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Kerkbrief-informatie              Redactie     

De Kerkbrief is een uitgave van de Protestantse  

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:  PKN   
 

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: 

52-2    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  
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mailto:redactiekerkbrief@ziggo.nl
http://www.kerkelijkdrukwerk.nl/
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Pastoralia                      Henk                                         

 

“Waartoe zijn we op aarde?” Met die vraag houden 

veel mensen zich (niet meer) bezig. Voor degenen die 

nog verder willen lezen, geef ik het antwoord, zoals dat 

in de catechismus staat: Wij zijn op aarde om God te 

dienen en om hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn. 

Zo'n eenvoudig en geruststellend antwoord bevredigt 

tegenwoordig nog maar weinig mensen.  

Voor veel mensen luidt het antwoord tegenwoordig 

simpelweg: “om het leuk te hebben en gelukkig te zijn”. 

 

Over (vermeend) gelukkig zijn en over ongeluk heeft 

Dirk de Wachter (psychiater-psychotherapeut aan het 

Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven en 

opleider in de gezinstherapie in binnen- en buitenland) 

veel geschreven en verteld. In maart jl. is zijn boek 

“De kunst van het ongelukkig zijn” verschenen. 

 

De Wachter vindt dat er in het rijke Westen sprake is van 

een “obsessie met gelukkig zijn”. Natuurlijk zijn 

westerlingen gelukkig vergeleken met inwoners van 

Afghanistan die lijden onder de dodelijke terreur van 

Taliban en IS. Maar laten we ons geluk wat temperen. 

Het grootste gevaar van onze tijd is 

zelfgenoegzaamheid. Dat we zeggen: we hebben het 

hier zo goed voor elkaar, laat ons, alles is oké, we gaan 

drie keer per jaar op vakantie en de restaurants zitten 

vol.  

Ons geluk is broos. 

We verdoven onszelf in de westerse wereld met 

leukigheid - áls het leven maar leuk is. Maar af en toe 

zijn er moeilijkheden en dan vragen we ons af: waarom? 

Er is geen antwoord op het waarom.  

Er is een alleen-samen-machteloos zijn. Mensen die 

geworpen zijn in zinloosheid, hebben heel vaak 

niemand om zich aan vast te haken. En wanneer de 

“lastigheid” geen plaats krijgt, dan stapelt ze zich op en 

dan wordt ze ziek. En dan is er de psychiater.  

Hij constateert als psychiater dat er een onderhuids 

probleem is en dat komt neer op een ernstige, 

dwingende zinloosheid die mensen ervaren. 

Met geluk is niks mis; er is iets mis met de ontkenning 

van ongeluk. Het ongelukkig zijn wordt niet meer 

gedragen in onze westerse wereld, het wordt onder-

gebracht bij de therapeut. In zijn praktijk hoort De 

Wachter vaak: “dokter, met u kan ik spreken, u bent de 

eerste en enige aan wie ik dit heb verteld” en dan denkt 

hij: dit is mijn taak, maar het is niet goed dat we  

 

 
alleen tegen betaling over verdriet kunnen praten. 

Streven naar het geluk als levensdoel is een vergissing. 

Streven naar zin en betekenis, daarentegen, is waar 

het leven om draait. 

Het christendom heeft van het omzien naar de 

medemens een speerpunt gemaakt. Maar - zegt De 

Wachter - nu de christelijke structuren grotendeels zijn 

afgebroken, laten we dan tenminste die boodschap 

bewaren. 

 

Voor velen is de vakantietijd weer achter de rug. Veel 

mensen genieten er in die periode van om erop uit te 

trekken en anderen kiezen er juist voor om rustig thuis 

te blijven. 

Maar er zijn ook mensen die geen keus hebben: ze zijn 

te ziek om ook zelfs aan vakantie te denken. Dan is het 

goed dat er aandacht voor hen is. Die aandacht ervaren 

Nic en Nel van Duijn, die heel erg blij zijn met 

medeleven, kaarten en bezoekjes, hoewel dat laatste 

vermoeiend kan zijn (waarom ze vragen vooraf even te 

bellen). 

Ook zijn er mensen die, hoewel ongeneselijk ziek, nog 

wel op reis kunnen en dan genieten van een prachtig 

openluchtconcert in Lajatico. 

Omzien naar de medemens is belangrijk, vooral als er 

ziekte en zorgen zijn. Dat geldt voor degene die na een 

ingrijpende operatie nog nabehandelingen moet 

ondergaan en ook voor hen die in verzorgings- of 

verpleegtehuizen verblijven en hun naasten. 

