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Kerkbrief-informatie              Redactie     

De Kerkbrief is een uitgave van de Ontmoetingskerk 

te Kamerik en verschijnt 6 x per jaar. 

Kopij kunt u bij de redactie inleveren volgens onder-

staand schema. 

Redactie 

Joke en Nico Weesjes, van Teylingenweg 127b, Kamerik  

telefoon:       0348-743690 / 0654-383828 

e-mailadres: kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl 

of:                 jm.weesjes@gmail.com 
 

Verspreiding 

Ans van Viegen, Meent 9, 0348-402032 
 

Abonnement 

€ 10,00 per jaar (per post € 20,00) 
 

Oplage 150 stuks 
 

Omslagfoto:  Woestijn van Moab  (eigen foto) 
 

Verantwoording 

De Kerkbrief wordt ook op de website geplaatst. 

Deze is dan door de hele wereld in te zien! 

Privé gegevens worden daarom eerst uit de Kerkbrief 

verwijderd.  

Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens  op 
de website komen, laat het weten. 
 

Sommige artikelen, foto’s e.d. worden beschermd door 

Copyright.  

Deze zijn makkelijk op te sporen via zoekmachines.  

De redactie maakt daarom zo veel mogelijk gebruik van 

“eigen” materiaal, zelf gemaakte foto’s e.d.  

Dat is de reden dat bepaalde teksten c/q foto’s soms 

niet in de webversie te zien zijn. 

 

Copyright Kerkbrief 

Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, 

foto’s, privegegevens enz. uit de Kerkbrief te gebruiken 

of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming 

van de Kerkenraad! 

 

Redactieregels 

De redactie van de Kerkbrief valt onder verantwoor-

delijkheid van de kerkenraad. De redactie is tezamen 

met het moderamen verantwoordelijk voor de inhoud 

van de Kerkbrief.  

De redactie hoeft het niet eens te zijn met de inhoud 

van de artikelen. Ze zullen echter wel worden beoor-

deeld of ze passen binnen het ‘kader van ons blad’. 

De artikelen onder 

vallen qua inhoud niet onder verantwoordelijkheid van 

de redactie. Maar ook voor deze artikelen geldt dat 

wordt bekeken of zij thuishoren in de Kerkbrief. 
 

Ten aanzien van de beschikbare plaatsingsruimte en de 

kwaliteit van de artikelen behoudt de redactie zich het 

recht voor de aangeboden artikelen in te korten en/of 

tekstuele aanpassingen te doen.  
 

Gebruik kerkgebouw     

De gegevens staan in het Jaarboekje 2018-2019.  
 

Drukwerk 
Kerkelijk Drukwerk 
Schoonhoven 
 

www.kerkelijkdrukwerk.nl  

info@kerkelijkdrukwerk.nl   

 

 

Belangrijk!Op 25 mei 2018 is in Europa een wet van 

kracht gewor-den ter bescherming van de privacy van 

Europese bur-gers: De AVG 

(Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

Dit heeft ook gevolgen voor ons als kerk metname voor 

het beheer van uw persoonsgegevens in de leden-

administratie, kerkbrief, jaarboekje en de website. 
  
 

 

Uitgave:   Inleveren kopij       Verschijnt op: 

     uiterlijk op: 

52-1       23 augustus                    31 augustus  

52-2   4 oktober   12 oktober 

52-3    6 december      14 december 

52-4   31 januari 2020     8 februari 

         data onder voorbehoud  

 

 

   Predikant  Vacant 
    

    

   Scriba’s      Bert van Vreeswijk   401801 

                        Henk Hoogendoorn     451927 
     

   Coördinator kosters  

                Ton Rijnbeek                402273 

          06-28578444 

                        koster@ontmoetingkerkkamerik.nl 
   

    Kerk            Hallehuis 4                06-30761446 
      

    Website     www.ontmoetingskerkkamerik.nl  

  

mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl
mailto:redactiekerkbrief@ziggo.nl
http://www.kerkelijkdrukwerk.nl/
mailto:info@kerkelijkdrukwerk.nl
http://www.ontmoetingskerkkamerik.nl/
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Pastoralia                      Henk                                         

Voor deze Pastoralia heb ik gezocht naar een artikel 

over het thema “Wie is Jezus?” Deze vraag kwam 

tijdens de gespreksavonden in november 2018 met de 

gemeenteadviseur en ook in de reacties van gemeente-

leden op de adviezen van die adviseur, vele malen naar 

voren. 

 

In het boek “Bent U dat God” van predikant, verhalen-

verteller en beeldend kunstenaar Dr. Stefan de Jong 

vond ik een overpeinzing met als titel “Jezus”, die ik 

hier graag weergeef: 
 
 

De juffrouw en de meester op school vertelden mooie 

verhalen over Jezus. Een beetje zoetige verhalen vaak, 

maar het was voldoende om mij nieuwsgierig naar hem 

te maken tot op de dag van vandaag. Hoe meer ik over 

hem te weten kwam, des te meer hij mij ontroerde. Ik 

heb heel wat geestdodende, dogmatische verhande-

lingen over hem gelezen, maar die ontroering hield mijn 

geest levend. Wat een mooi mens was die Jezus. Als 

men hem haatte, koos hij voor de liefde. Ook al wilde 

men hem ten val brengen, hij bleef staan. Als hij over U, 

God, sprak, sprak hij over mij. 

Hij was hemels door de manier waarop hij aards was. 

Niet bepaald op een zoetige manier. De liefde vraagt er 

soms om geen lieverdje te zijn. Heiligheid moet het niet 

hebben van heilige boontjes. Soms was hij grimmig en 

ongemakkelijk, scherp en snijdend.  

Sommige uitspraken lijken onjuist of eenzijdig.  

Ik begrijp lang niet alles van deze ongrijpbare zwerver, 

al kan dat liggen aan de eenzijdigheid van degenen die 

zijn verhaal doorvertelden. 

Hoe het ook zij, in Jezus leek de hemel de aarde aan te 

raken. Als hij U ter sprake bracht, was het of U zelf 

begon te spreken. Dan begon de bron van zijn 

levensgeheim te stromen. Onbezorgd, vrij, niet uit op 

populariteit, trouw, weerbarstig, onconventioneel: zo 

koos hij voor de onvoorwaardelijke en werd het 

Onvoorwaardelijke in hem zichtbaar. 

De verhalen over Jezus hebben het beste in mensen 

naar boven gehaald. Onze diepste, meest humane 

verlangens worden door Jezus gewekt en we beginnen 

door hem te vermoeden dat het eigenlijk Uw verlangens 

zijn. Hij bracht de hemel in de harten van mensen. Geen 

wonder dat hij ‘het beeld van de onzichtbare God’ 

wordt genoemd.  

Uw zelfportret.  

Spiegel van uw schoonheid. 

 

 

 

Tot het verschijnen van de volgende Kerkbrief zijn er 

drie diensten, waarover ik het volgende kan melden: op 

zondag, 16 juni is er viering van het Heilig Avondmaal; 

een week later, op 23 juni wordt ’s middags om 17:00 

uur de openluchtdienst gehouden en op 14 juli wordt 

aandacht besteed aan de overstap van de leerlingen 

van groep 8, van de kindernevendienst naar de tiener-

nevendienst. 

 

Bij de jarige ouderen hieronder staat bij 11 augustus de 

naam van W.M. Burggraaf, maar op deze dag is er meer; 

Wim en Jo zijn dan ook 60 jaar getrouwd. In hun 

huwelijk hebben ze zowel lief (de geboorte van 6 

kinderen) als leed (de zorgen om Jo en het overlijden 

van hun oudste dochter Cora) meegemaakt. Wij wensen 

hen met hun kinderen en kleinkinderen nog een goede 

tijd en Gods nabijheid toe. 
 

Grote zorgen zijn er bij Nic en Nel van Duijn sinds zij op 

6 mei te horen kregen dat Nic (medisch gezien) een 

ongeneeslijke ziekte heeft in darmen, longen en buik. 

Op 18 mei is Nic met ernstige klachten opgenomen in 

het ziekenhuis en is een pijnverlichtende ingreep 

gedaan, waarna hij de volgende dag een operatie heeft 

ondergaan. Op 27 mei mocht hij weer naar huis. 

Op hun verzoek worden ze pastoraal bijgestaan door 

ds. Margriet van der Kooi, die zij van hun assistentie bij 

diensten in het ziekenhuis kennen en die hen ook heeft 

getrouwd.   

