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Maandbrief maart 2022 

   

De kerkdienst kunt u volgen door naar de 
website van de kerk te gaan: 
www.hervormdkampereiland.nl   

Zijn er problemen met de ontvangst, laat dat ons 
weten met een mailtje aan de scriba.  

 

  

 
 
Van de kerkelijk werker 

Lichtpuntjes 

Er zijn soms van die momenten dat we moeilijk 
lichtpuntjes kunnen ontdekken. Het leven heeft 
zijn voorspelbare ritme; dan vallen de lichtjes niet 
op; of het leven is zo inktzwarte dat de lichtjes 
verdwenen zijn; of we gaan van lichtpuntje naar 
lichtpuntje in het leven. Een lied zingt: ‘zoekend 
naar Licht’ (LvdK 1005). Dat is het soms, zoekend 
naar licht. Dat mogen we met elkaar doen en dat 
moeten we ook blijven doen met elkaar. 

Ik wil graag een lichtpunt(je) met jullie delen wat 
ons allemaal aangaat; vanaf zondag 27 februari 
2022 vervallen al de maatregelen rondom het 
kerkbezoek en gemeentezijn. Voor de één een 
opluchting en voor de ander een zorg. Laten we 
ook hierin met elkaar optrekken en naar elkaar 
omzien. En daarmee ook God danken dat er na 
twee lange coronajaren licht is aan het eind van de 
tunnel. Bart van ’t Ende 

 
 
 

De kerk en Corona 
De versoepelingen maken het weer mogelijk om 
met meer mensen in de kerk te zitten. Opgeven is 
niet meer nodig. Ook de 1,5 meter mag worden 
losgelaten. Vindt u het veiliger om toch die afstand 
te houden dan is dat mogelijk in de rijen achter de 
koster. Daar worden de banken om en om 
gebruikt. Geeft u zich op als u daarvan gebruik wil 
maken, dan kunnen we voor voldoende rijen 
zorgen. We kunnen alle liederen meezingen. We 
geven de dominee geen hand bij binnenkomst. De 
collecte-zakken gaan niet rond maar staan achter 
in de kerk.  
Het virus is niet weg en we moeten alert blijven op 
besmettingen. Neem daarvoor uw 
verantwoordelijkheid. 
 
Vierende gemeente 
Kerkdiensten  
Zondag 27 februari 
Tijd: 10.00 uur   
Voorganger: H. de Jong uit Kampen 
Kindernevendienst: Hetty 
Oppasdienst: Rianne en Daan 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Kerk 
 
Zondag 6 maart Open dienst 1e zondag 40 
dagentijd zie info  
Tijd: 10.00 uur   
Organisatie: Opendienstcommissie 
Kindernevendienst: Corjanne 
Oppasdienst: Karolien en Iris 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Kerk in Actie 
 
Woensdag 9 maart Biddag voor Gewas en Arbeid 
Tijd 19.30 uur 
Voorganger: Ds. J.C. Borst uit Oldebroek 
1e collecte: Diaconie en kerk 
2e collecte: Diaconie 
 
 
 

http://www.hervormdkampereiland.nl/
http://www.hervormdkampereiland.nl/


 
 
 
 

2 

Zondag 13 maart 2e zondag 40 dagen tijd 
Tijd: 10.00 uur   
Voorganger: Ds. G. Labooy uit IJsselmuiden 
Kindernevendienst: Karolien 
Oppasdienst: Jeanette en Agnes 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Orgel 
 
Zondag 20 maart 3e zondag 40 dagen tijd 
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. H.A. van Maanen uit IJsselmuiden 
Kindernevendienst: Rianne 
Oppasdienst: Jenneke en Karin 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Voedselbank 

 
Zondag 27 maart 4e zondag 40 dagentijd 
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. G.J. Röben uit Heerde 
Kindernevendienst: Jetske 
Oppasdienst: Carolien en Corine 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Kampereiland helpt!!! 

 

 
 
Open Dienst 

Op zondagmorgen 6 maart - het begin van de 

40 dagen tijd - is er weer een Open Dienst. We 

willen samen nadenken over het thema 'Ken je 

Mij'. Een vraag! Ken je Jezus? Weet je wie Hij 

was? Weet je waarom Hij eigenlijk kwam? Ben je 

je ervan bewust dat Hij in Zijn tijd allerlei 'heilige 

huisjes' omver wierp? Trouwens waarom zitten 

we op zondagmorgen 2000 jaar later samen in 

de kerk op het Kampereiland en luisteren we 

naar de boodschap die Hij achterliet? 

Mooi om eens over na te denken in de tijd tussen 

Kerst en Pasen. We krijgen een aantal reminders 

mee in de vorm van bloemen. Iedere bloem, met 

zijn eigen betekenis, herinnert ons aan wie Jezus 

was en wat Hij kwam doen.  

