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Maandbrief Oktober 2021 

   

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 
 

 
 
 
Biddend starten 
We zijn het winterwerk afgelopen zondag 
begonnen door met elkaar na te denken over het 
gebed. Een passende houding, eerst de handen 
vouwen voordat we de mouwen opstropen voor 
het werk dat wacht. Het Onze Vader helpt ons 
onze prioriteiten juist te richten. Het focust op 
Gods grootheid en de aanwezigheid en komst van 
Zijn Koninkrijk. Bemoedigen de woorden dat in 
deze grote wereld met al die grote problemen en 
onze (kleine) problemen er een God is die nog 

groter is dan al die problemen bij elkaar. Een God 
die wij onze Vader mogen noemen.  
 

Een advies voor ons allemaal; bid elke dag het 
Onze Vader het geeft richting, structuur en stelt 
prioriteiten aan je dag. En niet alleen aan de onze, 
maar aan al de generaties die vanaf 1667 rondom 
de kastanjeboom bij elkaar zijn gekomen. Bart van 
’t Ende 
 
Vierende gemeente 
Vanaf deze maand beginnen de diensten weer om 
10.00 uur 
 
De kerk en Corona 
Opgeven is niet meer nodig. 
De 1,5 meter afstand wordt opgeheven. We 
kunnen alle liederen weer meezingen. De 
collectezakken gaan niet rond maar blijven nog 
achter in de kerk staan. De dominee zal nog niet 
begroet worden met een handdruk. 
 
Kerkdiensten   
Zondag 3 oktober Israëlzondag 
Tijd: 10.00 uur   
Voorganger: Ds. H.de Jong, Kampen  
Kindernevendienst: Jetske en Rianne 
Oppasdienst 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Christenen voor Israël 
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Zondag 10 oktober Doopdienst 
Tijd: 10.00 uur   
Voorganger: Ds. F. Verboom, Kampen 
Kindernevendienst: Hetty en Ellen 
Oppasdienst 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Kampereiland helpt!! Voor hulp aan 
Pacureni in Roemenië. 
In deze dienst wordt de doop bediend aan Bart-
Jan de Ruiter, zoon van Wilco en Esther de Ruiter 
en broertje van Job en Mythe. 
 
Zondag 17 oktober Heilig Avondmaal 
Tijd: 10.00 uur   
Voorganger: Ds. Kl. V.d. Kamp, Kampen  
Kindernevendienst: Corjanne en Brenda 
Oppasdienst 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Hulp aan Oosteuropa 
Zij willen christelijke gemeenten in Oost-Europa 
helpen om inhoud te geven aan de opdracht van 
diaconaat, gemeenteopbouw en christelijk 
onderwijs. 
 
Bij het binnenkomen wordt brood en wijn 
aangereikt in een bekertje met deksel. Wilt u thuis 
meedoen dan kunt u dat melden door een mail te 
sturen naar de scriba: 
scriba.kampereiland@outlook.nl 
 
Zondag 24 oktober  
Tijd: 10.00 uur   
Voorganger: Ds. H.A. van Manen, IJsselmuiden 
Kindernevendienst: Jenine en Rianne 
Oppasdienst 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Werelddiaconaat 
 
De noordelijke provincies van Kameroen liggen in 
de Sahelwoestijn. De woestijn rukt op en verdrijft 
boerenfamilies van hun grond. Veel 
dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, 
leven onder de armoedegrens. Onder leiding van 
de kerk trekken zij samen op in een project dat 
gericht is op duurzame landbouw. 
 
 

 

 
 
Zondag 24 oktober Open dienst met als Thema 
Dankdag 
Tijd: 19.30 uur   
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Voedselbank  
 

We collecteren voor de voedselbank. Het is ook 
mogelijk om producten te geven. Deze 
worden  achterin de kerk ingezameld in de 
daarvoor bestemde kratten. Deze zullen tot en 
met 7 November blijven staan . 
Er is behoefte  aan koffiepads en thee, lang -
houdbare producten en wasmiddelen zijn ook 
welkom. 
 
Zondag 31 oktober  
Tijd: 10.00 uur   
Voorganger: Ds. G. Keizer, St Nicolaasga 
Kindernevendienst: Ellen en Gerdien 
Oppasdienst 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: kerk 
 
Huwelijksjubileum   
Op maandag 22 september mochten Peter en 
Annemarie van de Brink samen met hun kinderen 
gedenken 25 jaar getrouwd te zijn. We feliciteren 
hen hartelijk met deze mooie mijlpaal. God is 
trouw geweest in de afgelopen jaren; op al de 
momenten in jullie levens. We wensen jullie en de 
kinderen Ludo, Thijs en Anna Gods kracht en zegen 
toe; Ga met God en Hij zal met jullie gaan!  
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Kampereiland helpt….! 
Op zaterdag 4 september jl werd er oud ijzer 
ingezameld bij de familie Knol aan de 
Noorderrandweg (hartelijk dank dat de inzameling 
hier mogelijk was). Tevens was er gelegenheid om 
een kop koffie te drinken en na te praten. 
 