We hopen dat bij het verschijnen van deze Kerkbrief 

Gerrie Pouw-Zoer weer thuis is op de Burg. Talsmaweg, 

en haar herstel goed verloopt na het verwijderen van 

een stukje darm op 4 juni. 

Wij leven mee met gemeenteleden die, hoewel niet 

genoemd, zorgen hebben om hun gezondheid of die 

een operatie hebben ondergaan en zij die vanwege 

leeftijd en/of beperkingen in een verzorgings- of 

verpleegtehuis verblijven. 

Wij denken aan hen en bidden voor hen.  

 

De jarige ouderen in de komende weken tot het 

verschijnen van de volgende Kerkbrief zijn: 

9 juli A. Hoogendoorn, Burg. Reijerslaan 33 

20 juli J.M. Koster-Verheij,  van Teylingenweg 105A 

5 aug. L. Mostert - de Leeuw, Berkenlaan 85 

11 aug. W.M. Burggraaf, Burg. Reijerslaan 38 
 

Allen bij voorbaat reeds gefeliciteerd. Een fijne dag en 

Gods zegen toegewenst in het nieuwe levensjaar. 

  

Een hartelijke groet, 

Henk Hoogendoorn 

Vanwege privacy redenen staan diverse 

gegevens niet op de kerksite 

Alle gemeenteleden van onze 

Ontmoetingskerk kunnen deze gegevens 

altijd opvragen via het contactformulier op 

onze kerksite. Ontvanger: scriba 
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Van het “Kerkelijk Erf”                Jan Stol  

  

In deze rubriek van het kerkelijk erf een viertal onderwerpen. Het begint met de laatste stand over de voortgang van 

de vacatures. Daarna wordt de aandacht gevraagd voor de crèche. En na de vorige Kerkbrief is er weer informatie uit 

de vergaderingen van de kerkenraad. Ook was er eind april een gemeentevergadering. Daarvan een samenvattend 

verslag. Dat de kerkenraad in de afgelopen periode twee ‘boeiende’ brieven ontving, blijkt op verschillende plaatsen. 

Een terugblik op de mooie zondagse diensten in de afgelopen maanden staat er niet in, maar mag zeker genoemd 

worden. 
 

Voortgang invulling vacatures 

Om gelijk samen te vatten: 

- we maken verheugende voortgang; 

- de kerkenraad had dit jaar een bijzonder afwegings-  

   punt; 

- we weten nog niet hoe alles ingevuld gaat worden. 
 

Over de wijze van werken 

Eerst iets over onze wijze van werken. Over hoe de 

‘verkiezing’ in de kerkenraad plaats vindt. 

Bij de vraag wie we gaan vragen als ambtsdrager kijken 

we als kerkenraad om te beginnen naar drie dingen. 

Naar de binnengekomen voordrachten vanuit de 

gemeente, naar de volledige lijst van gemeenteleden en 

naar de circa 35 gemeenteleden die we in voorgaande 

jaren gevraagd hebben om een ambt te vervullen. Deze 

laatsten reageerden in die jaren met een vaak 

begrijpelijk ‘nee’ en dat zou nu soms een ‘ja’ kunnen 

worden. Daarna spreken we af wie dit jaar benaderd 

gaan worden en in welke volgorde. Alleen als er een ‘ja’ 

als antwoord komt, kunnen we de naam bekend maken.  

Dan is de ‘verkiezing’ afgerond. 

 

Het bijzondere afwegingspunt 

Dit jaar spraken we in de kerkenraad over het volgende. 

Bij alles wat er in de laatste twee jaar gebeurde, spelen 

gevoelens bij gemeenteleden over het gebeurde ook 

een rol. En in hoeverre zijn deze gevoelens nu nog 

aanwezig? Is het nodig om hier bij de invulling van de 

vacatures rekening mee te houden? Binnen de 

kerkenraad werd hier verschillend over gedacht. 

In meerderheid kwamen we hierover tot een 

opvatting. En dit is dan de opvatting van de kerken-

raad. De kerkenraad proefde na de afsluiting van de 

reflectiefase vorig jaar en na het afscheid van Gilda een 

brede bereidheid om als één gemeente nu verder te 

gaan. Vanuit deze bereidheid willen we nu zonder 

omzien en zonder ‘beperkingen’ verder gaan.  
 

Onze scriba Bert vindt dat zijn zorgen ten aanzien van 

gevoeligheden binnen de gemeente onvoldoende 

gehoord zijn en liet weten dat vanuit die zorgen en de 

keus van de kerkenraad hij het ambt neerlegde. 

Dit vonden we heel jammer en leidde tot een aantal 

open en verhelderende gesprekken, waarbij de goede 

onderlinge verstandhoudingen helemaal in stand 

bleven. Bij Bert ligt nu het unanieme en dringende 

verzoek van de kerkenraad en ook van de toekomstige 

ambtsdragers om het ambt toch te vervolgen. 
 

Verheugende voortgang 

In een aantal vacatures kunnen we inmiddels voorzien. 

Zoals bekend is Mariëtte Nap bereid om het 

(jeugd)ouderlingschap te gaan vervullen en doet dit 

nu al als ‘adviseur’ van de kerkenraad.  

Met de komst van Gijs de Heer zal het college van 

kerkrentmeesters op volle sterkte blijven. Het ziet er 

niet naar uit dat iemand van de kerkrentmeesters ook 

ouderling-kerkrentmeester gaat worden. Hiervoor 

zoeken we nog even verder of vragen hiervoor 

dispensatie aan bij de classis. (Volgens de nieuwe 

kerkorde moeten er in de kerkenraad minimaal twee 

ouderling-kerkrentmeesters zitten.) 

Voor de invulling van de vacatures van ouderling 

(voorzitter) en diaken (voorzitter) hebben we Klaas de 

Wit en Aarnoud Langendoen bereid gevonden. Beter 

is het om nu te schrijven over ‘beoogde’ voorzitters, 

want na de bevestiging wijzen kerkenraad en diaconie 

zelf hun voorzitters aan. 

En het is ook mooi dat een gemeentelid de langer 

openstaande vacature van scriba wel wil vervullen. De 

scribawerkzaamheden kunnen echter pas opgepakt 

worden nadat we acht maanden verder zijn in het 

nieuwe seizoen. Wie uit de gemeente zou willen en 

kunnen helpen om in deze acht maanden werkzaam-

heden voor het scribaat te doen? Dan zou ook deze 

vacature ingevuld kunnen worden.  

De officiële bekendmakingen zullen later bij de 

mededelingen nog volgen. 
 

We zijn nog niet rond 

Bij die bekendmakingen hopen we dat ook de laatste 

vacatures ingevuld kunnen zijn. Dit gaat dan niet alleen 

om die al langer aanwezige vacature van ouderling 

(scriba), maar ook om twee vacatures van (wijk)ouder-

ling. De laatste is de tussentijdse vacature voor Anke 

Arensman. Hiernaast zijn er twee pastorale bezoekers 

nodig. Het zou heel mooi zijn wanneer enkelen uit onze 

gemeente zouden laten weten “ja, die vacature wil ik wel 

een tijdje invullen”! 
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Crèche en geen crash 

Wij vragen te veel van de leiding van de crèche. 

Versterking is gewoon nodig. 

Graag willen we dat iedere zondag de crèche aange-

boden kan worden. 

Met de huidige bezetting gaat dat niet meer lukken. Dit 

is de komende zomermaanden al te zien aan de 

gatenkaasplanning op de achterkant van de Kerkbrief. 

We zoeken chèchevaders en –moeders, en ook 

crècheopa’s en –oma’s en wat natuurlijk ook kan zijn 

chrècenichten en –neven. Hoe meer hoe liever, dan 

hoeft ieder maar heel af toe. Ook tieners zijn zeer 

welkom. Het is niet alleen dankbaar werk, maar nog 

leuk ook! 

 

Graag opgeven bij Sandra Okkerman, Tamaike of het 

scribaat.  

 

 

 

 

Uit de vergaderingen van de kerkenraad 

* In april bespraken we de adviezen van de gemeente-

adviseur en daarbij de ontvangen reacties daarop 

vanuit de gemeente. Het eerder meegedeelde 

voornemen van de kerkenraad om ‘het verleden’ nu met 

rust te laten, werd in veel reacties onderschreven. De 

uitkomsten van onze bespreking zullen voorgelegd 

worden in de gemeentevergadering op 28 april. De 

kerkenraad zal zelf adviezen kunnen oppakken en 

andere zullen een plek kunnen krijgen in het nieuwe 

beleidsplan voor de komende jaren. Inhoudelijk straks 

meer hierover bij ‘uit de gemeentevergadering’. 

