
 
 
 
 

VOORWOORD 
 
‘Rondom De Ark’ is het informatieboekje van de Protestantse Gemeente Kamperland.  
Als gemeente willen we graag op een open en actieve manier in de gemeenschap van 
Kamperland staan. Dit boekje is voor iedereen die interesse heeft in de gemeenschap en de 
activiteiten van onze gemeente. Leden, gasten, dorpsgenoten of belangstellende 
voorbijgangers: lees er in en wees welkom. Bij de eredienst op zondag of bij andere 
activiteiten. 
 
Het thema voor het kerkelijk jaar 2021-2022 is: ‘Van U is de toekomst’. 
We leven in onzekere tijden. Door de Corona pandemie hebben we, wereldwijd, gemerkt en 
ervaren dat we maar zeer ten dele grip op ons leven hebben.  
We weten niet hoe het in het komend jaar met ons zal gaan. 
Veel blijft onzeker. 
Ook voor onze kerkelijke gemeenschap, nu we op zoek moeten naar een nieuwe predikant 
en naar nieuwe wegen om met elkaar te blijven bouwen aan een levende gemeente waar 
jong en oud zich thuis, welkom en betrokken voelt. 
Want de toekomst is niet iets van ver weg, maar begint nu. 
En wat is het dan goed om te weten dat er een God is die ons daar bij wil helpen. 
Dat we op Hem mogen vertrouwen. Wat de toekomst ook moge brengen. 
Dat te weten geeft hoop en motivatie voor vandaag en morgen. 
 
In dit informatie boekje vindt u een korte beschrijving van activiteiten en de te houden  
diensten in onze kerk.  
Omdat onze gemeente vacant is kunnen niet alle activiteiten al ingepland worden. We zullen 
u op de hoogte houden via onze Nieuwsbrief (aan te vragen bij de scriba), via het kerkblad en 
de website (www.dearkkamperland.nl). 
 
‘Rondom De Ark’ is tevens te gebruiken als naslagwerk voor namen en telefoonnummers van 
contactpersonen binnen de Protestantse Gemeente Kamperland.  
Wilt u contact of meer informatie, dan horen wij dat graag. 
 
Wij hopen velen van u in het komende jaar te ontmoeten. 
Van harte wensen wij u allen de vrede van Christus toe! 
  
Marianne Wittkamp 
Voorzitter Kerkenraad Protestantse Gemeente Kamperland 
  



VIEREN 

 
Diensten 
Iedere zondagmorgen om 9.30 uur is er een eredienst in ons kerkgebouw “De Ark”.  
In zang, gebed en muziek willen wij God eren.  
Vanuit de schriftlezing en de uitleg hopen we Gods stem te beluisteren om hier in het leven 
van elke dag door bemoedigd en geleid te worden.  
Kunt u niet in de kerk aanwezig zijn? Meeluisteren en meekijken kan ook.  
Via www.kerkdienstgemist.nl, kerkradio of via kerk tv. De link hiervoor vindt u op onze 
website. Dit betekent dus ook, dat er tijdens de diensten beeld- en geluidsopnamen worden 
gemaakt die openbaar worden uitgezonden via internet.  
Hier kiezen wij bewust voor: zoals de eredienst vrij toegankelijk is voor een ieder, willen wij 
via internet ook vrij toegankelijk zijn voor een ieder die met ons mee wil luisteren, kijken en 
vieren. 
Contactpersoon kerkradio/tv: Gerard Geelhoed 
 
Crèche 
Elke zondagmorgen is er in de kerk tijdens de eredienst crèche voor de allerkleinsten  
van 0 tot 4 jaar. 
Contactpersoon: Petra Leendertse 
 
Kindernevendienst 
Tijdens de dienst op de zondagmorgen wordt er kindernevendienst gehouden voor kinderen 
van 4 tot 12 jaar. In de kindernevendienst wordt de kinderen een Bijbelgedeelte verteld op 
eigen niveau. Dit verhaal wordt door spel, creatieve werkvormen of gesprek verder verwerkt 
en eigen gemaakt. De kinderen gaan voor de schriftlezing weg en komen na de overdenking 
weer terug in de dienst.  
Contactpersoon: Bianca Sandee 
 
