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Maandbrief September 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.

Vierende gemeente
Zondag 4 september
Tijd: 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. van Veen, Harderwijk
Kindernevendienst: Rianne
Oppasdienst: Rina en Eline
1e Collecte: Diaconie en kerk.
2e Collecte: Werelddiaconaat
Zondag 11 september
Tijd: 9.30 uur
Voorganger: Mw. Heidi Kramer-de Jong,
Emmeloord
Kindernevendienst: Jetske
Oppasdienst: Annejet en Iris
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: Onderhoud

Van de kerkelijk werker
Aan tafel!
Dikwijls wordt er thuis geroepen; ‘Aan tafel!’.
Vaak verschillende keren op een dag. Ook bij ons
thuis. Moeders onderaan de trap roepend voor
het eten. En als een kudde olifanten kwamen wij
als Van ’t Endetjes de trap afgestormd. Aan tafel
met elkaar. Lekker. Ontspannen. Vertrouwd.
Gezellig.
‘Aan tafel’ wordt in de Bijbel ook vaak gezegd.
Jezus zegt dat tegen Zacheüs; ‘Ik wil bij jou aan
tafel’ (Lu. 19: 1 - 10). Daar willen we in de
startdienst over nadenken. Aan tafel bij Jezus.
Maar niet alleen tijdens de dienst, ook na afloop;
aan tafel met elkaar.
De startdienst is op zondag 25 september onder
de kastanjeboom achter de kerk. Neem je eigen
stoel/ kleedje mee. Er is dan geen
kindernevendienst en geen oppas. Inloop met
koffie/ thee/ ranja is om 10.00 uur. De dienst
start om 10.30 uur. De startdienst loopt uit in een
maaltijd met elkaar aan tafel. Zo willen we met
elkaar gemeentezijn en de start van het
winterseizoen vieren. Bart van ’t Ende

Zondag 18 september
Tijd: 9.30 uur
Voorganger: Ds. W. Smit, Zwolle
Kindernevendienst: Gerdien
Oppasdienst: Jenne-Marieke en Agnes
1e Collecte: Diaconie en kerk.
2e Collecte: Kampereiland helpt!!!
Zondag 25 september Startzondag
Tijd: 9.30 uur
Voorganger: Dhr. Bart van ‘t Ende
Kindernevendienst: geen
Oppasdienst: geen
1e Collecte: Diaconie en kerk.
2e Collecte: Lief en Leed
Pastorale gemeente
Huwelijk
Op vrijdag 16 september hopen Jorian Knol en
Daniëlle van ‘t Oever te gaan trouwen! Zij zien uit
naar deze dag en alle feestelijkheden die daarbij
horen. Uit dankbaarheid en om een zegen te
vragen over hun huwelijk hoort een kerkdienst
daar voor hun helemaal bij. De dienst, waarin ds F.
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Verboom zal voorgaan, zal plaatsvinden om 14.30
uur in de Hervormde Kerk te Kampereiland. Wij
feliciteren het bruidspaar van harte en wensen
hen veel geluk en Gods zegen. Het adres:
Noorderrandweg 4, 8267 AN KAMPEN

te brengen aan de dorpen Pacureni en Padureni.
Er zal tevens goed rondgekeken worden of daar
nog iets ondernomen kan/moet worden of dat we
naar iets anders moeten gaan uitkijken.
Hoe het zal gaan: we gaan het zien en zullen het
laten weten.

Hulp gezocht
Verschillende
gemeenteleden
hebben
aangegeven om wat lekkers te maken en te helpen
bij de startzondag. De bedoeling is om de
startdienst af te sluiten met soep, broodjes,
hartige taart, broodje knakworst o.i.d. Wie kan
hierbij helpen? Ik hoor het graag. Bart van ’t Ende
BBQ voor de jongeren.
Ben jij 12 jaar of ouder?
Dan hebben wij iets leuks voor jou bedacht!
Wát er precies gaat gebeuren, dat zie je dan. Het
zal in ieder geval iets met ‘tafels’ en ‘eten’ te
maken hebben en een tikkeltje hilarisch zal het
zeker
zijn
Laat jij je graag verrassen? Dan zien we jou op
zaterdagavond 24 september om 18.00 uur bij de
familie Knol aan de Noorderrandweg 4.
PS: En oh ja…je moet wel even een fiets
meenemen!

We hebben dit voorjaar een bedrag van €1000,-over gemaakt op YHOE voor hulp aan de Oekraine.
Ook naar een tweetal organisaties (waar
Kampereilanders zich voor inzetten) zal een
bedrag overgemaakt worden. De Eilandloop zal
gehouden worden op 2 september ( is dus net
geweest) en krijgen een bedrag van € 150,-overgemaakt voor KIKA. Geweldig dat zoiets moois
op het Kampereiland gehouden kan worden met
een geweldig doel.
Verleden jaar zouden er een aantal mensen van
hier op pad voor “Klimmen voor MS”. Corona
heeft ook hier roet in het eten gegooid. Toch
willen we ook hier een bijdrage voor doen van €
300,-- vanuit Kampereiland helpt….!
Deze bijdrages zijn mede mogelijk gemaakt
door het inzamelen van het oude ijzer.
Breng uw oude ijzer wederom op zaterdag 24
september a.s.
Alvast bedankt ,
De commissie

Kampereiland Helpt …………!

Catechisatie

Op zaterdag 24 september 2022 zal er weer oud
ijzer in gezameld worden. Tussen 9.00 uur en
17.00 uur staat de container weer bij de familie
Knol aan de Noorderrandweg. Oud ijzer kan zo in
de container maar gelieve andere metalen even
apart houden. Dat gaat gescheiden ingeleverd
worden en levert dan het meeste op.
Zoals het er nu voor staat gaat er op 4 oktober een
vrachtwagen met meubilair, kleding, schoenen en
noem maar op geladen worden. Een dag later gaat
het transport de weg op. Weer een dag later gaat
er een delegatie van de commissie naar Roemenië.
Daar zullen we het lossen van de vrachtwagen en
de verkoop van de spullen begeleiden. Na twee
jaar corona is het nu weer mogelijk om een bezoek

We willen de catechese weer opstarten. En dat
willen we doen 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
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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
Bijbelkring
De Bijbelkring willen we dit jaar starten op
maandag 3 oktober. De Bijbelkring is een plek
waarin we elkaar ontmoeten rondom een thema
vanuit de Bijbel. We leren van God door de
ontmoeting met elkaar. Het geeft extra verbinding
en verdieping met elkaar. Iedereen van harte
uitgenodigd. Nieuwsgierig geworden? Stuur mij
dan een berichtje. We starten om 20.00 uur.
Locatie: consistorie. Bart van ‘t Ende
Verantwoording collectes 2e kwartaal 2022
03-4
10-4
14-4
17-4
24-4
01-5
08-5
15-5
22-5
26-5
29-5
05-6
12-6
19-6
26-6
2e kwartaal
2e kwartaal
2021/2022

Onderhoud
Internet
HOE
JOP
Lief en Leed
Orgel
Kerk
MAF
Onderhoud
Orgel
Kerk
Pinksterzending
Onderhoud
Logos Hope
Kerk
St. Vrienden v.d.
Hoop
Zending
Diaconie en Kerk
Catechisatiebusje
met als doel MAF

€ 97,32
€ 70,75
€ 52,85
€ 134,55
€ 125,00
€ 91,75
€ 77,50
€ 79,00
€ 73,25
€ 92,25
€ 73,75
€ 86,75
€ 84,00
€ 337,45
€ 198,45
€ 44,95

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.
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.

€ 677,15
€ 985,70
€ 74,70
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