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Maandbrief Oktober 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 
 
Vergeten we niemand aan tafel?! 

Tijdens de voorbereiding op de startzondag kwam 
ik een gedicht tegen die de dienst net niet heeft 
gehaald. Een gedicht, of eigenlijk een verhaal of 
onze tafels wel compleet hebben… Het gedicht is 
van Marina Tsvetajeva in een bewerking van ‘De 
Kift’ (De dis). Ik geef het graag aan u door. Bart van 
’t Ende 

 

 

 

Aldoor herhaal ik 't eerste vers  
En heb het aldoor weer verbeterd:  
"Ik heb vandaag gedekt voor zes."  

Was je de zevende vergeten? 
 

Gezessen is 't droefenis  
Op de gezichten - stromen regen  

Hoe kwam het dat jij voor deze dis  
De zeven niet hebt vol gekregen? 

 
De gasten is het droef te moe  
't karafkristal staat overbodig  

Hun is het droef, jij zelf bent droef  
En droefst van al de ongenode 

 
In 't vale licht voelt geen zich wel  
Ze talen niet naar drinken, eten  

Hoe kan 't dat jij je hebt verteld?  
Hoe kon je het getal vergeten? 

 
Hoe kan 't dat jij niet vatten zou  

Dat deze zes (twee broers, als derde  
Jij zelf, je ouders en je vrouw)  

Sinds ik besta er zeven werden! 
 

Jij schrijft: voor zes gedekt heb ik  
Moet de aarde soms op zes gebouwd zijn?  

Eer dan bij levenden vogelschrik  
Wil ik een spook zijn bij de jouwe 

 
Als een dief, verdekt  

 O - zonder één ziel aan te stoten! -  
Schuif ik aan voor niet gelegd bestek  

Als zevende en ongenode 
 

Al ben je broer noch zoon, noch man 
Noch vriend – toch blijk ik je verwijten: 

Jij, die voor zes ziel dekken kan, 
Bood mij geen plaats – zelfs niet terzijde. 

 

http://www.hervormdkampereiland.nl/
http://www.hervormdkampereiland.nl/
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Vierende gemeente  

Zondag 2 oktober Israëlzondag 
Tijd: 10.00 uur   
Voorganger: Ds. H.A, van Maanen, IJsselmuiden 
Kindernevendienst: Ellen 
Oppasdienst:  Brenda en  
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Christenen voor Israël 
Op Israëlzondag is de collecte bestemd voor Kerk 
en Israël. De relatie met het volk Israël is voor de 
Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van 
de eigen identiteit. De kerk voelt zich 
onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege 
Gods geschiedenis met dit volk en de joodse 
wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in 
de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn 
alle activiteiten van Kerk en Israël gericht. Met uw 
bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten, 
gericht op ontmoeting en gesprek en op leren van 
de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk. 
Om ons geloof levend te houden. Van harte 
aanbevolen. 
 
Zondag 9 oktober 
Tijd: 10.00 uur  
Voorganger: Mw. M. van Veluw, Kampen 
Kindernevendienst: Hetty 
Oppasdienst: Gerja en zoon(s) 
1e Collecte: Diaconie en kerk 
2e Collecte: Orgel 
 
Zondag 16 oktober Heilig Avondmaal 
Tijd: 10.00 uur   
Voorganger: Ds. ??? 
Kindernevendienst: Corjanne  
Oppasdienst: Gerdien en Daniëlle 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: HOE 
Stichting Hulp Oost-Europa heeft als missie om 
gehoor te geven aan de opdracht van Jezus 
Christus: omzien naar de naaste, 
gemeenteopbouw en christelijk onderwijs. 
Daarbij richten zij zich vooral op kinderen en 
jongeren, ouderen, meest kwetsbaren en Roma. 
Ze doen dit d.m.v. vele projecten als 
Zomerkampen, missiewerk, voedsel- en 
medicijnpakketten, scholing en nog veel meer. 

Bekijk al hun werk op www.hulpoosteuropa.nl. De 
diaconie beveelt deze collecte van harte bij je aan. 
 
Zondag 23 oktober  
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. A. Palland, Mastenbroek 
Kindernevendienst: Karolien 
Oppasdienst: Annemarie en Anna 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Kerk 
 
Zondag 23 oktober Open deur dienst 
Tijd: 19.30 uur 
Organisatie: Open deur commissie 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: ??? 
 