Crossroads 
Elke dag maken we keuzes. Doe ik dit wel, of doe ik dit niet? Ga ik hier links, of ga ik rechts? 
Kruispunten….. Crossroads….. Voel je hem? :-) 
1x per maand, vanaf het startweekend tot (ongeveer) Pasen, komen we op zondagochtend 
met de jongeren (middelbare school) bij elkaar onder de noemer Crossroads. Kerk op een 
andere manier. Een beetje vieren, een beetje serieus maar bovenal een hoop lol. Eén 
persoon staat centraal… en dat is Jezus! 
Wààr we dat doen is altijd een verrassing. Soms in de schuur, soms in huis, onder het afdak 
in de tuin of soms zelfs aan het Veerse Meer!  
De datums en uitnodigingen komen in het kerkblad en op de beamer, maar ook op 
Facebook/Instagram en in de app. 
Contactpersoon: Foort van den Brand 06-18626229 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Bijzondere diensten 
Regelmatig zijn er diensten met een bijzonder karakter.  
Dit zijn o.a. de startdienst en de overstapdienst die het begin en einde van het kerkelijk 
seizoen markeren.  
 
De eerste zondag van november is de Zendingszondag. Op deze zondag is er  
’s morgens een eilandelijke Zendingsdienst, die wisselend in de kerken op Noord-Beveland 
wordt gehouden. 
 
Voor onze agrarisch getinte gemeente zijn ook de vieringen op bid- en dankdag belangrijk:  
de eerste woensdag van maart en de derde woensdag in november.  
Deze vieringen beginnen om 19.30 uur. 
 
Op Oudjaarsavond is er een bijzondere kerkdienst waarin we danken voor het afgelopen jaar 
en bidden om een zegen voor het nieuwe jaar. 
 
In de adventsperiode en de 40-dagentijd worden op de woensdagavond in eilandelijk verband 
vesperdiensten gehouden. Een mooie manier om toe te leven naar deze belangrijke feesten, 
door verstilling, gebed en lied.  
 
Op 24 december vieren we in de Kerstnachtdienst de geboorte van Jezus, op Kerstmorgen 
gaan we hier feestelijk mee verder.  
 
In de Stille Week zijn er vieringen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag.  
De Paaswake vieren we in eilandelijk verband.  
 
In de zomer wordt een aantal openluchtdiensten gehouden bij de steiger van het fiets-
/voetveer naar Veere. Aanvang 19.00 uur. Bij slecht weer luiden om 18.30 uur de klokken en 
zal de dienst in “De Ark” plaatsvinden. 
Ook wordt in deze periode een boerderijdienst gehouden in samenwerking met de ZLTO. 
Deze zal plaatsvinden op één van de boerenbedrijven op ons eiland.  
Aanvang zal zijn om 19.00 uur. U kunt dan tevens kennis maken met het  bedrijf.  
 
Verder worden door het jaar heen (thema-)diensten verzorgd door gemeenteleden. 
 
 
 
  



LEREN 
 
Catechese en thema-/gespreksavonden 
Omdat de gemeente vacant is moeten we nog bezien hoe we invulling kunnen  
gaan geven aan catecheses, zoals b.v. belijdeniscatechese en thema-/gespreksavonden. 
Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de betreffende 
wijkouderling. 
 
ZOUT!  
"Jullie zijn het zout der aarde", zegt Jezus ons. 
Maar hoe ben je dat dan? Hoe geef je handen en voeten aan je geloof? 
Gesprekskring voor jongere gemeenteleden, vanaf ongeveer 25 jaar. Hier praten, delen en 
leren we samen over ons geloof. Want hoe doe je dat, geloven in deze tijd? Met je gezin, of 
juist als je je geloof niet met je partner kunt delen? De thema’s wisselen van heel praktisch uit 
het dagelijks leven tot meer verdiepende Bijbelstudie avonden.  
Contactpersonen: Gerrit van Rijn / Foort van den Brand 
 
Bijbelkring overdag  
De laatste keren zijn er gesprekken geweest over diverse Psalmen. 
Door het vertrek van de predikant is er nog geen nieuw thema vastgesteld. 
We houden u op de hoogte van verder ontwikkelingen. 
Contactpersoon: Leen Stavast 
 
