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Maandbrief februari 2022
Vierende gemeente
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
Woelingen
De geschiedenis is nooit saai. Sinds er volken zijn,
gebeurt er van alles op het wereldtoneel. Waartoe
leidt het woeden van de volken, het rumoer van
de naties? Tot niets. Wijsheid uit psalm 2: 1. Maar
na deze wijsheid wordt zowel in het klein als in het
groot niet geluisterd. Onrust zal altijd onderdeel
uit blijven maken van de wereldgeschiedenis.
Totdat Jezus terugkomt. Tot die tijd ben je zalig
wanneer je bij Hem schuilt (psalm 2: 12). Bart van
’t Ende
De kerk en Corona
De 1,5 meter afstand is nog van kracht. Om dat te
waarborgen is het we nodig dat we ons opgeven.
We kunnen alle liederen meezingen. De collectezakken gaan niet rond maar staan achter in de
kerk. De dominee zal niet begroet worden met een
handdruk. We vragen om een mondkapje te
dragen bij verplaatsen.

Kerkdiensten
Zondag 6 februari Onlinedienst
Bevestiging Ambtsdragers
Tijd: 10.00 uur
Voorganger: W. Dekker uit Kampen
Kindernevendienst: geen
Oppasdienst: geen
1e Collecte: Diaconie en kerk.
2e Collecte: orgel
Mieke Roetman neemt afscheid als diaken. Rien
Hofstede wordt in het ambt van diaken bevestigd.
Herwin van Keulen wordt herbevestigd als
kerkrentmeester en Miny Pelleboer als ouderling.
Omdat er in deze dienst genodigden zijn vragen
we gemeenteleden om de dienst online te volgen.
Zondag 13 februari Gezin-School-Kerk
Tijd: 10.00 uur
Voorganger: Bart van ’t Ende
Kindernevendienst: Geen
Oppasdienst: Marten Knol en Oane Gerrit Dijkstra
1e Collecte: Diaconie en kerk.
2e Collecte: Compassion
School – Kerk – Gezinsdienst 2022 Op zondag 13
februari is de kerkdienst speciaal gericht op
kinderen van de basisschoolleeftijd. Helaas zit een
bezoek aan de school er nog niet in, jammer.
Maar zowel op school als in de kerk zal het gaan
over Daniël vertrouw(t) op God! In de kerkdienst
denken we na over het verhaal van de vrienden
van Daniël in de brandende oven (Dan. 3).
Ondanks dat de school als geheel niet aanwezig
zal zijn in de dienst, zullen ze toch door middel van
filmpjes een bijdrage leveren. Omdat er (nog)
beperkte plaatsten zijn in de kerk, willen we voor
deze dienst voorrang geven aan de (jonge)
gezinnen. Er is geen kindernevendienst. Graag
opgeven via de website en aangeven of er
kinderen zijn voor de oppas. Bart van ’t Ende
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Zondag 20 februari
Tijd: 10.00 uur
Voorganger: Ds. A.W. van Veluw uit IJsselmuiden
Kindernevendienst: Ellen
Oppasdienst: Brenda en Eline
1e Collecte: Diaconie en kerk.
2e Collecte: Onderhoud
Zondag 27 februari
Tijd: 10.00 uur
Voorganger: Ds. H. de Jong uit Zwolle
Kindernevendienst: Hetty
Oppasdienst: Rianne en Daniëlle
1e Collecte: Diaconie en kerk.
2e Collecte: Kerk

De catechese is opgestart. De volgende catechese
is op 17 februari 2022.
Verdiepingsavond
Woensdagavond 9 februari 2022 wordt er weer
een verdiepingsavond gegeven. Deze start om
19.30 uur. Donderdag 27 januari was de jaarlijkse
herdenking van de Holocaust. Daarom willen we
stil staan bij de confronterende vraag hoe het
mogelijk was dat op een continent waar de
kerkentorens ten hemel rijzen dit heeft kunnen
gebeuren in Europa. Bart van ’t Ende

