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Vierende gemeente
Maandbrief Januari 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
Een frisse start
Een deel van mijn familie waagde op 1 januari een
duik in het Ganzendiep, een (voor mij te) frisse
start van het nieuwe jaar. En terwijl ik dit schrijf is
het helder en koud buiten. Een mooie frisse start
zo na de kerstvakantie. Ook een frisse start is het
deze week voor het nieuwe kabinet.
Iets van die frisheid lezen we ook in de eerste
psalm; een frisse boom, geplant aan het water, die
vrucht draagt (Psalm 1). Onze levensboom mag
gepland zijn aan het Levende Water, Jezus
Christus. Een leven met Hem geeft frisheid en
daadwerkelijk nieuw elan. Mijn wens voor u, jou
en onze gemeenschap is dat we zo het nieuwe jaar
ingaan, en doorgaan, geplant aan het Levende
Water wat Jezus geeft. Bart van ’t Ende

Kerkdiensten
Zondag 16 januari Online
Tijd: 10.00 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Ark, nu standplaats
Vorchten
1e Collecte: Diaconie en kerk.
2e Collecte: Onderhoud
Zondag 23 januari Online
Tijd: 10.00 uur
Voorganger: Ds. Kl. v.d. Kamp
In deze dienst wordt Daan gedoopt. Hij is de zoon
van Arjen en Leonie v.d. Kamp en is geboren op
17 oktober en het broertje van Tom en Stijn. Ook
Berend, zoon van Ad Schilder en José Koers,
geboren op 29 december, wordt gedoopt. Alleen
genodigden zullen in deze dienst aanwezig zijn.
1e Collecte: Diaconie en kerk.
2e Collecte: Binnenlands diaconaat
Zondag 30 januari Online Avondmaaldienst
Tijd: 10.00 uur
Voorganger: Ds. J. Tiggelaar uit Nieuwleusen
Wilt u deelnemen aan het Avondmaal dan kunt u
dat aangeven op het opgaveformulier op de
website www.hervormdkampereiland.nl
Brood en wijn worden dan thuisbezorgd.
1e Collecte: Diaconie en kerk.
2e Collecte: Zending over grenzen
Zondag 2 februari Online
Bevestiging Ambtsdragers
Tijd: 10.00 uur
Voorganger: Ds. W. Dekker uit Kampen
1e Collecte: Diaconie en kerk.
2e Collecte: orgel
Rien Hofstede zal in deze dienst worden bevestigd
als diaken. Hij volgt Mieke Roetman op.
Herwin van Keulen wordt herbevestigd als
kerkrentmeester en Miny Pelleboer als ouderling.
In de kerk zijn alleen genodigden aanwezig.
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Kerkelijke
activiteiten
en
catechese
In de laatste kerkenraadsvergadering is besloten
om in de maand januari geen kerkelijke
activiteiten door te laten gaan. We vinden dat
jammer maar het lijkt ons wijs om voorzichtig te
zijn. Dit betekent dat de Bijbelkring, Samen op
Weg en de terugkomavond voor belijdenis
catechisanten niet doorgaan.
Wellicht zullen deze avonden op een ander
moment plaatsvinden. Wanneer ze weer beginnen
zult u uiteraard daar bericht over krijgen.
Na overweging door de kerkenraad zal de
catechese wel worden opgestart. Reden daarvoor
is dat de catechese gekoppeld wordt aan het
onderwijs. De catechisanten zullen daar zelf
binnenkort bericht van krijgen.
Verdiepingsavond
Woensdagavond 9 februari 2022 wordt er weer
een verdiepingsavond gegeven. Het thema is nog
niet helemaal bekend. Mocht u een thema
hebben, geef het mij door. Anders denk ik er over
na om stil te staan bij de aanloop op de Holocaust
tijdens het interbellum (1918 – 1939). Het blijft
een fascinerende en confronterende vraag hoe
het mogelijk was dat op een continent waar de
kerkentorens ten hemel rijzen dit heeft kunnen
gebeuren… Bart van ’t Ende
Actie Kerkbalans
Vanaf zaterdag 15 Januari tot zaterdag 29 Januari
hebben we weer Actie Kerkbalans.
Om onze kerk in balans te houden, is deze
landelijke inzameling heel belangrijk.
Het College van Advies zal in deze weken weer bij
u langskomen om de brieven persoonlijk te
overhandigen en weer op te halen.
Kleine verandering vanaf dit jaar: De
solidariteitscollecte zal nu op een later moment dit
jaar gehouden worden. Dit willen we doen omdat
het nog wel eens onduidelijkheid geeft in
combinatie met Actie Kerkbalans. Hierover later
meer en in de brief zal meer informatie staan.
Wij hopen dat u ook dit jaar wilt meehelpen om
met uw financiële steun onze kerk in balans te
houden. De Kerkrentmeesters.

Hierbij nog enkele nabranders van december.
BOOSTERPRIK
De boosterprik wordt op dit moment door
regering en het OMT (Outbreak Management
Team) aan ons aanbevolen. Sinds de Omicron
variant Nederland heeft bereikt en de wereld
ermee besmet wordt is het noodzaak, volgens
hen, om deze boosterprik te gaan halen bij de
GGD. “De boostervaccinatie is een extra vaccinatie
bovenop de eerdere basisvaccinatie(s). Het is een
prikkel voor het afweersysteem om de
bescherming tegen corona te versterken”. (Bron:
GGD)
‘Booster’ is een Engels woord, dat vertaald kan
worden met ‘versterker’, zoals de GGD bron al
vermeldde. Maar je kunt het ook wel vertalen als,
‘helper’ of ‘een soort van turbo’ die je extra
energie geeft. Red Bull is een soort drankje dat je
een boost geeft; waar je extra energie van krijgt.
Max Verstappen heeft in de laatste ronde ook nog
wat extra boost over gehad, of was het misschien
toch die sponsor van Red Bull die hem hielp? ;-)
Energie drankjes zijn vaak niet de gezondste
boosters om je op te helpen. Het versterkt je
tijdelijk en geeft je een soort van extra prikkel die
ook snel weer verdwijnt.
Op zondag worden wij met de woorden van God
geprik(t)keld en zo wordt ons afweersysteem
beschermd tegen het kwade. Het kerstfeest is ook
zo’n soort van ’booster’ die je energie geeft. Dat je
er niet alleen voorstaat; maar dat Jezus in Zijn
kwetsbaarheid naar ons is toegekomen om ons
geestelijk leven een ‘boost’ te geven. De ‘Helper’
in de vorm van de Heilige Geest wil je ‘prikke(le)n’
en daarbij ‘versterken’, als een ‘turbo’ voor je zijn,
voor jezelf en je naaste. Laat je dus
‘BOOSTEREN”…… om een booster te zijn. KADO
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Terugblik
De lichttoer over Kampereiland leverde mooie
plaatjes op van de kerk en van advent-taferelen.
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Kindernevendienst
De kinderen hebben in de kindernevendienst
verschillende werkjes gemaakt en uitgedeeld
onder de kerkgangers.

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.

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.
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