We hebben er versteld van staan kijken hoe het 
oude ijzer gebracht werd. Met grote wagens, 
kleine wagens keurig opgeladen, met als resultaat 
dat er in totaal 7460 kg ingeleverd is. Dit was 
verdeeld in 10 verschillende soorten waarvoor 
allemaal verschillende tarieven gelden. Het 
totaalbedrag was maar liefst € 2.251,15.  Alle 
brengers: hartelijk dank voor uw bijdrage.  
We gaan met dit bedrag proberen om nog weer 
een transport met goederen richting Pacureni en 
Padureni (Roemenië) te regelen.  De opslagruimte 
voor meubels en grote dingen is vol, genoeg voor 
een volle trailer. Kleren, schoenen ed. mogen 
gebracht worden Kor Koers, Nijlandsweg 1. Er 
geldt voor het brengen maar 1 voorwaarde: in 
goede staat verkerend!!! De commissie zorgt 
ervoor dat het op de juiste plek komt. 
Volgend jaar gaan we op herhaling toch?  
De commissie, Gerda, Marianne, Marten, Mieke 
en Kor 
 

Een zonnige startdag! 

Met dankbaarheid kijken we terug op de start-dag 
van zaterdag 4 september. 

’s Ochtends was het een gezellig komen en gaan 
van gemeenteleden. Sommigen brachten oud ijzer 
en namen even de tijd voor een kopje koffie. 
Anderen waren er wat langer en spontaan 
kwamen gesprekken op gang over wat ons zoal 
bezig houdt, wat we mooi vinden of wat moeilijk 
is, over bepaalde boeken of (levens)verhalen. 
Eigenlijk precies waar de ochtend een beetje voor 
bedoeld was. Velen hadden iets lekker gebakken 
voor bij de koffie wat het extra fijn maakte. Alle 
bakkers bedankt. 

 
 

 
 
De middag stond in het teken van een wandeling. 
Onderweg verzamelden we stukjes van een 
Bijbeltekst die ons uiteindelijk bracht bij Lucas 
3:11 Tijdens een kleine pauze bij de Ramspol 
vertelde Bart ons over armoede in Nederland t.o.v. 
armoede wereldwijd a.d.h.v. percentages. Dan 
krijg je al een aardig beeld van de ernst. Verder 
keken we vanuit Bijbels perspectief hoe om te 
gaan met armoede van onze medemens en 
tenslotte kregen we 10 tips mee wat we zelf 
zouden kunnen doen om armoede te bestrijden. 
Verder genoten we van de zon, de prachtige 
natuur, er werden planten en dieren bestudeerd 
en mooie gesprekken gevoerd. 
 

 
 
Vanaf 18.00 uur maakten we een start met de BBQ 
voor de jeugd. We hoorden dat we plezier mogen 
hebben en mogen genieten van alles wat God zo 
mooi gemaakt heeft, maar dat God ons ook een 
opdracht heeft gegeven, namelijk: omzien naar 
onze medemens.   
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De jongeren gingen kijken bij de container en 
mochten raden hoeveel gewicht er aan oud ijzer in 
de container zat. Het juiste gewicht is 7080 kg. 
Berrian van Dijk kwam in zijn schatting het dichtst 
bij dit gewicht en komt daarmee als winnaar uit de 
bus. Berrian je kunt de komende week je prijs 
tegemoet zien! 
 

  
 
 
Via deze weg willen de jongeren die ’s avonds 
spontaan geld hebben gegeven voor Roemenië 
ook hartelijk bedanken. 
 
Het oud ijzer verbindt ons met Pacureni in 
Roemenië. Oud ijzer lijkt zo op het eerste gezicht 
nergens meer voor te dienen, maar Klaas liet ons 
zien dat als je met een slijptol de roest eraf slijpt 
er een mooie GLANS tevoorschijn komt en je er 
iets nieuws van kunt maken. Zo kan het ook zijn 
met onze arme medemens; geen geld om kleren 
te kopen of zichzelf te verzorgen, geen andere 
uitweg dan opgevangen worden in een tehuis 
omdat je geen onderdak hebt. Maar ook in de 
tehuizen zijn de omstandigheden nog steeds 
slecht, waardoor mensen niet goed uit de verf 
komen. Daarom moeten we als rijkere medemens 
extra ons best moeten doen om er voor deze 
mensen te zijn. Want net als bij oud ijzer kan er in 
Roemenië onder iemands oude kleding en 
onverzorgde uiterlijk een heel GLANS-rijk persoon 
schuilgaan! En ook als jongere in onze tijd kun je je 
soms eenzaam en waardeloos als een stuk oud 
ijzer voelen, maar we mogen weten dat er 1 is die 
naar ons omziet. Jezus Christus is de verbinder 
tussen God en ons. 
 

Met behulp van een bout en een moer liet Klaas 
ons zien dat van 2 stukken oud ijzer een kruis 
gemaakt kon worden. Het kruis wat symbool staat 
voor de vergeving van onze zonden en wat ons 
verbindt met God! 
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Kerkrentmeesters in aktie 
Het project kerkpad is nog niet helemaal klaar, 
maar de kerkrentmeesters hebben er in 
september al wel hard aan gewerkt! 
 
 

 
 

 
 
Collectes 
We willen een ieder hartelijk danken voor de 
gaven die we iedere week weer mogen ontvangen.  
Ook tijdens de lockdown konden we toch op uw 
steun rekenen. Daar zijn we dankbaar voor.  

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. Her 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. 
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