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Maandbrief Augustus 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

Vierende gemeente
Zondag 7 augustus
Tijd: 9.30 uur
Voorganger: Ds. H.J.H. Pap, Vollenhove
Kindernevendienst: Ellen
Oppasdienst: Marten Knol en Corine van Ittersum
1e Collecte: Diaconie en kerk.
2e Collecte: Open Doors
Zondag 14 augustus Doopdienst
Tijd: 9.30 uur
Voorganger: Ds. F. Verboom, Kampen
Kindernevendienst: Hetty
Oppasdienst: Annita Dijkstra en Daniëlle van ‘t
Oever
1e Collecte: Diaconie en kerk.
2e Collecte: Orgel
In deze dienst zal Sem van Dijk worden gedoopt.
Sem Leo is de zoon van Johan en Ashley van Dijk
en het broertje van Owen.

Hijs de vlag!
Je ziet ze momenteel overal: vlaggen. Onlangs
reeds ik op de snelweg en zag ik een omgekeerde
vlag met de tekst; ‘Het is oorlog’. Deze uitspraak
gaat mij te ver. Hoewel ik de gevoelens en de
symboliek begrijp, want in tijden van onrust en
oorlog verenigen mensen zich rondom de
nationale vlag.
De Israëlieten doen dat ook; er is een veldslag
geweest met het volk van Amelek (Ex. 17). En dan
komt Mozes met de uitspraak ‘de Heer is mijn
Banier’. Anders gezegd; rondom de Heer mogen
we ons verenigen, Hij is het middelpunt. Hij geeft
de overwinning.
Laat in tijden van rust en onrust de Heer onze
Banier zijn van ons leven. Hij wil het middelpunt
zijn. Als dat niet zo is, hijs dan Die vlag. En wanneer
de Heer uw en jouw middelpunt mag zijn, laat dan
de vlag volop wapperen! Bart van ’t Ende

Zondag 21 augustus
Tijd: 9.30 uur
Voorganger: Ds H.J.H. Pap, Vollenhove
Kindernevendienst: Corjanne
Oppasdienst: Bertine v.d. Berg en Daan Tuinstra
1e Collecte: Diaconie en kerk.
2e Collecte: De Herberg
Zondag 28 augustus
Tijd: 9.30 uur
Voorganger: Dhr. H. de Jong, Kampen
Kindernevendienst: Karolien
Oppasdienst: Leonie v.d. Kamp en Oane Gerrit
Dijkstra
1e Collecte: Diaconie en kerk.
2e Collecte: Kerk
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Pastorale gemeente
Huwelijk
Na een tijd van verdriet is nu de tijd van vreugde
en gezelligheid gekomen.
Zo begint de kaart waarop Jennie en Remko hun
huwelijk aankondigen.
Ze geven elkaar het jawoord op 2 september en
hun huwelijk zal kerkelijk ingezegend worden om
17.00 uur in onze kerk aan de Heultjesweg. Mw.
Heidi Kramer-de Jong gaat voor in deze dienst.
Het adres van Bruidspaar Bierma is
Heultjesweg 9, 8267 AH
Opening winterseizoen jeugdwerk
Er zijn heel veel soorten tafels; voetbaltafels,
statafels, eettafels, enz. Misschien kan je er zelf
ook nog ééntje noemen…? Het thema van de start
van het winterseizoen is ‘Aan tafel!’. Daarom
wordt er op zaterdag 24 september speciaal voor
de tieners vanaf 12 jaar een verassing
georganiseerd. Wat we wel kunnen zeggen is dat
de verassing eindigt met een BBQ. Wees erbij en
neem je vrienden mee! Maar niet alleen je
vrienden, ook een fiets is handig. Je wordt om
18.00 uur verwacht bij Familie Knol,
Noorderrandweg 4. Welkom!
Opening winterseizoen gemeentebreed
Zoals eerder vermeld start het winterwerk in het
weekend van 24 en 25 september. Zondagochtend
willen we na de dienst afsluiten met een maaltijd.
Er wordt hulp gezocht voor het klaarmaken van
enkele gerechten en wie kan er helpen met
klaarzetten? Doe mij dan even een berichtje. Bart
van ’t Ende
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.
Via GIVT geven kan thuis door op de website van
de kerk op de bladzijde van de uitzending van de
kerkdienst op de GIVT knop te drukken. Daar
geeft u voor de collectes van de voorafgaande
zondag.
Ook is het mogelijk om de app te downloaden.
https://www.givtapp.net/download/

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.
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