Iedereen van harte uitgenodigd om in deze 

dienst aanwezig te zijn of thuis mee te 

luisteren/kijken.  

 

Groet,  

Gerda, Karin en Annita 
 

 
 

Ergste honger sinds 40 jaar in Afrika 
Dringend water en voedsel nodig 

 

De ergste droogte in meer dan 40 jaar. Dat is de 
situatie in delen van Ethiopië en Kenia, waar op 
sommige plaatsen al drie jaar lang geen druppel 
regen is gevallen. Voor meer dan 13 miljoen 
mensen dreigt honger.  
 
Gewassen gaan dood en dieren sterven, met 
honderdduizenden tegelijk. Volgens de Verenigde 
Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 
niet zo nijpend geweest.  
 
Kerk in Actie staat in de startblokken om de getroffen 
bevolking te helpen met water, voedsel en 
medicijnen. “We installeren tanks om water op te 
slaan dat met vrachtauto’s zal worden aangevoerd. 
Aan ernstig ondervoede kinderenen, zwangere 
vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, delen 
we extra voedsel uit. Ook dieren helpen we met water, 
voedsel en medicijnen, zij zijn immers voor veel 
mensen hun inkomstenbron”, zegt Hilda Timmerman, 
relatiebeheerder voor Ethiopië en Kenia bij Kerk in 
Actie. 
 

 

 

https://kerkinactie.us3.list-manage.com/track/click?u=a41441c06bf4709e45b4d9783&id=713bfa6b07&e=ac43d9a915
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Geef voor de inwoners van Ethiopië en Kenia! Voor 
40 euro krijgen 10 ondervoede kinderen een maand 
lang voedsel. Uw bijdrage betekent voor hen het 
verschil tussen leven en dood. 

Paasproject kindernevendienst 

Jezus maakt het verschil. Het verschil maken… hoe 
doe je dat? Dat mogen we ontdekken in het 
paasproject dat we gaan volgen. Jezus laat ons zien 
hoe Hij het verschil maakt door de keuzes die Hij 
maakt. Keuzes met grote tegenstellingen en grote 
gevolgen voor Hemzelf en de wereld.  

Steeds opnieuw laat Jezus zien en horen wat Gods 
doel en plan voor de wereld is. In het project leren 
we dat ook wij vaak met keuzes te maken hebben. 
Sommige maak je zonder er bij na te denken. Bij 
andere keuzes sta je, voor je ze maakt, veel meer 
stil. Keuzes die niet alleen gevolgen hebben voor 
onszelf maar ook voor de mensen en de wereld om 
ons heen. We mogen van Jezus leren hoe we die 
keuzes kunnen maken en hoe we dan het verschil 
kunnen maken voor onszelf en anderen. 

Vanaf zondag 6 maart starten we met het 
paasproject, ook deze keer hebben we een leuk 
werkje bedacht met behulp van ‘Vertel het maar’. 
Wat we gaan maken is nog een verrassing maar 
iedere zondag wordt het een beetje mooier en op 
1e paasdag gaan we deze afmaken en mag je het 
mee naar huis nemen. We hopen jullie allemaal 
weer te gaan zien bij de kindernevendienst! 
 
Er is de mogelijkheid om een 40-dagenkalender te 
bestellen via het webadres 
 
www.Petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd
kalender 
 

Terugkomavond doopouders 

Om alvast in je agenda te noteren: donderdag 10 
maart is er een terugkomavond voor al de ouders 
die vanaf 2017 een kindje hebben laten dopen in 
het midden van de gemeente. We willen dan met 
elkaar nadenken over hoe je de geloofsopvoeding 
handen en voeten geeft. Bart van ’t Ende 

Catechisatie – omdat u het zegt… 
Er zijn soms momenten (gelukkig niet vaak!) dat je 
opziet om naar je werk te gaan. Vorige week 
donderdagavond was er weer eens zo’n moment: 
catechisatie. Ik krijg soms dan de indruk dat je 
onderaan de pikorde staat. Dat je maar wat doet 
en je hebt geen idee of de boodschap landt of dat 
je aansluit bij de belevingswereld. Sterker nog, 
soms bekruipt mij het gevoel dat ze niet eens 
doorhebben dat je er bent. Het thema was 
‘waarom moest Jezus voor ons lijden?’. Een 
kernbegrip uit ons geloof. Toch was daar het 
gesprek. Dat het lijden van Jezus allemaal echt is 
gebeurd en dat het in de Bijbel staat konden ze 
maar moeilijk geloven. Dat zal allemaal wel. En 
plots was daar de opmerking ‘maar als u het zegt 
wil ik het best wel geloven…’. Over lichtpuntjes 
gesproken. Bart van ’t Ende 