* We spreken af dat in die vergadering ook de invulling 

van de diensten in de Stille Week in bespreking komt.  

We zullen dan ook voorleggen de gedachte van de 

kerkenraad over de oudejaarsavonddienst om deze 

niet meer in het rooster op te nemen, maar in de laatste 

dienst van het kalenderjaar hier aandacht aan te 

besteden. 

In een latere vergadering wijst onze consulent ds. 

Berkheij erop dat de oudejaarsdienst ook niet in het 

‘kerkrooster’ staat opgenomen, maar gehouden werd 

en wordt vanwege een ‘samenlevingsbehoefte’. 

En de Paasdienst is vanouds een hoogtepunt in het 

kerkelijk jaar. 

* Aantallen afgelegde pastorale bezoeken. We willen 

de aantallen van dit jaar inventariseren en dan kijken 

welk totaalbeeld dit geeft. En daarna bezien of onze 

werkwijze mogelijk aanpassing vraagt.  

* De vredesdienst is dit jaar in de R.K.-kerk. Hennie van 

Elten zal namens onze kerk deze dienst mede 

verzorgen. 

* En we hadden nog een extra vergadering. Dit naar 

aanleiding van de brief van onze scriba Bert van 

Vreeswijk over het eerdergenoemde bijzondere 

afwegingspunt. In die vergadering keken we terug naar 

onze wijze van werken en onze afwegingen. En zetten 

we een te volgen ‘gesprekken-lijn’ uit. 

* Ook het gehouden gesprek op 15 april van de 

classispredikant ds. W.T.V. Verhoeven met ons 

moderamen bespraken we. Dat gesprek ging met name 

over mogelijke samenwerking bij het beroepingswerk 

en over de vragen van de classispredikant of er nog 

spanningen zijn in de gemeente na de eerdere visitatie 

en het vertrek van de predikant en of de verkiezings-

regeling voor ambtsdragers wel aanwezig en duidelijk 

is. Op de vraag hoe het met de gemeente gaat, hebben 

we gereageerd zoals hiervoor genoemd bij het 

bijzondere afwegingspunt bij de vacatures. De huidige 

wijze van verkiezen doen we al een jaar of twintig zo en 

staat beschreven in onze Ontmoetingsbundel. 

Later volgde er bericht van de classispredikant dat er 

voor het beroepingswerk nu geen samenwerkings-

mogelijkheden zijn in de omgeving.  

En nog weer later op 22 mei ontving de kerkenraad een 

brief van de classispredikant waarin ze toch haar 

verontrusting uitspreekt over door haar geproefde 

problemen en het ontbreken van een plaatselijke 

regeling conform de kerkorde.  

Dit zou opgelost moeten zijn, staat in de brief, voordat 

de classis toestemming geeft voor een beroepings-

procedure. 

Deze brief lieten we even op ons inwerken. Niet in alles 

wat daarin stond herkenden we onze gemeente, maar 

we zullen die brief de nodige aandacht schenken. 
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Uit de gemeentevergadering 

Op 28 april hadden we de gemeentevergadering over 

de Jaarstukken 2018 en de bespreking van verschillende 

onderwerpen die voor onze gemeente van belang zijn.  

Hieronder een samenvattende weergave. 

* De financiële jaarstukken konden we redelijk snel 

bespreken, omdat in de vorige vergadering in maart het 

meerjarenoverzicht vrij uitgebreid besproken werd. 

Het was aardig om te zien waar de mooie opbrengsten 

van het oud-papier naar toe gingen. Binnen de kerk, 

binnen het dorp en wereldwijd. Daar waren we best een 

beetje trots op. Met dank aan alle vrijwilligers die 

hieraan meewerken. Dit onderwerp kon afgesloten 

worden met veel waardering voor alle penningmeesters 

en administrateurs: Joke Weesjes, Marieke Italiano, 

Eugéne Hoogendoorn, Rob Verhoeve, Nellie van der 

Vliet, Pieter Timmerman en Jeannette den Blanken.  

Ook omdat alles weer helemaal klopte! 

* De leden van de Werkgroep Beroepingswerk zijn 

aan hun karwei begonnen. In de werkgroep zitten 

Sandra Okkerman, Anton Nap, Annemarie van Vliet, 

Mariëtte Nap, Klaas de Wit, Alfons van Leeuwen en 

Eelke Jongsma. De werken hunner handen zullen 

voorgelegd worden aan de gemeente. 

Wanneer we daarna ‘weten wat we willen’ stappen we 

over op een Beroepingscommissie en kunnen we de 

vervolgstappen zetten. 

Naar aanleiding van de informatie over het gesprek met 

de classispredikant over eventuele samenwerkings-

mogelijkheden wachten we het vervolg af. “Passen bij 

onze gemeente” is hoe dan ook een vereiste. Hierboven 

lazen we dat deze mogelijkheden er nu niet zijn.  

* De regelmatige gespreksbijeenkomsten na de dienst 

blijken gewaardeerd te worden. Graag aandacht voor 

bijtijds aankondigen en bezien of de leeftijdsgroepen 

ook meer kunnen variëren. De beschikbare tijd voor 

diepgaandere gesprekken is soms te kort.  

De gesprekken na de dienst willen we niet langer 

maken. Gespreksavonden bieden meer tijd. 

* In november 2018 vonden met gemeenteadviseur 

Dick van Dijk twee avonden plaats over pluriformiteit 

en het beleidsplan. Verslagen stonden in de Kerkbrief. 

In januari zijn de adviezen van Dick van Dijk rond-

gestuurd met de vraag “wat vraagt straks écht de 

aandacht?” 

Negen gemeenteleden reageerden hierop met in totaal 

een 25 aandachtspunten. Op 16 april besprak de 

kerkenraad dit geheel en het daaruit voorgelegde kwam 

nu in bespreking in de gemeentevergadering. Soms 

kort, soms uitgebreid. 

Zo vinden we van belang: 

- Het echt aandacht hebben voor elkaar; na de 

diensten en in de pastorale betrokkenheid. We zien hier 

meer mogelijkheden voor. 

- Meer aandacht voor ‘de kerk in het dorp’. Waar 

heeft de samenleving behoefte aan en waar willen we 

aanwezig zijn? Kan ons gebouw meer betekenen? 

Kunnen we meer samendoen met de andere kerk(en) in 

het dorp?  

- Liturgieën vinden we belangrijk. Voor verstilling, 

beleving en de ontmoeting met God. 

De huidige liturgieën voldoen goed. 

Verdere ontwikkelingen mogelijk met een nieuwe 

predikant. Gesprekken na de dienst kunnen gericht zijn 

op de (liturgische) beleving van die dienst. 

- Van belang vinden we de vragen “Wie is God-

drieënig?” en “Wie is Jezus voor mij?”. Deze vragen 

willen we uitdiepen in gespreksavonden in het volgend 

seizoen. Bij voorkeur met iemand die theologisch 

onderlegd is. 

- Opnieuw kijken hoe we met de verschillende 

leeftijdsgroepen kunnen omgaan. We komen in 

verschillende leeftijdsgroepen wat aantallen betreft 

beneden ‘kritische grenzen’. Leeftijdsgroepen zijn op 

elkaar betrokken, maar dan moeten er wel genoeg 

aanwezig zijn. 

- Inrichting/opstelling van de kerkruimte heeft al de 

aandacht. 

- Met het belangrijkste advies van Dick van Dijk kunnen 

we instemmen: vooral doorgaan met de in gang gezette 

gesprekken. 

* Invulling rooster erediensten. 

De gedachte van de kerkenraad om de oudejaarsdienst 

niet meer in het rooster op te nemen, vindt de 

gemeentevergadering begrijpelijk. Met enige 

weemoed.  

De diensten en bijeenkomsten in de Stille Week werden 

door de daar aanwezigen als verrijkend ervaren. 

Aantallen zijn dan minder van belang. Gaan we meer 

variëren? Niet ieder jaar dezelfde opzet? Ook andere 

invullingen? Hier komt een ‘regiegroepje’ voor. Betrekt 

hier ook de veertigdagentijd bij. (Coby de Kort en 

Cootje de Wit geven aan dit te willen doen. Later geeft 

Ria van Leeuwen aan hier ook over mee te willen 

denken.)   

Met de invulling van de Stille Week in het preekrooster 

2020 wordt nog even gewacht. 

* Over de voortgang van de invulling van de vacatures 

wisselen we nog kort van gedachten.

 

Behoefte aan een reactie of een gesprek naar aanleiding van iets in al het voorgaande? 

Of een opmerking of aanvulling?  