LONDONDERRY AIR
Londonderry Air is een volkslied dat ontstond in
de Noord Ierse district Londonderry. De Melodie
dateert uit de 18de eeuw en is afgeleid van het
lied “The Young Man’s Dream’ uit 1792. Een
melodie die in 1910 bekend werd in het lied van
Danny Boy. Een schitterende, liefelijke melodie
waarbij je als het ware de frisse Ierse zeelucht tot
je neemt.
Londonderry is een havenstadje, dat helemaal in
het noorden van Noord-Ierland ligt aan de inham
Lough Foyle, die uitkomt in de Atlantische oceaan.
Je zou denken dat het er altijd waait en koud is,
maar het heeft een gematigd zeeklimaat, met
relatief milde winters en redelijke warme zomers
en neerslag gedurende het hele jaar. Misschien

daarom wel die mooie liefelijke melodie van dit
volkslied. Een melodie die, als je het eenmaal
hoort, zomaar de hele dag in je geheugen blijft en
die je kunt blijven fluiten, neuriën of herinneren.
Maar Londonderry staat ook voor ongelijkheid
tussen de Protestanten en de Katholieken. The
Troubles (“De Problemen”) is het etnischnationalistische conflict in Noord-Ierland van de
jaren 1960, dat duurde tot de ondertekening van
het Goede Vrijdag-akkoord op 10 april 1998. Een
soort guerrilla- of burgeroorlog met het
dieptepunt op ‘Bloody Sunday’. Op de dag van 30
januari 1972, werden in het stadsdeel Bogside van
‘Derry’ veertien ongewapende jongens en
mannen neergeschoten door Britse soldaten. Na
een aanvankelijk vreedzaam verlopen, maar door
de Britten verboden, demonstratie voor de
burgerrechten. Toen geen liefelijke melodie die
speelde, maar dodelijke kogels die door deze wijk
heen floten. Wel iets wat nog jaren lang als een
gierende sirene in het geheugen gegrift blijft
staan.
Afgelopen zondag, 30 januari, was het 50 jaar
geleden dat dit passeerde. Wij vierden het Heilig
Avondmaal binnen onze gemeente. Ook een soort
van ‘Bloody Sunday’. Een moment dat ons
herinnert aan de dood en opstanding van Jezus
Christus. Een onschuldig leven dat geen zonde
kende en ons door Zijn bloed vrijkocht van onze
zonden. Het Heilig Avondmaal is een soort van
herhaling, dat ons hieraan herinnert. Geen
gierende sirene maar een soort van melodie die,
als die van Londonderry Air, je mag fluiten of
neuriën in je leven.
Laten wij samen met al onze broeders en zusters,
wereldwijd, deze ‘Air’ van geloof, hoop en liefde
aan elkaar doorgeven.
Vertolking Lodonderry Air:
https://www.youtube.com/watch?v=wYXpktrUTt
g
KADO
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ActieKerkbalans
De toezeggingen voor de Actie Kerkbalans levert
het mooie bedrag op van € 30.700. De kerkenraad
is dankbaar dat de betrokkenheid bij de kerk zo
duidelijk wordt getoond.
Verjaardagsfonds
Met de verjaardagszakjes van 2021 is €599,75 bij
elkaar gespaard. Hartelijk bedankt voor al uw
bijdragen.
Verantwoording collectes 4e kwartaal
Oktober-november-december 2021
03-10 Christenen voor Israël € 74,50
10-10 Kampereiland Helpt €121,65
17-10 HOE € 72,45
24-10 Werelddiaconaat € 59,20
24-10 Voedselbank € 68,50
31-10 Kerk € 89,26
03-11 Diaconie € 66,35
07-11 Onderhoud € 87,00
14-11 Orgel € 97,65
21-11 St. Vluchtelingenwerk € 66,15
28-11 Kerk € 91,40
05-12 Stichting Elim € 69,90
12-12 Onderhoud € 88,40
19-12 Orgel € 65,25
25-12 Kerk in Actie €118,50
26-12 Kerk in Actie € 26,00
4e kwartaal Zending € 652,00
4e kwartaal Diaconie en Kerk €1307,00
November Actie Dankdag € 975,00

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.
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