Vrouwenkring  
Vrouwen ontmoeten elkaar in huiselijke kring, rondom een open bijbel. Het doel van deze 
kring is om te groeien in geloof, in gemeenschap en in getuigenis. We hopen met deze kring 
verder te gaan als de vacature voor een predikant is ingevuld.  
Contactpersoon: Hendriek Filius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ONTMOETEN 

 

Koffiedrinken na de kerkdiensten 
In principe is er elke zondag na de dienst gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te 
praten, of bij te praten, onder het genot van koffie, thee en limonade. Dit kan in de hal en in 
het jeugdgebouw. Hier is alle ruimte voor een goed of gezellig gesprek! 
 

Pastoraat  
We ontmoeten elkaar rondom de kerkdiensten en in gespreksgroepen. Maar soms heb je 
behoefte aan een persoonlijk gesprek. Hiervoor zijn de pastorale ouderlingen en de 
bezoekmedewerkers beschikbaar. Zij zullen in hun eigen wijk contacten onderhouden, maar u 
kunt ook een gesprek met hen aanvragen.  
Voor het crisispastoraat, zoals ziekte, rouw of ernstige zorgen in de privésfeer, maar ook voor 
de stevigere geloofsvragen, kunt u zich wenden tot de predikant (vacant per 15 augustus 
2021).  
Het ouderenpastoraat (80+) wordt tijdelijk door de ouderlingen opgepakt. 
 

 

 



DIENEN 

 

Diaconie 
Diaconie laat zien dat geloof en dagelijks leven alles met elkaar te maken hebben. 
De diakenen zetten zich in voor mensen, ver weg of juist dichtbij, die te maken hebben met 
armoede, isolement, vluchteling zijn, mantelzorgers, dakloosheid, schulden of die door 
andere oorzaken hulp of hoop nodig hebben.  
De ander, onze medemens, zien in al zijn kwetsbaarheid, helpen wie geen helper heeft en 
opkomen voor mensen in de knel en zorgen voor Gods schepping is de opdracht van de 
diaconie. 
Een element dat de laatste jaren een belangrijke rol is gaan spelen is het aspect van 
verbinden. 
De diaconie is voor haar inkomsten niet afhankelijk van een overheid of andere subsidiërende 
instelling. Zij kan dus zelfstandig en onafhankelijk opereren. Het belang van de diaconie is het 
belang van de ander. 
Vanuit deze positie is de diaconie optimaal in staat om mensen en organisaties met elkaar te 
verbinden. Dit is een belangrijke toegevoegde waarde van het werk van de diaconie. 
 
Een gedicht uit Zuid-Afrika verwoordt het zo:  
 
Droom van vriendschap voor de rest van je dagen.  
Droom van afwezigheid van alles wat scheidt. 

Droom van een leven in goede gezondheid.  
Droom dat armoede niet meer bestaat. 
Droom van het beste voor heel je familie.  
Droom dat kleuters weer oud kunnen worden. 
Droom van een tijd zonder oorlog en strijd.  
Droom dat het goede gedaan kan worden. 
Droom van zorg voor de wereld en voor elkaar. 
Droom van liefde en droom van de vrede. 
Droom dat gerechtigheid overal heerst.  
 
Maar als je droomt, droom dan niet in je bed.  
Droom met de hand aan de ploeg.  
En bid, dat God je kracht geeft, genade en moed,  
te bidden, te werken en te sterven voor je droom.  
 
De diaconie blijft deze droom niet dromen, maar slaat de hand aan de ploeg.  
Omdat we blijven geloven in een God die bevrijdt, 
blijven helpen om mensen tot hun recht te laten komen 
en blijven bouwen aan een wereld die voor iedereen bewoonbaar is.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Zendingscommissie 
De ZWO-commissie bestaat uit gemeenteleden en een diaken.  
(ZWO: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking).  
De commissie is belast met de werving van gelden in de gemeente voor de zendings- en 
werelddiaconaat-activiteiten in binnen- en buitenland en voor de besteding van die gelden. 
Naast “eigen” projecten is een belangrijk deel van de middelen bestemd voor het missionair 
aandeel van “Kerk in Actie”. 
De ZWO-commissie verleent periodiek medewerking aan de te houden zendings- en 
werelddiaconaatdiensten. De gemeente wordt door middel van een presentatie van de 
projecten in de dienst op de hoogte gehouden van de bestede gelden. De ZWO-commissie 
beheert een eigen financiële administratie, los van de diaconie. 
 