Zondag 30 oktober (Wintertijd) 
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. K. de Lange, Lelystad 
Kindernevendienst: Rianne 
Oppasdienst: Leonie en Oane Gerrit 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Voedselbank 
De collecte is deze zondag voor de Voedselbank 
IJsselmuiden/Kampen. Vooral dit jaar is de nood 
erg hoog! 
Deze zondag staan ook de kratten klaar achterin 
de kerk voor het verzamelen van houdbaar 
voedsel en producten. Er is vooral behoefte aan 
limonade en wasmiddel, maar andere houdbare 
producten zijn ook welkom. 
De kratten zullen er ook nog met dankdag staan 
en op zondag 6 november. Brengen bij Joke van 
der Kolk, Heultjesweg 33 is ook mogelijk (tel. 06-
13399121) Van harte aanbevolen. 
 
Pastorale gemeente 
Ouderling 
Klaas Dijkstra is een periode van 4 jaar ouderling 
geweest. Hij stelt zich niet beschikbaar voor een 
volgende periode.  
De kerkenraad gaat op zoek naar een opvolger. De 
gemeente wordt gevraagd om namen te noemen 
van kandidaten die u daarvoor geschikt acht. Dat 
kunt u kenbaar maken via een briefje met een 
handtekening of door een mail ie sturen naar de 
scriba: scriba.kampereiland@outlook.com  

mailto:scriba.kampereiland@outlook.com
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Dit kan tot 1 november. 
 
Maartje van Veluw 
Zondag 9 oktober mag ik voor het eerst bij u 
voorgaan op Kampereiland. Mijn naam is Maartje 
van Veluw en samen met mijn man woon ik in 
Kampen. Afgelopen voorjaar ben ik afgestudeerd 
aan de Protestantse Theologische Universiteit in 
Groningen, waar ik de master tot predikant en 
geestelijk verzorger gevolgd heb. Ik werk nu 
deeltijd bij de universiteit, waar ik onderzoek 
welke rol hoop speelt bij mensen met een 
chronische aandoening. Daarnaast werk ik als 
geestelijk verzorger bij Het Zand in Zwolle, een 
organisatie die onder andere verpleeghuiszorg 
biedt aan mensen met niet aangeboren 
hersenletsel en mensen met dementie. Ik zie 
ernaar uit om op zondag 9 oktober bij u voor te 
gaan en u daar te ontmoeten. 
 
Heilig Avondmaal 16 oktober 
Het avondmaal zal gevierd worden zoals we het de 
laatste 2 jaar gewend zijn. Bij het ingaan van de 
kerk krijgt u brood en wijn uitgereikt. Wilt u het 
thuis meevieren, dan kunt u dat kenbaar maken 
aan de scriba, uiterlijk vrijdagavond 14 oktober. 
 

Open dienst 23 oktober 19.30 uur 

Thema: Heb je een verhaal te vertellen? 

Als je door Kampen loopt zie je verschillende 
dingen staan met een herinnering. Als je je er in 
verdiept, dan kom je bij een verhaal. Verhalen van 
waar Joodse gezinnen woonden, verhalen van 
schepen uit de Gouden Eeuw, verhalen van 
heldendaden uit het verleden................ Dingen 
hebben zo hun verhaal. God gaf het volk Israël de 
opdracht om ook zo'n monument op te richten; 12 
stenen in de Jordaan. Stenen met een verhaal.  
Kun jij ook verhalen vertellen? Verhalen met een 
boodschap? Verhalen uit je familie of verhalen van 
dingen die je hebt meegemaakt. En heeft God ook 
een plaats in die verhalen? Ben jij een storyteller?  
Daar willen we met elkaar verder over nadenken 
in de Open Dienst van D.V. 23 oktober. Allen 
welkom om 19.30 uur. 
We sluiten af op een manier die je kunt 
doorvertellen..................... Heb je gelijk een 
verhaal :-) 

 
Open Dienst Commissie 
Gerda Beelen en Annita Dijkstra-Oosterman 
 

Catechisatie 
De catechisaties starten op donderdag 29 
september in de consistorie. De catechese zal om 
de week gegeven worden op donderdag. Hierbij 
nog even de tijden: 
 
12 – 14 jaar 18.30 uur 
15 – 18 jaar 19.15 uur 
18+ 20.00 uur 
Belijdenis catechese 20.45 uur 

Mocht je nadenken om dit jaar belijdenis te willen 
doen, stuur mij dan een berichtje. Ook als je 
twijfelt of vragen hebt rond het belijdenis doen, 
laat mij het gerust weten. Ik zie er weer naar uit 
om de (belijdenis) catechese weer te starten. Bart 
van ’t Ende 

Jongerenwerk 2022  
Ook voor de jongeren worden weer 
ontmoetingsavonden georganiseerd. 
24 september ( startavond)  
22 oktober 
12 november 
10 december 

Allemaal op een zaterdagavond. 