Van harte welkom! Ieder lid van de kerkenraad is hiervoor bereikbaar. 
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Nieuws van de Diaconie         Willy en Ben 

 

Collectes 

23 Juni is de collecte bestemd voor het eigen werk van 

de diaconie. 

 

7 Juli is de collecte bestemd voor de stichting Red een 

kind. Armoede veroorzaakt constante, langdurige 

stress onder ouders in ontwikkelingslanden. Dit heeft 

een ernstig effect op kinderen in het gezin: 

verwaarlozing, psychische en fysieke mishandeling 

komen onder gezinnen in armoede vaak voor. Stichting 

Red een kind vraagt om hulp voor deze door armoede 

verscheurde gezinnen. 

 

21 Juli is de collecte bestemd voor het eigen werk van 

de diaconie. 

 

25 Augustus is de collecte bestemd voor Shelter4kids. 

Hun visie: Ieder kind verdient een thuis, ieder kind 

verdient het om te horen: “Jij bent niet alleen”. 

Kinderen mogen leren van hun leven.  

Dat ze het leven mogen vieren. Het leven mag je leren 

om te leven! Ferrie en Nienke Mooij zijn al 18 jaar 

pleegouders en hebben nu 5 pleegkinderen en 4 

biologische kinderen. Er is altijd al een diep verlangen 

geweest om kinderen te helpen die door hun 

thuissituatie niet of minder de kans krijgen om het 

potentieel wat in hen zit, te ontwikkelen. Na de 

plaatsing van hun oudste pleegzoon, begon het 

verlangen te groeien om meer kinderen binnen hun 

gezin op te nemen. Op dit moment wonen er vijf 

geweldige pleeg-/ gezinshuiskinderen bij hen in huis, 

naast één van hun vier biologisch eigen kinderen.  

“Zij willen een thuis zijn voor deze kinderen waar ze 

veiligheid mogen ervaren en zichzelf mogen zijn. Ze 

willen ze meegeven dat ze belangrijk zijn. Ze willen het 

potentieel wat in hen zit helpen ontwikkelen.” 

 

De diaconie wenst u en jullie allen, thuis of op reis, een 

hele fijne zomervakantie toe. 
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Bent u doof of slechthorend? Of kent u iemand die doof of slechthorend is?   

 

De Interkerkelijke Commissie van het Dovenpastoraat (IC Utrecht) draagt zorg voor het pastoraat onder doven. Hierbij 

organiseert zij verscheidene kerkdiensten en een Bijbelkring voor doven en slechthorenden in de provincie Utrecht.   

De kerkdiensten worden gehouden op:  

• de 1e zondag van de maand, een dovendienst in Woerden, in de Kapel bij 

Careyn Weddesteyn. De dienst begint om 11.30 uur. Adres: Utrechtsestraatweg 

50, 3445 AS Woerden. Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor 

onderlinge ontmoeting en koffie drinken; 

• Daarnaast worden er een aantal gecombineerde diensten in de provincie Utrecht 

gehouden. De diensten worden ondersteund door gebaren (d.m.v. een tolk) en 

een beamerpresentatie.  

Voor meer informatie over de diensten en het dovenpastoraat kunt u terecht op www.ic-utrecht.nl 

of bij mw. A. Beukers ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ic-utrecht.nl/
mailto:ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com
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College van Kerkrentmeesters         
 

 
Collectebonnen besteld of bestellen? 

Op 1 juli is ons kerkelijk collectebonnenadministratiekantoor 😉 weer geopend. 

 

Mutaties                Gerrie van Vreeswijk  

Verhuisd 

15-03-2019 Kirsten de Groot, van G. Bromlaan 52-2 naar Van Hoornekade 216, 3554AZ Utrecht 

22-03-2019 Koen Nieuwenhuizen van Verlaat 10 naar Hoefslag 15, 3471AJ Kamerik 

27-03-2019 Maarten van Viegen uit Woerden naar Burg. de Kockstraat 9, 3471CW Kamerik 

01-04-2019 Rosane Smit van Goudenregenlaan 16 naar Burg. Reijerslaan 31, 3471CH Kamerik 

03-04-2019 Aron Nap, J. van Wassenaar Obdamstraat 24-H Amsterdam naar het buitenland 

18-04-2019 Tobias Nap, van Tilburg naar Mijzijde 105, 3471GS Kamerik 

02-05-2019 Christa van Dijk van Voorhuis 17 1 naar Goudenregenlaan 2, 3471CE Kamerik 

05-05-2019 Jelmer Beijeman van Burg. Talsmaweg 13 naar De Hoeve 4, 3471DE Kamerik 

05-05-2019 Kim van Leeuwen van Kerkstraat 4 naar Goudenregenlaan 16, 3471CE Kamerik 

08-05-2019 Jesper van der Vliet van De Kapberg 11 naar Voorhuis 17 1, 3471EK Kamerik 

09-05-2019 Piet de Groot van Berkenlaan 81 naar Liezeweg 31, 2851ED Haastrecht 

 

Vertrokken 

03-02-2019 Minke de Weert, Pastorielaantje 14, Kamerik naar Bergmolen 3, 3481AD Harmelen 

16-05-2019 Jurre van der Haven van De Kapberg 6 naar Wagenstraat 2D, 3441BM Woerden 

 

Overschrijving naar Hervormde Gemeente Kamerik 

03-02-2019 Arian Kastelein, Burg. de Kockstraat 15, 3471CW Kamerik 

 

Overschrijving naar Protestantse Gemeente Vinkeveen en Waverveen 

07-06-2019 M.G. Rijfkogel, Herenweg 69, 3645DH Vinkeveen 

 

Agenda                                                           
23 juni                    Openluchtdienst Park Mijzijde 

  7 juli                     Sing-in met de band Joy in de Ontmoetingskerk       

15 september        Bevestiging ambtsdragers 

22 september        Startzondag 

Collecte opbrengst april totaal Collecte opbrengst mei totaal

7-apr KIA 108,95               5-mei Kerk 88,50                 

7-apr Beheer en onderhoud 73,50                 5-mei Beheer en onderhoud 76,70                 

14-apr Diaconie 93,55                 5-mei KIA 115,49               

14-apr Beheer en onderhoud 65,25                 12-mei Jeugd 108,26               

14-apr Jeugd 73,15                 12-mei Beheer en onderhoud 91,75                 

21-apr KIA 153,15               19-mei Kerk 80,80                 

21-apr Beheer en onderhoud 117,32               19-mei Beheer en onderhoud 112,10               

28-apr Diaconie 105,55               26-mei Diaconie JOAC 86,75                 

28-apr Beheer en onderhoud 87,30                 26-mei Beheer en onderhoud 69,05                 

28-apr KIA omgekeerde coll. 450,97               

Totaal opbrengst 1.328,69€  Totaal opbrengst 829,40€     

      

Vanwege privacy redenen staan diverse gegevens niet 

op de kerksite 

Alle gemeenteleden van onze Ontmoetingskerk 

kunnen deze gegevens altijd opvragen via het 

contactformulier op onze kerksite. Ontvanger: scriba 
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Cantorij                                                           
 

VOORAANKONDIGING 

Zoals sommige van u wellicht weten, bestaat onze cantorij dit jaar 25 jaar. Dit willen we niet onopgemerkt voorbij 

laten gaan. Op zondag 3 november willen we dit vieren in een feestelijke dienst.  

We nodigen u/jullie van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Daarom: save the date! 

Verder willen we ook alle oud-cantorijleden van harte uitnodigen bij deze speciale jubileumdienst aanwezig te zijn 

en met onze cantorij 1 of 2 liederen mee te zingen. Vindt u het leuk om mee te doen, meldt u dan aan bij Cootje of 

Marjolein, liefst voor 1 juli. Weet of kent u mensen die lid zijn geweest en hierin misschien interesse hebben, zou u 

dit bericht dan onder hun aandacht willen brengen?  

We zullen u verder op de hoogte houden via de kerkmail of de kerkbrief, dus houdt onze berichten in de gaten. 

Namens de cantorij, 

Cootje de Wit     Marjolein Hillige 

witdek@gmail.com    mjhillige@gmail.com 
 

Kerk in Actie         collecte informatie                                                           
 

zondag 16 juni Edukans 

Wereldwijd gaan 262 miljoen kinderen en jongeren niet 

naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans is de 

ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij geloven 

dat talent niet verloren mag gaan. Daarom werken we 

elke dag samen met scholen, docenten en ouders aan 

goed onderwijs. 

Onze speerpunten: 

We werken aan de hand van 4 thema’s om kinderen en 

jongeren in ontwikkelingslanden de beste kansen te 

geven. 