College van Kerkrentmeesters 
Het College van Kerkrentmeesters houdt zich bezig met personele-  en financiële zaken van 
niet-diaconale aard. Hieronder vallen onder meer: 
- De kosten en het beheer van de gebouwen, zoals de kerk, de pastorieën en andere 
  onroerende goederen. 
- Het jaarlijks verzorgen van de begroting en de jaarrekening. 
- Het samen met de algemene kerkenraad vaststellen van algemeen en financieel beleid. 
- Het zorg dragen voor de geldwerving, waaronder de collecten en de Actie kerkbalans.  
- De afdracht aan de classis en aan de landelijke kerk en organen. 
 
Het college bestaat uit acht leden met kennis op technisch, financieel of secretarieel gebied. 
De voorzitter en een van de andere leden zijn vertegenwoordigd in de kerkenraad als 
ambtsdragers ouderling-kerkrentmeester. 
We vergaderen acht keer per jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Activiteitengroep  
Onder coördinatie van een Activiteitengroep worden een aantal acties ondernomen om extra 

inkomsten te verkrijgen voor het werk van onze kerk. De activiteitengroep heeft hiervoor de 

beschikking over een accommodatie onder de naam “De Spuikom”, Spuidijk 12A. Dit betreft 

een terrein met diverse gebouwen wat gehuurd wordt van de gemeente Noord-Beveland. 

Mede door de corona maatregelen hebben we besloten om met de dependance “De 

Schatkamer " op het bedrijventerrein Het Rip te stoppen. 

De Spuikom is elke woensdagmiddag geopend tussen 13 en 16.30 uur en vanaf begin mei tot 
eind september ook elke zaterdag tussen 10.30 en 14.00 uur. Het hele jaar door worden 
spullen verzameld. Indien u overtollige huisraad etc. heeft kan dat op woensdagmiddag 
worden afgegeven op de Spuikom of desgewenst halen wij de spullen bij u op. Behalve extra 
inkomsten wordt zo een stukje duurzame economie gestimuleerd, waarbij herbruikbare 
artikelen en materialen een tweede leven krijgen. Ook mag zeker het sociale aspect voor de 
ongeveer 15 vrijwilligers niet worden onderschat. Zij zijn elke woensdagmiddag met veel 
plezier en motivatie bezig met het uitvoeren van alle benodigdheden voor de rommelmarkt en 
andere activiteiten. 
 
Reparatie café  
Op de Spuikom is ook een reparatie café actief. Hier kunt u tegen een kleine vergoeding uw 
kapotte (elektrische) spullen laten nazien en mogelijk repareren.  
 
Oud papier  
Het gehele jaar kan oud papier worden gedeponeerd in de verzamelcontainers op het 
parkeerterrein van het bedrijventerrein Het Rip. Ook wordt er in goede samenwerking met de 
Gereformeerde Gemeente maandelijks tijdens een rondgang door de kern Kamperland oud 
papier opgehaald. Dit bestaat uit het ophalen van de blauwe papiercontainers, hetgeen 
gebeurd met een wagen van de ZRD waarbij ondersteuning wordt verleend door 1 persoon  
(vrijwilligers van beide kerken). Alle inkomsten van het verzamelde en opgehaalde oud papier 
komen geheel ten goede aan onze beide kerken.  
 