 

Er zijn ook vreugdevolle gebeurtenissen:  

Op 13 juni is geboren Rinske Ina, dochter van Maaike 

en Zegert de Jong, Molentocht 10, zusje van Marieke en 

Zegert. Ook bij Bas en Joyce Maarleveld, Handelsweg 

22, is een dochter geboren: Sophie Anna, zusje van Evi. 

 

Van de jongsten gaan we naar de ouderen die de 

komende weken, tot het verschijnen van de volgende 

Kerkbrief, zullen verjaren: 

7 sept.  dhr. G. van den Brink, Spijkerlaan 4 

10 okt.  mevr. H. van Elten, Pastoor Schuurmanstraat 8 

10 okt.  mevr. N.J. van Duijn-Busscher,  

             Terschellingkade 47, Woerden. 

Allen van harte gefeliciteerd en (ondanks de zorgen bij 

Nel) een gezegend nieuw levensjaar. 

 

Een hartelijke groet, 

Henk Hoogendoorn 
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Vergaderingen Kerkenraad        Henk  

 

Sinds de vorige Kerkbrief heeft de kerkenraad tweemaal 

vergaderd, na de reguliere vergadering van 18 juni, is op 

16 juli een extra vergadering gehouden. 

In dit verslag staat ook de huidige stand van zaken over 

onderwerpen die in de kerkenraadsvergaderingen aan de 

orde zijn geweest. 
 

Invulling vacatures 

Het punt dat in beide vergaderingen de meeste aandacht 

vroeg was de invulling van de vacatures in de kerkenraad.  

Daarover was in eerdere vergaderingen ook al gesproken 

(zie vorige Kerkbrief). 

Na uitvoerig beraad en gesprekken met belang-

hebbenden zijn de gemeenteleden op 22 juli jl. via 

Kerkbericht nr. 9 over de uitkomsten daarvan geïn-

formeerd. Momenteel vinden naar aanleiding van het 

Kerkbericht nog gesprekken plaats. Het streven is deze 

kwestie vóór de komende kerkenraadsvergadering af te 

ronden. 

De vacatures in de kerkenraad zijn nog niet alle ingevuld. 

Er wordt nog een (wijk)ouderling gezocht en daarnaast 

ontbreekt er nog een pastoraal bezoeker. 

 

Startzondag en activiteiten volgend seizoen 

De startzondag zal worden gehouden op zondag 

22 september. Een klein comité bereid deze dag voor.  

Zie een stukje elders in deze Kerkbrief. 

Aan het begin van het nieuwe seizoen zullen als activi-

teiten worden voorbereid: 

de koffiegesprekken na de dienst (organisatie en voorbe-

reiding) en 

gespreksavonden (met als onderwerpen: drie-eenheid en 

Jezus) 

 

Voorbereidend beroepingswerk 

Het college van kerkrentmeesters heeft de solvabiliteits-

aanvraag ingediend bij het Classicaal College voor de 

Behandeling Beheerszaken Utrecht. Dit CCBB moet de 

financiële toestemming geven voor de omvang van de 

predikantsplaats. 

 

 

 

 

 
Een vertegenwoordiging en ook de classispredikant 

komen op 20 augustus de aanvraag bespreken, waarbij 

de classispredikant ook over haar brief van 22 mei (nog 

geen toestemming voor een beroepingsprocedure) wil 

spreken.   

De werkgroep beroepingswerk is bezig met haar taak 

(opstellen beleidsplan, profiel gemeente en profiel 

gewenste predikant) af te ronden. 

Een klein comité heeft aan het ontwerp van de plaatselijke 

regeling gewerkt en deze is bijna klaar. 

Een gastpredikant heeft het aanbod gedaan om als 

emerituspredikant in onze gemeente ‘hulpdiensten’ te 

verrichten als tijdelijk gemeentepredikant. Moderamen 

en kerkenraad zullen in augustus verder doorpraten over 

zo’n tijdelijke invulling. 

 

Naamswijziging kerk 

Op ons verzoek heeft het breed moderamen van de 

classicale vergadering Utrecht besloten de Gerefor-

meerde Ontmoetingskerk Kamerik aan te merken als 

Protestantse Gemeente Kamerik  

met ingang van 1 juli 2019. Deze nieuwe naam zal bij alle 

geledingen, ook de externe instanties, worden ingevoerd. 