• Basisonderwijs van goede kwaliteit 

• Banen voor jongeren 

• Onderwijs in noodsituaties 

• Gelijke kansen voor jongens en meisjes 

 

Meer informatie over Edukans is te vinden op 

www.Edukans.nl 

 

Openluchtdienst op zondag 23 juni 

Bouwen aan vrede in Nigeria 

De verhouding tussen christenen en moslims in Noord-

Nigeria is gespannen. Door de terreur van Boko Haram 

zijn de conflicten en gewelddadigheden onderling nog 

meer toegenomen. De organisatie Justice Peace and 

Reconciliation Movement (JPRM), partner van Kerk in 

Actie, brengt mensen bij elkaar. In veel dorpen werken 

dorpsbewoners nu samen aan een betere toekomst. 

Christenen en moslims slaan bijvoorbeeld gezamenlijk 

een waterput of leggen een weg aan. Ook gaan ze in 

gesprek over vrede en gerechtigheid. Volwassenen 

kunnen bovendien dankzij JPRM leren lezen en 

schrijven of lid worden van een spaargroep. 

Dorpsbewoners ervaren daardoor saamhorigheid en 

vertrouwen in plaats van wantrouwen en vooroordelen.  

 

Helpt u mee om christenen en moslims samen te laten  

optrekken om hun situatie te verbeteren en in actie te 

komen tegen terreur?  
 

zondag 4 augustus  

Christelijke organisatie PEN 

Voor veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad 

Pretoria is hun toekomst een zwart gat. Zij groeien op 

in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft 

van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 

40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos.  

Samen met de christelijke organisatie PEN biedt Kerk in 

Actie deze kansarme jongeren weer nieuwe mogelijk-

heden. De medewerkers vormen een hechte 

gemeenschap met deze jongeren en leren hen weer 

positief in het leven te staan: 

1060 jongeren worden bereikt via bijbelclubs en 

vakantiekampen 

80 kinderen en jongeren krijgen intensieve 

huiswerkbegeleiding 

230 kinderen leren sociale vaardigheden 

25 kinderen krijgen intensieve persoonlijke hulp 

95 jongeren leren zich uiten via muziek en kunst en 

bouwen zelfvertrouwen op. 

mailto:witdek@gmail.com
mailto:mjhillige@gmail.com
http://www.edukans.nl/
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Kerk in Actie                      
 

Openluchtdienst zondagmiddag 23 juni aanstaande 

De jaarlijkse openluchtdienst is dit jaar op 23 juni 

om 17:00 uur in het Mijzijdepark. We hopen ook dit 

jaar dat velen van u de weg naar het park weten te 

vinden. Neem gerust uw buurman en buurvrouw 

mee naar deze bijeenkomst waar iedereen welkom 

is.  Het thema van deze dienst is “op zoek naar 

veiligheid”. De dienst wordt geleid door ds. Joost 

Schelling uit Woerden die met veel enthousiasme 

reageerde op onze uitnodiging voor deze dienst.   

 

 

Mijn naam is Joost 

Schelling (1978). 

Ik ben sinds 2017 

verbonden aan de 

gereformeerde kerk van 

Woerden.  Woerden is 

mijn tweede gemeente, 

na eerst ruim 5 jaar in de 

Gereformeerde Kerk van Sliedrecht te hebben gestaan. 

Mijn eerste baan binnen de kerk was in het jeugdwerk. 

Direct na mijn studie theologie nam ik in 2004 een 

parttimebaan als jeugdwerker in Barendrecht aan. 

Zowel in mijn studie als in mijn predikant-zijn, ben ik 

vooral een man van de praktijk. Geloven vertaalt zich op 

7 dagen van de week in alle keuzes die je (wel of niet) 

maakt… 

 

We zijn weer blij dat de Fanfare ‘Nieuw Leven’ ons 

muzikaal wil begeleiden.  Wat klinkt dat altijd prachtig 

in het park. Zij zullen naast de begeleiding van de 

liederen ook enkele stukken spelen die aansluiten bij 

het thema.  Voor de dienst is dat: Calm after the Storm 

(The Common Linnets), van Ilse De Lange, arr. Willem 

Aukema. Tijdens de collecte speelt de fanfare “Heal the 

World”, Michael Jackson, arr. Ron Sebregts. En na de 

dienst: Everybody needs Somebody, Blues Brothers, arr. 

Thijs Oud. 

 

Tijdens de openluchtdienst worden er enkele liederen 

gezongen door leden van de Karengemeenschap. De 

Karengemeenschap is aangesloten bij de PKN. Het 

betreft een kleine groep uit Birma afkomstige 

Christenen die verspreid in Nederland wonen en op 

verschillende locaties in Nederland hun kerkdiensten 

houden. 

Tijdens de zendingsdienst in oktober hopen we nader 

kennis met hen te maken. Meer daarover in een 

volgende kerkbrief. Op 23 juni hopen we te genieten 

van hun prachtige zang tijdens de openluchtdienst 

waarin we willen benadrukken dat we als Kamerik geen 

eiland zijn maar ons wereldwijd verbonden weten in ons 

geloof. 

Bij slecht weer wijken we uit naar de kerk.  Houdt de 

website en de mail op zondag de 23ste in de gaten.  We 

hopen en bidden dat we juist die middag anders 

gemeenschap mogen zijn, dat we onze bank mogen 

delen met mensen die toevallig hun hond uitlaten, die 

een wandelingetje maken en geraakt worden door 

woorden en muziek, met jongeren die gezelligheid 

zoeken.   

Na afloop van de dienst is er gelegenheid iets te drinken 

en na te praten.   

Namens commissie Kerk in Actie, hartelijk welkom bij de 

openluchtdienst. 

 

Jannita en Klaas 
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Reis naar Libanon           Sandra Okkerman             
 

Ik ben al weer heel wat weken terug van mijn reis naar 

Libanon. Het duurde even om mijn plekje weer te 

vinden in Nederland. Maar na een paar weken, lijk ik 

weer ‘geland’ te zijn in Kamerik. 

Eind maart ben ik met een groep van 15 jongeren op 

reis geweest naar Libanon. De reis werd georganiseerd 

door Kerk in Actie, en was georganiseerd rondom het 

Internationaal Oecumenisch Jongeren Evenement 

van Taizé in Beirut.  

 

Taizé is een internationale christelijke oecumenische 

kloostergemeenschap die haar oorsprong vond in Taizé 

(Bourgondië, Frankrijk). Elke week (maar vooral in de 

zomer en rond Pasen) komen duizenden jongeren uit 

heel Europa naar Taizé voor een meestal kortere (één 

week) of soms langere periode van ontmoeting en 

bezinning. Elke dag geven de broeders van de 

gemeenschap Bijbelinleidingen. Driemaal per dag 

komen de broeders met alle bezoekers bijeen voor het 

gemeenschappelijk gebed in de Verzoeningskerk, met 

veel zingen en een lange tijd van stilte. In de momenten 

tussen deze diensten is er tijd voor bezinning, discussie, 

gebed en stilte, al dan niet in een groepje van jongeren 

met verschillende nationaliteiten. Op veel plaatsen in 

België en Nederland worden regelmatig bijeenkomsten 

georganiseerd in de stijl van de gemeenschap van Taizé.  

 

Al deze elementen waren ook aanwezig in het Taizé 

evenement in Beirut. Ruim 1200 jongeren uit Libanon, 

Syrië, Palestina en andere landen uit het Midden-

Oosten, kwamen samen met 400 jongeren uit Europa 

naar Beirut en omgeving. Waaronder ik en mijn 14 

medereizigers uit verschillende delen van Nederland. 

Alle jongeren van buiten Beirut werden onderverdeeld 

in zo’n 12 verschillende gastkerken, waar we ter plekke 

nog weer onder verdeeld werden in gastgezinnen. Ik 

was geplaatst bij een echtpaar, Vivianne en Kenneth. 

Direct werd ik hartelijk ontvangen, omhelst, gezoend en  

 

het hemd werd van mijn lijf gevraagd. Vivianne en 

Kenneth spreken hoofdzakelijk Libanees en Frans, maar 

Engels ging ze ook best goed af. Dus het communiceren 

ging prima. Vrijwel iedereen in Beirut is drietalig, sinds 

een aantal jaar wordt er in deze drie talen ook 

lesgegeven op school. Met mijn gastouders heb ik veel 

gesprekken gehad over de opvang van vluchtelingen. In 

eerste instantie waren zij grote voorstander van het 

opvangen van Syrische mensen. Maar inmiddels 

beginnen ze ook angst te krijgen. Hoe lang houden we 

het nog vol om al deze vluchtelingen te onderhouden? 

