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Maandbrief Juli 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
De lange adem van Pinksteren
Vlak voor Pinksteren ben ik teruggekomen uit
Curaçao. Ik heb daar mijn zusje bezocht. We
hebben daar ook een kerkdienst bezocht. Een
dame ging voor, sprekend over Gods genade met
die prachtige Antilliaanse tongval. We zongen
psalm 136 en baden het Onze Vader. Met
Pinksteren ben ik in mijn ‘eigen’ gemeente in
IJsselmuiden geweest waar gepreekt werd dat
Gods Geest is uitgestort op alle vlees en alle talen
spreekt en ’s middags voor het eerst naar de singin op Opwekking. Met 40.000 mensen God groot
maken. Het deed mij weer beseffen dat Gods kerk
een wereldkerk is. De Geest uit Handelingen 2
heeft een heel lange adem. Het blaast nog steeds.
Het blaast overal. En het zal blijven blazen. Tot in
eeuwigheid. Bart van ’t Ende
Vierende gemeente
Zondag 3 juli Heilig Avondmaal
Tijd: 9.30 uur
Voorganger: Ds. Kl. V.d. Kamp

We vieren het Avondmaal met bekertjes waarin
brood en wijn die worden uitgedeeld bij het
binnenkomen in de kerk.
Kindernevendienst: Corjanne
Oppasdienst: Annemarie vd Brink en Oane Gerrit
Dijkstra
1e Collecte: Diaconie en kerk.
2e Collecte: Zending over grenzen
Zending over Grenzen is een internationaal
netwerk van christenen, dat mensen die
buitengesloten of eenzaam zijn en in armoede
leven, praktische en geestelijke hulp biedt en in
staat stelt en bemoedigt om uit de armoede te
komen. Daarbij delen we de hoop die we vinden
in Jezus Christus: Hulp met een boodschap.
Zondag 10 juli
Tijd: 9.30 uur
Voorganger: Ds. W. Dekker, Kampen
Kindernevendienst: Rianne
Oppasdienst: Karolien Hofstede en Iris van
Ittersum
1e Collecte: Diaconie en kerk.
2e Collecte: Orgel
Afscheid van de kinderen van groep 8 van de
kindernevendienst.
Koffiedrinken na de dienst voor de kerk, als het
weer dat toelaat.
Zondag 17 juli
Tijd: 9.30 uur
Voorganger: Mw. H. Kramer- de Jong, Emmeloord
Kindernevendienst: Jetske
Oppasdienst: Jeanette Knol en Agnes Knol
1e Collecte: Diaconie en kerk.
2e Collecte: Kerk
Zondag 24 juli
Tijd: 9.30 uur
Voorganger: Dhr. A.B. van ‘t Ende
Kindernevendienst: Brenda
Oppasdienst: Jenneke vd Steege en Oane Gerrit
Dijkstra
1e Collecte: Diaconie en kerk.
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2e Collecte: Mercy Ships. Medische zorg voor
iedereen
Zending over Grenzen is een internationaal
netwerk van christenen, dat mensen die
buitengesloten of eenzaam zijn en in armoede
leven, praktische en geestelijke hulp biedt en in
staat stelt en bemoedigt om uit de armoede te
komen. Daarbij delen we de hoop die we vinden
in Jezus Christus: Hulp met een boodschap.
Zondag 31 juli
Tijd: 9.30 uur
Voorganger: Dhr. A.B. van “t Ende
Kindernevendienst: Gerdien
Oppasdienst: Carolien Holtland en Gerja ten Hove
1e Collecte: Diaconie en kerk.
2e Collecte: Onderhoud
Pastorale gemeente
Geslaagden
We feliciteren iedereen die geslaagd is in de
afgelopen periode. Het zal niet altijd gemakkelijk
zijn geweest met al die laatste coronaperikelen.
We wensen jullie Gods zegen toe bij de
vervolgstappen: Ga met God en Hij zal met je zijn!
Maar dat geldt natuurlijk ook voor hen die gezakt
zijn of een herkansing hebben. Heel veel succes
gewenst.

om de komende tijd eens over na te denken; welke
plek krijgt Jezus in onze ‘willekeurige’ dagen? Bart
van ’t Ende
Opening
winterwerk
‘Aan
tafel!’
De start van het winterwerk begint altijd met een
kerkdienst. Deze staat gepland op zondag 25
september. We willen in deze dienst God danken
dat we de mogelijkheid hebben om het
kerkenwerk voor te zetten en God te vragen om
Zijn zegen voor het nieuwe seizoen. Het thema is
’Aan tafel!’. We zullen dan lezen over Zacheüs (Lu.
19). Jezus nodigt Zichzelf uit aan de tafel van
Zacheüs. Wat heerlijk om Jezus aan je tafel te
hebben!
In deze dienst willen we ook aandacht geven aan
de ontmoeting met elkaar. Na de dienst, die weer
onder de kastanjeboom zal worden gehouden, is
er een brunch. Waarbij we met jong en oud aan
tafel willen gaan. Wie kan er helpen bij deze
dienst?
Tentdienst
We kunnen terugkijken op een geslaagde
tentdienst die bezocht werd door een breed
publiek. Jennie Schrijver maakte er foto’s van.

Zondag 24 en 31 juli Een dag uit het leven van
Jezus
Pak eens een willekeurige dag in de week en hoe
ziet die dag er dan uit? Waarschijnlijk met veel
basisdingen; werk, huishouden, zorg voor de
kinderen, koken, boodschappen, enz. Niks
bijzonders.
Op zondag 24 en zondag 31 juli nemen we een
willekeurige dag van Jezus onder de loep. En wat
voor een dag; een lange preek op een berg (Matt.
5), vele wonderen, een nachtelijke invasie en nog
meer wonderen en tekenen (Matt. 9: 34). Vier
lange hoofdstukken vullen 1 dag in het leven van
Jezus. De ene bijzondere gebeurtenis volgt de
ander op. We zullen deze twee zondagen stilstaan
bij de storm op het meer (Matt. 8: 23) en de
genezing van de bezeten man (Matt. 8: 28). Beide
gebeurtenissen volgens elkaar snel op. Een vraag
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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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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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