 
We leven mee  
Henk en Jolanda Duitman. 
Enkele weken geleden was voor Jolanda een korte 
ziekenhuisopname noodzakelijk. Inmiddels gaat 
het gelukkig weer wat beter met Jolanda, maar het 
herstel vraagt nog wel het nodige geduld. Dit alles 
maakt dat de dagelijkse werkzaamheden soms een 
uitdaging kunnen zijn. Zullen we biddend om hen 
heen staan? En voor wie hen een kaartje wil sturen 
ter bemoediging is hier het adres: Oudedijk 18, 
8267 AZ Mandjeswaard 
 

Gebed: Als er muren 

Als er muren voor ons staan, 
doe ons dan de gaten zien 

waar het licht doorheen valt, 
waardoorheen we verder kunnen kijken. 

Als er bergen voor ons oprijzen, 
doe ons dan de paadjes zien 

waar onze voeten kunnen gaan, 
waarlangs we verder kunnen komen. 

Als de mist ons overvalt, 
doe ons dan de kansen zien 

https://kerkinactie.us3.list-manage.com/track/click?u=a41441c06bf4709e45b4d9783&id=b9c24e2e39&e=ac43d9a915
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om stil te staan, stilte te voelen 
waarin we bij U kunnen komen. 

En God, misschien, 
als we moed hebben, 

help ons dan het ook te maken: 
die gaten, die paadjes, die kansen. 

Harmke Heuver 

 
Actie Kerkbalans 
Alle toegezegde bedragen zijn ondertussen binnen 
gekomen en hebben bij elkaar het prachtige 
bedrag van €31.785,- opgeleverd. 
We hadden €27.000 begroot voor dit jaar en 
zouden dan ook bijna €2000 in de min uitkomen in 
de begroting. 
Gelukkig komen we door uw gulle gaven heel mooi 
in de groene cijfers en willen we, als 
kerkrentmeesters, u heel hartelijk bedanken. Zo 
kunnen we vandaag bouwen aan de kerk van 
morgen. 
Ook willen we het College van Advies bedanken 
voor het brengen en halen van de enveloppen. 
 
Tuinonderhoud. 
Na meerdere oproepen te hebben gedaan om een 
tuinvrouw/man te vinden, hebben we besloten 
dat we, als kerkrentmeesters, zelf het 
tuinonderhoud en gazon maaien op ons te nemen. 
We gaan binnenkort de hegjes langs het kerkpad 
eruit halen , want ook hier heeft de Buxusmot 
ernstig huisgehouden. 
Ook komt bij het kerkpad, waar we de nieuwe 
keerwandjes hebben geplaatst, een grote 
bloembak waar dan mooie bloemen en struiken in 
geplaatst worden. 
Een paar jaar geleden hadden we als doel van het 
verjaardag fonds verlichting van het pad. Nu er 
maar 3 tot 4 avonddiensten meer zijn per jaar, 
hebben we samen met het College van Advies 
besproken om dit geld te gebruiken om de tuin en 
bloembak te realiseren. 
 
De kerkrentmeesters. 
 
 

Contanten: 
Het is bij u bekend dat er allerlei mogelijkheden op 
het gebied van geven zijn.  
Contant geld (munten/briefpapier), 
collectebonnen, overmaken via de bank of geven 
via GIVT. Ongetwijfeld zult u gehoord of gelezen 
hebben, dat het storten van muntgeld bij de bank 
in de nabije omgeving helaas niet meer mogelijk is. 
Dit betekent een langere reis maken en soms de 
pech dat het apparaat defect is. Briefgeld lukt nog 
wel. Ook de kosten van het storten lopen steeds 
hogerop. Redenen voor ons om aan te geven, dat 
collectebonnen, GIVT en overmaken via de bank 
onze voorkeur heeft. 
 
Op de website staat de ‘geef met gift knop’ 
bij Beleef onze kerkdienst en op de site van 
kerkdienst gemist.  
Via GIVT geven in de kerk kan door de telefoon 
boven de 1e collectezak te houden. Er zit een 
ontvanger in die collectezak die de gift registreert 
en verzendt. 
 

 
 
De giften zijn anoniem. Het geld wordt gestort op 
de rekening van de organisatie en die stort de 
opbrengst van een collecte op de rekening van 
kerkrentmeesters en diaconie. 
 
Het rekeningnummer van de kerk is 
NL80 RABO 0331 2016 23 t.n.v. Hervormde 
Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters). 
Het rekeningnummer van de Diaconie: NL62 
RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente 
Kampereiland (Diaconie). Vermeld bij het 
overmaken uitdrukkelijk de datum en het doel. 

   

 
 

https://www.hervormdkampereiland.nl/beleef_onze_kerkdienst/