Vanuit de angst die veel Libanezen hebben, ontstaan er 

groepen mensen in Libanon die tegenstander worden  

van de opvang van vluchtelingen. In veel gebieden 

neemt de Islam ook toe, en ook dat gaan Libanezen als 

bedreiging zien. De islam is in het Midden-Oosten een 

meerderheid, terwijl Libanon een christelijk land is met 

een christelijke president.  

 

Ondanks dat ik elke dag bij het evenement aanwezig 

was heb ik zo’n sterke band met vooral Vivianne 

opgebouwd. We hebben mooie gesprekken gehad en 

ik heb me méér dan welkom gevoeld. Wat een 

gastvrije mensen, dit hoorde ik overigens van al mijn 

medereizigers. Ze zetten echt alles aan de kant om tijd 

met je door te brengen en trommelen daarbij gerust de 

hele familie op. Zo werd ik elke avond rond 

21.00 – 21.30 uur opgehaald van het 

evenement door Vivianne of Kenneth. De 

tweede avond reden we direct door naar een 

restaurant in het centrum van Beirut. Want er 

was een diner gepland met de hele familie. En 

dat terwijl ik om 18.00 uur ook al een hele 

maaltijd op had. Maar tegen het eten in 

Libanon zei ik niet snel ‘nee’! Pure 

verwennerij, noemde ik het. Met het gevolg 

dat ik de volgende ochtend een lunchpakket 

mee kreeg naar het festival van mijn 

gastmoeder, want ik moest wel goed eten. 

 

Ook met de vele andere mensen die ik ontmoet heb, 

heb ik mooie momenten mogen hebben. Erg bijzonder 

om te ontdekken hoe Christenen in het Midden-Oosten 

in het leven staan. In Libanon is het verplicht om op je 

identiteitsbewijs te hebben staan welke religie je 

naleeft. Ik ontdekte voor mezelf wel dat het zo veel 

eenvoudiger is om met het geloof bezig te zijn, 

religieuze evenementen en bijeenkomsten bij te wonen 

en wekelijks naar de kerk te gaan als dit een gewoonte 

is die iedereen in je omgeving heeft.  
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Praktisch alle jongeren die ik sprak dragen vol trots het 

geloof uit. Ook nu ik in Nederland ben, zie ik op 

Whatsapp profielfoto’s van Libanese jongeren waar ik 

contact mee heb, voorbijkomen van Jezus aan het kruis, 

Psalmen en religieuze teksten. Hun Facebookpagina’s 

staan er vol mee, ze dragen sierraden en tatoeages met 

pakkende teksten over het geloof. Libanezen staan 

volop in het leven, vol geloof in God en Jezus, maar ook 

met beide benen in de wereld, een wereld die al jaren 

roerig is, eind 20e eeuw met de burgeroorlog, en nu dus 

ook alweer jaren met de oorlog in Syrië naast de deur.  

 

Na vier dagen Taizé zijn we projecten van Kerk in Actie 

gaan bezoeken. Waaronder schooltjes die zijn opgericht 

door lokale protestantse kerken en die vooral als doel 

hebben om Syrische vluchtelingenkinderen een 

zinvolle en leerzame 

dagbesteding te geven 

aangezien deze kinderen 

veelal nog nooit naar school 

zijn geweest, omdat zij tijdens 

of net voor de oorlog 

geboren zijn. Onderwijs is niet 

alleen voor deze kinderen van 

groot belang, maar ook voor 

hun ouders en het land. Als 

het straks namelijk rustig is in 

Syrië moeten deze mensen 

terug naar Syrië, zij kunnen 

niet in Libanon blijven. Als alle 

kinderen (nu al bijna 1 

miljoen, vertelde de directrice 

van één van de scholen ons) 

ongeschoold terug keren 

naar Syrië, betekend dat gelijk 

een achterstand op de 

opbouw en welvaart van het 

land.  

 

De scholen die wij bezochten 

staan in de Bekaa Vallei. In 

deze vallei wonen de meeste 

Syrische vluchtelingen. Veelal 

in witte tenten zomaar tussen 

de velden of in tentenkampen 

met honderden tenten bij 

elkaar. Het is schrijnend om te 

zien dat er zoveel leed is in 

deze regio. Het gevoel dat ik 

daar kreeg, raakte mij zo 

enorm, dat ben ik niet snel 

kwijt. Er zijn veel meer 

controleposten dan in Beirut, 

veel meer wapens en door alle verschillende uniformen 

weet ik niet meer met welke groepering ik te maken 

heb, wat mij een angstig gevoel geeft. In onze bus werd 

het stil. 

 

Op de scholen geven ze les in 4 vakken, ethiek (sociale 

omgangsvormen), rekenen, Engels en Arabisch. 

Confronterend was het voor ons om het leed te zien bij 

deze kinderen, en de ongeremde drang naar liefde. 

Het doet je beseffen wat vrijheid is, en hoe gezegend 

wij nu alweer 74 jaar zijn met vrijheid! 

Bijzonder was het om te zien uit welke passie en 

bewogenheid deze leerkrachten dit werk deden.  

U snapt dat dit werk niet gedaan kan worden zonder het 

gebed van andere Christenen wereldwijd.  

Ook financieel is er veel steun nodig. 

 

Op onze laatste dag in Libanon 

hebben we een bezoek gebracht 

aan de protestantse theologische 

school, Near East School of 

Theologie (NEST), waar we 

geluncht hebben met de 

leerkrachten en leerlingen en 

met hen in gesprek zijn gegaan. 

Mooi om de getuigenissen te 

horen van jonge mensen die hun 

baan of studie opzijgezet hebben 

omdat ze het verlangen hadden 

om God te dienen. Vanuit 

verschillende landen komen 

jongeren naar de NEST om een 

studie te volgen. De NEST heeft 

een speciale studie voor 

buitenlandse studenten die meer 

willen leren over de kerken in het 

Midden-Oosten.  

 

Een onvergetelijke ervaring 

was mijn reis naar Libanon. Het 

was alles… bijzonder, emotioneel, 

mooi, angstig, genieten, 

spannend, gelachen, gehuild, 

ontmoet en achter moeten laten. 

Maar mooie herinneringen mee 

naar huis genomen.  

 

Ik wil u allen bedanken voor het 

medeleven, de interesse die u en 

jullie toonden en voor de 

cadeaus die ik mee kreeg en daar 

heb mogen uitdelen.  

 

Sandra Okkerman 
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Alle jarigen…… van harte gefeliciteerd                       

  juni       augustus   

15  Lyzanna Vroege 14 jaar  6  Otis van Vreeswijk 4 jaar 

22  Tijn Tuithof 9 jaar  12  Bas Nap 16 jaar 

      15  Tessa Hoogendoorn 11 jaar 

  juli    20  Emma Treur 10 jaar 

1  James van Vreeswijk 8 jaar  22  Enrico Italiano 12 jaar 

9  Kim Hoogerwerf 9 jaar  24  Thomas Zwetsloot 2 jaar 

29  Jelle van Vliet 4 jaar        

 

Kids & zo                                                               
 

Hallo allemaal,  

De laatste kerkbrief voor de zomervakantie! Een tijd van 

niets moeten doen, maar lekker doen waar je zin in 

hebt. Heerlijk! Bijna weer een schooljaar afgesloten of 

afscheid van school nemen. Diegene die naar een 

andere school gaan volgend schooljaar hebben zich al 

aangemeld en kijken daar vast naar uit. Spannend en 

leuk!!  

In de overstapdienst van 14 juli nemen 4 van jullie 

afscheid van de kindernevendienst. Dat zijn Lotte, 

Bram, Enrico en Yvar. Ook zijn de examens gemaakt. 

Ruben en Mark, op dit moment van schrijven weten 

jullie nog niet de uitslag. Nu afwachten, vakantiewerk of 

lekker op vakantie. 12 juni de uitslag. Heel veel succes!  

 

 

 

Voor alle andere is er bijna weer een schooljaar voorbij. 

De laatste lootjes. Volgend jaar weer verder, of 

misschien een jaartje overdoen. Eerst lekker aan andere 

dingen denken. Vakantie vieren ver weg of dichtbij huis. 

Geniet van jullie vrijheid en van het niets moeten.  

Ook al lijkt het nog zo ver, ik wil toch graag even 

vooruitkijken. Op 6 oktober wordt er weer een mooie 

themadienst georganiseerd door de jeugd die 

binnenkort naar Zeeland gaat. Altijd een hoogtepunt 

van het jaar. Heel veel plezier en inspiratie toegewenst 

om deze dienst voor te bereiden.  