Oude metalen  
Op de Spuikom worden tevens oude metalen verzameld waarvan de opbrengst t.b.v. de kerk 
is. Ook die kunnen op woensdagmiddag worden afgegeven of halen we die bij u op. 
Bovendien staat er bij de oud papiercontainers op Het Rip een bak waarin de gehele week 
oude metalen kunnen worden gedeponeerd. Deze bak wordt zeer regelmatig geleegd.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WIJKINDELING  
 
Wijk 1 – Veerweg, Dwarsstraat, Dijkdreef 
Wijkteam: 
Ouderling: vacature (tijdelijk Nel van der Ster; 06-20874380) 
Diaken: vacature 
Bezoekmedewerker: Mw. Wilma v.d. Kreeke-Geldof, Spuidijk 8; 0113-372279 
Wijkmedewerker: Mw. Roelie Keizer-Bakker, Veerweg 79; 0113-371484 
Wijkmedewerker: Mw. Riet Geelhoed-Begthel, Nieuwstraat 11; 0113-371208   
 
Wijk 2 – Nieuwstraat, Alexiaplein 
Wijkteam:  
Ouderling: Mw. Nel van der Ster, Dijkdreef 10; 06-20874380 
Diaken: Mw. Marianne Wittkamp, Vijverlaan 20; 0113-372930 
Bezoekmedewerker: vacature 
Wijkmedewerker: Mw. Rianne Flipse, Sophiastraat 1; 0113-372035 
Wijkmedewerker: Mw. Mattie Verburg de Fouw, Ripstraat 31; 0113-372448 
  
Wijk 3 - woongebied achter “De Ark”  
Frisostraat, Heer Janszstraat, Jacobastraat, Onruststraat, Ripstraat, Soelekerkestraat, 
Sophiastraat, Spieringstraat  
Wijkteam: 

Ouderling: vacature (tijdelijk Dhr. Bert Sandee; 0113-373958) 
Diaken: Mw. Annemieke Lobik, Molenweg 54; 06-29344430 
Bezoekmedewerker: Mw. Adrie Sandee, Veerweg 1b; 0113-371600 
Wijkmedewerker: Mw. Judith Boers, Peppeldreef 8; 06-30304691 
 
Wijk 4 - woongebied achter Nieuwstraat + zorgcentra  
Heer Janszdorp, Knotwilgendreef, Langedweil, Peppeldreef, Schietwilgendreef, 
Sierperendreef, Boogerddreef, Vijverlaan, zorgcentra  
Wijkteam:  
Ouderling: vacature (tijdelijk Dhr. Gerard Geelhoed; 06-22330056) 
Diaken: Dhr. Johan Clement, Nieuwstraat 81; 0113-372020 
Bezoekmedewerker: Mw. Hendriek v.d. Heijde, Jacobastraat 13; 0113-371693 
Bezoekmedewerker: Cleijenborch: Mw. Matty v.d. Zande-Blok, Knotwilgendreef 22;  
06-11420920 
Wijkmedewerker: Mw. Margriet de Visser, Ripstraat 3; 0113-850647 
Wijkmedewerker: Mw. Nel Prins, Peppeldreef 35; 0113-850917 
Wijkmedewerker: Mw. Maatje Verburg-Koole, Peppeldreef 32; 0113-371178 
 
Wijk 5 -westelijk buitengebied + recreatieparken  
Baas Huisweg, Jacobadijk, Middenhofweg, Westhavendijk, Spuidijk, Havenweg, 
Oosthavendijk, Uithaven, Langeweg, Kruis- weg, Stroodorp, Wilhelminaweg, De Banjaard, 
Marinuswerf, Rancho Grande, Ruiterplaat, Schotsman, Nieuw Campen  
Wijkteam: 
Ouderling: Dhr. Gerard Geelhoed, Nieuwstraat 11; 06-22330056 of 0113-371208 
Diaken: vacature 
Bezoekmedewerker: Mw. Miranda Harlaar, Nieuwstraat 33; 06-50859346 
Wijkmedewerker: Mw. Marianne Bons-Schildmeijer, Kastanjelaan 1; 0113-370730 
 
 
 



Wijk 6 - oostelijk buitengebied en overige dorpen Noord-Beveland   
A van Heestraat, Noordstraat, Nieuwe Achterweg, Ruiterplaatweg, Molenweg, Brededijk, 
Campens Nieuwland, Krommeweg, Hofwijkweg, Rippolderseweg, Jacobaweg, 
Strandhoekweg, Vredenhofweg, Sofiahaven, Nieuweweg, Stekeldijk, Wissenkerke, Geersdijk, 
Kortgene  
Wijkteam: 
Ouderling: Dhr. Bert Sandee, Alexiaplein12; 0113-373958  
Diaken: Mw. Martine Geelhoed, Vlietenburgweg 5; 06-44204914 
Bezoekmedewerker: Dhr. Piet v.d. Kreeke, Nieuwstraat 26; 06-10204256 
Wijkmedewerker: Mw. Adrie Clement-Huibregtse, Soelekerkestraat 6; 0113-376060 
 