Bijbelkring 
Op maandag 3 oktober is de eerste 
Bijbelkringavond in de consistorie. We starten om 
20.00 uur. Iedereen van harte welkom. Voor meer 
informatie kunt bij mij terecht. Bart van ’t Ende 

Consulentschap 
Afgelopen zondag 9 september ging er een 
afvaardiging van de kerkenraad namens de 
gemeente van Kampereiland naar de dienst in de 
Westerkerk. Die dienst stond in het teken van het 
emeritaat van Ds. F. Verboom. Het was een 
sfeervolle dienst met zang, muziek en de 
verkondiging met als thema een tekst uit Prediker: 
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Er is een tijd voor…… en uit Romeinen: Alle tijden 
zijn in Gods hand. 
Sprekers bedankten Ds. Verboom voor al zijn werk 
in de wijkgemeente, in de PKN gemeente, in de 
Classis en in de burgerlijke gemeente. 

De kerkenraad heeft Ds. Verboom gevraagd om 
nog slapend consulent te blijven voor 
Kampereiland en dat wil hij graag blijven doen. 

Kampereiland helpt!.. 
Dinsdag 4 oktober wordt er met een flink aantal 
vrijwilligers de vrachtauto geladen met de 
hulpgoederen voor Roemenië. Dick Smit en Ab Kok 
gaan er woensdag mee op pad. Donderdag gaan 5 
personen naar Roemenië om het lossen van de 
vrachtwagen te begeleiden en misschien een 
verkoop mee te maken. Henk en Aly Tromp, Ilja 
Tromp, Gerda en Kor Koers gaan daar naar toe. 
  
De oud ijzer opbrengst is bekend. Totaal 
ingeleverd aantal kg: 8430. Netto blijft er 7401 kg 
ingebracht ijzer over. Onderverdeeld in 12 
verschillende soorten heeft dit het mooie bedrag 
opgeleverd van € 2.030, 60!! Die 12 verschillende 
soorten hebben allemaal verschillende 
opbrengsten per kilo. 
Allemaal bedankt voor jullie inbreng. Ook willen 
we de familie Knol bedanken voor het beschikbaar 
stellen van hun erf. 
  
De commissie 

Startdienst 
We kunnen terugzien op een mooie startdienst 
onder de kastanjeboom. Er is ruimte voor 
iedereen in de gemeente: kinderen, tieners, 
ouders, senioren. Doe mee met de activiteiten in 
het komende winterseizoen. Deze zondag 
kwamen we samen aan tafel om na de dienst met 
elkaar te eten. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

Solidariteitskas, wat is dat nou eigenlijk?  
 
Solidariteit betekent zoveel als ‘één voor allen en 
allen voor één’. En daar draait het dan ook om bij 
de Solidariteitskas: gemeenten die elkaar helpen. 
Die elkaar de hand toereiken. Die weten dat je 
verantwoordelijk bent voor elkaar. En dat je elkaar 
soms moet geven wat nodig is: draagkracht. 
 
De solidariteitskas wordt gevuld door een vaste 
jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten 
binnen de Protestantse Kerk. Gemeenten die 
tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ zijn, kunnen er een 
beroep op doen. Bijdragen uit de solidariteitskas 
zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op 
weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, zo 
dragen we samen en delen we met elkaar. 
 
Voor elk belijdend lid moeten wij €5,- afdragen 
aan de landelijke Solidariteitskas.  
Dus met ongeveer 123 belijdende leden x €5,- = 
€615,-. Dit bedrag wordt elk jaar geïncasseerd 
door de landelijke synode. Daarom vragen wij u 
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om €10,- over te maken zodat wij ook voor niet 
betalende leden kunnen betalen en wat er 
overblijft kunnen we in onze eigen gemeente 
gebruiken om daar toekomstgerichte dingen mee 
te doen.  
 
U bent gewend om de Solidariteitskas mee te 
betalen met Actie Kerk balans. Om onze financiële 
administratie beter op orde te krijgen hebben we 
besloten om de Solidariteitskas apart te gaan 
innen.  
Wij zijn bezig om dit digitaal te kunnen innen via 
bv een automatische incasso. Dit zal volgend jaar 
in gang worden gezet.  
Voor dit jaar willen we u vragen of u het over wilt 
maken.  
Volgende week ontvangt u hier een mail over van 
de Kerkrentmeesters.  
 
Het advies moge duidelijk zijn: vergeet toch vooral 
niet uw bijdrage aan de solidariteitskas over te 
maken! U helpt daarmee niet alleen andere 
zustergemeenten binnen onze kerk, maar ook 
onze eigen gemeente. Van harte aanbevolen dus – 
alvast dank voor uw bijdrage.  
 
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. 

Giften via GIVT 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. 
 

De QR code van GIVT is: 
 

   

 
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. 

  