Namens de jeugdraad wens ik jullie allemaal een goede 

en relaxte zomer toe.  
 

Groet, Petra 

 

Ben jij tussen de 18 en 25 

jaar? 

Vraag je je af of er meer is tussen 

hemel en aarde? 

Wil je meer te weten komen over 

het christelijk geloof en jouw 

relatie met God? 

 

Kom dan naar de bijeenkomsten 

van Alpha Youth in Kamerik 

Wat doen we: 

– we eten met elkaar 

– er is een spreker die een onderwerp kort inleidt 

– en we delen onze gedachtes met elkaar 

 

Dit jaar gaat Alpha Youth in Kamerik het 7e seizoen in. 

 

 

Dat zegt iets over de bijzondere sfeer en het open & 

veilige karakter van deze bijeenkomsten 

Deelnemers van de afgelopen jaren geven als reactie 

zich geraakt en opgebouwd te voelen 

 

Er zijn 10 bijeenkomsten, op donderdagavond, start 

september 2019, op de clubzolder, Ontmoetingskerk, 

Kamerik 
 

Woon je buiten Kamerik en heb je interesse, dan ben je 

natuurlijk ook van harte welkom! 
 

Verder informatie bij: Ferdinand Eikelenboom: 

f.eikelenboom@gmail.com en Mariëtte van der Zouw: 

jetteket@gmail.com, beide leiding Alpha Youth Kamerik  

en Janneke Stam: j.stam@parochiepaxchristi.nl 

mailto:f.eikelenboom@gmail.com
mailto:jetteket@gmail.com
mailto:j.stam@parochiepaxchristi.nl
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Ontmoetingsmiddagen                        

 

Wat hebben we dit jaar zoal gedaan?  

 

We zijn gestart met een Verhalenbingo. 

In oktober heeft Nellie van der Vliet een presentatie 

gegeven over het werk van CD Hope in Chawolo, dit was 

erg leuk en op de foto ’s zagen we ook nog bekende 

gemeenteleden, er zijn inmiddels al heel wat 

Kamerikkers geweest. 

Dan was er natuurlijk de Kerstmiddag. Dit keer hadden 

we als thema ”Een goed gesprek” o.l.v. Bert van 

Vreeswijk. 

Het stamppottenbuffet. 

Een foto/filmpresentatie van de reis naar Marokko die 

Nico en Joke gemaakt hebben. Leuk om te zien hoe zij 

met de camper hebben rondgetrokken, een hele 

onderneming.  

En woensdag 22 mei was de laatste bijeenkomst van 

het seizoen en hadden we ons ‘uitje ‘. 

Om kwart over negen zaten we aan de koffie met een 

lekker stukje slagroomgebak. Na de bekendmaking van 

de auto indeling en de route gingen we op weg naar 

het Koeienmuseum van Jannie Verwoerd in Papekop. 

Jannie heeft alles verzameld wat koe is, of waar een koe 

op staat. Je kunt het zo gek niet bedenken. Haar hele 

huis is ingericht met koe-dingen. In de woonkamer staat 

een levensechte koe en ook nog een gekleurde 

koe, een vitrinekast met koespulletjes, 

wandtegels en schilderijtjes met koeien. Al het 

serviesgoed is met een koe erop. Er staan geen 

planten in de vensterbank, maar……… 

koeien.  Boven zijn er ook twee slaapkamers en 

een badkamer helemaal ingericht met koeien, 

een vliegende koe, een zingende koe, 

melkkannetjes, kopjes, theedoeken, handdoeken, 

knuffels, stropdassen en nog veel meer.   

 

Jannie heeft ons ook nog een film laten zien die was 

opgenomen voor het programma ’Hebbie een 

Hobby’, heel grappig.  

 

Tot slot konden we nog wat snuffelen in de garage en 

wat kopen. Daar had Jannie allemaal koespulletjes staan 

die ze dubbel had of te veel had, 2 tafels vol. Ook had 

ze nog heel veel knuffels die mochten we zo van haar 

meenemen voor de kleinkinderen. 

Na het bezoek zijn we gaan lunchen bij een bed en 

breakfast- Boerderij ‘Hoeve Spoorzicht’, een paar 

honderd meter verderop. De hooiberg is ingericht als 

lunchruimte. We hebben daar heerlijk soep en broodjes 

gegeten met als toetje zelfgemaakte griesmeelpudding 

met bessensap.  

Het was allemaal weer geslaagd!   

Na afloop reden we weer naar Kamerik en waren om 

ongeveer 3 uur weer thuis. 

We wensen u allen een mooie zomer en hopen elkaar 

weer in goede gezondheid terug te zien in september. 

 

                                                                                                     Hartelijke groeten van Engelien, Judy en Ella  
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Inzamelen oud papier          Klaas de Wit                           
 

Zaterdag 6  juli verzamelen bij de kerk: 

starttijd  08:30 uur - auto 1   08:30 uur - auto 2 

ophalen in Teckop Oud Kamerik Kanis   dorp oost  

belader 1 Marcel van Vliet   Hans van Eck 

belader 2 vacature   Jan Nap 

starttijd vanaf 10:00 uur - auto 1   vanaf 10:00 uur - auto 2 

ophalen in dorp west-1   dorp west-2 

belader 3 Klaas Vergeer   Ries Verhoef 

belader 4 Bert van Viegen   Jan Baldé 

catering vacature     

                                                                                                     Om 10:00 uur is er KOFFIE en THEE!!!                                                                          

                             Zaterdag 3 augustus verzamelen:                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 7 september verzamelen: 

starttijd  08:30 uur - auto 1   08:30 uur - auto 2 

ophalen in Teckop Oud Kamerik Kanis   dorp oost  

belader 1 Aarnoud Langendoen   Rens Rijneveld 

belader 2 Rob Verhoeve   Arie Veenis  

starttijd  vanaf 10:00 uur - auto 1   vanaf 10:00 uur - auto 2 

ophalen in dorp west-1   dorp west-2 

belader 3 Kees Dirk Kroon   Arie van Eijk 

belader 4 Piet Jan van Dijk   Anna Binnendijk 

catering Geertje Veenis     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

starttijd  08:30 uur - auto 1   08:30 uur - auto 2 

ophalen in Teckop Oud Kamerik Kanis   dorp oost  

belader 1 Lennart Nap   Ton Rijnbeek 

belader 2 John Masson   Paul Alfons 

starttijd  vanaf 10:00 uur - auto 1   vanaf 10:00 uur - auto 2 

ophalen in dorp west-1   dorp west-2 

belader 3 Klaas de Wit   Ferry Hoogerwerf    

belader 4 Marcel v Bemmel    Ton den Blanken 

catering Chantal Littel-van Es     
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Combo                               

 

Palm- en passiezondag waren we weer in onze eigen 

kerk actief. Ds. Prins leidde de dienst en Eva speelde 

deze keer met haar dwarsfluit mee (Colinda was 

verhinderd). Na de kindernevendienst kwamen de 

kinderen in een optocht met hun mooie palmpaas-

stokken terug. Tijdens de collecte zongen we het 

geliefde lied “Hij kwam bij ons heel gewoon”. Na afloop 

was het nog erg leuk om het liedboeklied “Stap na stap” 

te laten horen, met de voetstappen hoorbaar aanwezig 

in de trommelbegeleiding. 

 

Op 19 mei deden we een keer extra mee in een dienst 

o.l.v. Paulien Vervoorn, met Kees Romijn op de piano 

en Colinda op de viool. Mariëtte en ondergetekende 

zongen mee. Paulien koos voor het thema “Ik zie jou” 

n.a.v. de bloedvloeiende vrouw. Tijdens de preek werd 

een filmpje van de Passion van vorig jaar getoond en na 

de preek was het tijd voor actie.  We konden naar voren 

komen om een bloem uit de vaas te pakken en die in 

de kerk aan iemand geven. Mooi om te zien hoe men 

spontaan in beweging kwam en hoe er dankbaar 

gereageerd werd op de ontvangst van de bloemen. De 

liederen uit de verschillende bundels werden goed 

meegezongen. Overigens dank aan het beamteam 

voor het projecteren van al deze teksten, fijn dat jullie 

dat steeds willen doen. Een opname van het lied “Ik zal 

er zijn” werd zelfs met Oeganda gedeeld. Ook was er 

een mooi instrumentaal samenspel van vader Kees en 

dochter Colinda. Een verrijking voor de dienst! 