Voor pastorale vragen, als u behoefte heeft aan bezoek, of iets door wilt geven, dan kunt u 
altijd contact opnemen met uw ouderling.  
Heeft uw wijk momenteel geen ouderling, of is uw ouderling niet bereikbaar? Neem dan 
contact op met de ouderling van de gekoppelde wijk.  
Koppelingen zijn: Wijk 1 + 2, Wijk 3 + 6, Wijk 4 + 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

CONTACTGEGEVENS 

Predikant  
Vacant 
 
Kerkenraad, Voorzitter 
Mw. M. Wittkamp, Vijverlaan 20, 4493 EG Kamperland 
06-51239613, info@campobianco.nl 
 
Kerkenraad, Scriba 
Mw. A. Lobik, Molenweg 54, 4493 NC Kamperland 
06-29344430, scribapknkamperland@hotmail.com 
 
Diaconie, Voorzitter 
Dhr. J. Clement, Nieuwstraat 81, 4493 BB Kamperland 
0113-372020, casembroot@zeelandnet.nl 
 
Kerkrentmeesters, voorzitter 
Dhr. K. Noordhoek, Jacobastraat 33, 4493 BT Kamperland 
06-23321120,  k.noordhoek@planet.nl 
 
Ledenadministratie 
Dhr. J. Clement, Nieuwstraat 81, 4493 BB Kamperland 
0113-372020, casembroot@zeelandnet.nl 
 
Coördinerende Koster 
Dhr. G. M. v.d. Kreeke 
06-51936448 gmvdkreeke@zeelandnet.nl 
 
Jeugdraad 
Dhr. R. Sandee Voorzitter 
06-12111368, robertsandee@zeelandnet.nl 
 
Crèche 
Mw. P. Leendertse 
0113-372641, pekoln@donkerzicht.nl 
 
Kindernevendienst 
Mw. B. Sandee 
06-13323821, b.sandee@sandee.nl 
 
Crossroads 
Dhr. F. v.d. Brand  

0113-372910, foort1008@gmail.com 

 
ZOUT! 
Dhr. G. van Rijn  
Dhr. F. v.d. Brand  
0113-372910, foort1008@gmail.com 
 
 



Bijbelkring overdag 
Dhr. L. Stavast  
0113-371726, stavco@planet.nl 
 
Vrouwenkring 
Mw. H. Filius  
06-13597669, kofilius@zeelandnt.nl 
 
Collectemunten 
Mw. W. v.d. Kreeke 
0113-372279 gmvdkreeke@zeelandnet.nl  
 
Kerkradio kerktelevisie 
Dhr. G. Geelhoed 
0113-371208 gpgeelhoed@zeelandnet.nl 
 
Recreatiediensten 
Dhr. B. Sandee  
0113-373958  
 
Zendingscommissie 
Mw. M. Meijer-Potasse 
0113-373869, jaam@zeelandnet.nl 
 
Activiteitengroep & Snuffelschuur 
Gerard  06-51936448;  Leen 0113-371600; Ko  0113-372551 
 
Kerkblad Abonnementen 
Mw. J.C. van der Weele-Flipse 
06-10358213, jcvdweeleflipse@zeelandnet.nl 
 
Kerkblad redactie 
Mw. M. Wittkamp 
06-51239613, kerkblad@dearkkamperland.nl 
 
Financiën 
Kerk:                 NL89 RABO 0371400880 
Diaconie:          NL21 RABO 0312200676 
Zending:           NL92 RABO 0371400244 
 
Kerkgebouw “De Ark”  
Veerweg 100 
4493 AV Kamperland 
Telefoon: 06-51936448 (coördinerend koster) 
 
Postadres 
Protestantse Gemeente Kamperland 
Postbus 17 
4493 ZG Kamperland  
 
Website:  www.dearkkamperland.nl 