 

Op weeszondag, 2 juni, waren we weer present in een 

dienst met Erick Versloot. Nu met Yvonne achter de 

piano, aangevuld met Eva op de dwarsfluit en extra 

zangers (Anton en Tamaike, die volgens Erick zichtbaar 

voor twee zong!). Erick bespeelde het orgel tijdens de 

collecte en begeleidde tevens een nieuw hemelvaarts-

lied. Hij had een aansprekend kindermoment met 

“sluikreclame” in de vorm van een DHL autootje 

(betekent volgens hem “De Heer Leeft”).  

Het kaarsenlied was het toepasselijke (van school 

bekende) “Because He lives, I can face tomorrow”. Ook 

waren er tijdens de preek prachtige plaatjes met als 

motto “Wie op aarde aarden wil, moet van de hemel 

kunnen zingen”.  Er werd prima meegezongen; 

ondanks het zomerse weer was de kerk weer goed 

gevuld, erg fijn! Na afloop kon er boven op de 

clubzolder in gespreksgroepen met elkaar doorgepraat 

worden.   

’s Avonds konden liefhebbers weer meezingen met de 

band Joy (met Mariëtte en Colinda) in Elim (dit werd 

tijdens de mededelingen afgekondigd). Er was een 

goede opkomst met bezoekers uit de verschillende 

Kamerikse kerken.  

 

Zondagavond 7 juli zijn ze overigens te gast in onze 

kerk. Iedereen is van harte welkom om vanaf 20:15 uur 

mee te zingen (vanaf 20:00 uur is er ontvangst met 

koffie/thee). 

 

Komende data voor het combo zijn voorlopig: 

14 juli (afscheid oudste groep KND) 

22 september (startzondag) 

 

Ria van Leeuwen 

 

 

 

Wie schenkt de koffie?             Coby de Kort                                   

 

 

 juni 

16 Thom en Coby de Kort 

23 Jan Stol, Piet-Jan van Dijk, Piet Verlaan 

30 Ans van Viegen, Hennie van Elten, Suzanna Kleingeld 

 

 

 

 

 

 

 

 juli 

7 Gijs en Engelien de Heer, Jeannette den Blanken 

14 Jannita Witten, Jannette de Kwaasteniet 

21 Joke en Dennis Koster 

28 Geralda en Jos Heuvelman 
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 augustus 

4 Bob den Hollander, Siena Alfons 

11 Marcel van Vliet, Tineke Maarleveld, Patrick van Vreeswijk 

18 Ina van der Vliet, Anton en Dineke Nap 

25 Klaas en Cootje de Wit 

 

 september 

1 Coby Kon, Yvonne Kruk, Petra Hoogerwerf 

8 Thom en Coby de Kort 

15 Piet Verlaan, Jan Stol, Piet-Jan van Dijk 

22 Suzanna Kleingeld, Ans van Viegen, Hennie van Elten 

29 Jeannette den Blanken, Gijs en Engelien de Heer 

 

 

 

 

Kamerik Live Senior 

 

Al een aantal jaar organiseert Kamerik Live een bandjesavond met 

Kamerikse muzikanten. Van elk verkocht kaartje doneren we een 

deel aan een lokaal goed doel. Dit jaar willen we heel graag de 

ouderen van Kamerik in het zonnetje zetten. En wij dachten: ‘Wat is 

er nu mooier om dit ook in het teken te doen van muziek en 

samen zijn’. En zo is het idee van Kamerik Live senior ontstaan.   

 

Op zaterdag 14 september a.s. van 14.00 tot 18.00 uur vindt, in 

de grote zaal van de Schulenburch, Kamerik Live senior plaats. 

Alle ouderen vanaf 65 jaar willen we dan ook van harte uitnodigen. Het belooft een gezellige middag te worden met 

optredens van Joan Molenaar, Torres en De Vergeten Zangeressen, met liedjes van weleer. Deze middag wordt 

uiteraard geheel verzorgd door Kamerik Live met een hapje en een drankje. Dus is het geheel gratis.  

 

De organisatie wil graag weten op hoeveel bezoekers ze kan rekenen. Daarom willen we u vragen om u vóór 12 juli 

a.s. aan te melden bij: info@kameriklive.nl of een belletje naar 06  2959 1036 (Annette van Schie). Mocht u 

begeleiding nodig hebben, dan is dat natuurlijk geen probleem. Dit kunt u aangeven bij de aanmelding. 

 

Wij hopen op veel aanmeldingen zodat we met elkaar een gezellige middag beleven in ons mooie dorp waar we 

herinneringen van vroeger ophalen en nieuwe maken.  

 

Hartelijke groet van Kamerik Live, 

Jan van den Berg, Marco van de Geer, Annemarie van Schie, Annette Wiltenburg, Annette van Schie  

 

 

 

 

mailto:info@kameriklive.nl
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          23 juni 

14 juli  

     30 juni 

  25 augustus 

        7 juli 

           21 juli         28 juli     4 augustus 

     11 augustus        18 augustus      1 september 

             16 juni  
   Heilig Avondmaal 

 

Zij  zullen  ons  voor   gaan  
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                                                                                               Van 28 juli t/m 25 augustus is er geen crèche en KND  

 

 

 

 

 

 

 

23 juni  
Voorganger    ds. T.H.P. Prins - Nieuwkoop 

Crèche    Tamaike en Lieke 

Kindernev.dienst    1 Jannette / 2 Mirjam  

Collecte                Diaconie 

Begeleiding    Henk Hilgeman 
 

 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

 

21 juli  

Voorganger ds. E. Klok - Gouda 

Crèche Tamaike en Eva 

Kindernev.dienst 1 Jannette    

Collecte Diaconie 

Begeleiding Addo Dam 
 

 

  

  

  

  

 

16 juni Heilig Avondmaal 

Voorganger  ds. J.E. Schelling - Woerden 

Crèche  Geen i.v.m. weinig vrijwilligers 

Kindernev.dienst  1 Sandra O / 2 Christa 

Collecte              1 HA Kerk in Actie/2 Kerk/3B&O  

Begeleiding  Janieke Bruin 
 

 

  

  

  

  

  
  

 

  

  

  

  

 

Kerkdiensten 
Alle diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders aangegeven 

  De tweede collecte is altijd bestemd voor ‘Beheer en onderhoud van de Kerkelijke gebouwen’.  

 

28 juli  
Voorganger    ds. T.M. van Montfort - Utrecht 

Collecte    Kerk 

Begeleiding    Addo Dam 
 

 

  

  

  

  

 

4 augustus  

Voorganger mw. pastor A.M. Creemer  

Collecte Jeugd / Kerk in actie 

Begeleiding Arie Hardijzer 

  

  
 

 

  

  

  

  

 

11 augustus  
Voorganger ds. N. Noorland - Nieuwerbrug 

Collecte             Kerk 

Begeleiding Kees Romijn 
 

23 juni  17:00 u   Openluchtdienst 

Voorganger    ds. J.E. Schelling - Woerden 

Collecte    Kerk in actie 

Begeleiding    Fanfare Nieuw Leven 

 

30 juni     

Voorganger     mw. pastor A.M. Creemer 

Crèche     Geen i.v.m. weinig vrijwilligers 

Kindernev.dienst     1 Lise / 2 Daniëlle v V 

Collecte                 Kerk / Cantorij 

Begeleiding     Wim Kuijt 

 
 

7 juli   
Voorganger     ds. W. Nijsse - Amsterdam  

Crèche     Sandra v V en Lyzanna 

Kindernev.dienst     1 Sandra O / 2 Tamara 

Collecte                 Diaconie 

Begeleiding     Henk Hilgeman 
 

 

1 september  

Voorganger mw. ds. M. van der  Herberg  

Crèche Sandra van Vliet 

Kindernev.dienst 1 Sandra Okkerman 

Collecte              Kerk / Cantorij    

Begeleiding  Henk Hilgeman    
 

 

25 augustus  

Voorganger ds. F.C. van Dijke - Woerden 

Collecte             Diaconie 

Begeleiding Addo Dam 
 

 

18 augustus  

Voorganger ds. M.H.M. Sillevis Smitt – Utr. 

Collecte             Kerk 

Begeleiding Wim Kuijt 
 

 

14 juli     Afscheid groep 8 

Voorganger     ds. F. Mout - Baarn 

Crèche     Geen i.v.m. weinig vrijwilligers 

Kindernev.dienst     1 Chantal / 2 Marieke 

Collecte                 Kerk / Jeugd 

Begeleiding     Combo / piano Gert v Zoelen 
 