Zie hierover ook een artikel elders in deze Kerkbrief. 

 

Overige punten  

• Door een wijziging in de (landelijke) registratie van 

leden van de kerk kan je geen gastlid meer zijn van 

onze kerk wanneer je lid bent van een andere PKN-

gemeente. Wel kun je dan volgens de kerkorde 

‘vriend’ worden. Ben je géén lid van een andere PKN-

gemeente, dan is het gastlidmaatschap wél mogelijk.  

Een andere wijziging (per 1 juni) houdt in dat alle 

ongedoopte kinderen van leden van 18 jaar en 

ouder hernoemd worden als meegeregistreerden. 

• De consulent wees met nadruk op het ambtsgeheim. 

Punten die in kerkenraadsvergaderingen worden 

behandeld dienen binnen de kerkenraad te blijven en 

niet met anderen, zoals huisgenoten te worden 

gedeeld.  

Kerkenraadsleden zouden een eigen e-mailadres 

moeten hebben. 

 

Henk Hoogendoorn  
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Van het “Kerkelijk Erf”                Jan Stol  

 

Protestantse gemeente 

Ja, onze kerk heeft een andere naam. Uit de 

mededelingen op zondag 30 juni jl. hier nog even de 

toen uitgesproken tekst. 
 

Nu iets om even bij stil te staan. 

In de historie van onze kerk is deze zondag 30 juni een 

heel bijzondere dag. 

132 jaren lang zijn wij de Gereformeerde Kerk van 

Kamerik. Vandaag is de laatste dag met deze naam. 

De Classicale Vergadering Utrecht heeft, naar aan-

leiding van ons verzoek om een naamswijziging, 

bepaald, dat wij met ingang van 1 juli 2019 de 

 “Protestantse Gemeente te Kamerik” zijn. 

Vandaag nog Gereformeerd. En morgen protestants. 
 

In de gemeentevergadering in maart vonden we dat de 

naam “Protestantse gemeente’ beter de breedte en 

pluriformiteit van onze kerk weergeeft en meer past bij 

de huidige tijd.  

Zal de nieuwe naam gauw gewend zijn? Vast wel. 

 

Tijdelijk een emerituspredikant? 

In de laatste kerkenraad in juli kwam ter sprake het 

aanbod van een (bijna) emerituspredikant om in onze 

vacante periode een tijdje in Kamerik te komen werken 

voor zo’n 50%. Dan zouden we eerst een tijdelijke 

predikant hebben. 

Zo’n tussenoplossing vonden we zeer de moeite waard 

om over door te praten. 

Dit omdat we nu een half jaar vacant zijn en het met 

voorwerk en beroepingsprocedure zo maar nog een 

jaar kan duren voordat we weer een eigen predikant 

hebben.  

Hierbij komt dat onze kerkenraad niet zo groot is en 

onze consulent beperkte tijd heeft voor onze gemeente. 

In augustus zouden we hier verder over doorpraten, 

voorbereid door het moderamen. En ook bezien hoe we 

de gemeente hierbij betrekken omdat in de gemeente-

vergadering zo’n tussenoplossing niet is afgesproken. 
  

Het moderamen legt de volgende gedachten voor aan 

de kerkenraad. 

-  Het lijkt ons het beste om een emerituspredikant te 

vragen om “hulpdiensten te verrichten” als tijdelijk 

predikant van onze gemeente. 

We vinden vooral dat dit uit oogpunt van de pastorale 

zorg goed zou zijn en ook voor het functioneren van 

gemeente als geheel. 

 - We denken dan aan een periode van een jaar. (Met 

de mogelijkheid om op grond van nieuwe omstandig-

heden te verlengen of misschien wat te verkorten.  

Mede afhankelijk van de voortgang van de beroepings-

procedure die gewoon doorgaat.) 

 - We kunnen de ‘benoemingsprocedure’ eenvoudig 

houden nu het gaat om een periode van een jaar. 

Een kleine delegatie kan een gesprek houden met één 

of twee mogelijke gegadigden. Op grond daarvan kan 

de kerkenraad al dan niet besluiten om een overeen-

komst aan te gaan.  

Welke informatie kunnen we dan over onze gemeente 

geven? De Werkgroep beroepingswerk heeft het 

ontwerp van het beleidsplan afgerond. Dit moeten 

kerkenraad en gemeente nog bespreken en akkoord 

mee gaan. Onze huidige gemeente wordt hierin 

beschreven. Dit ontwerp kan al wel als informatie-

document dienen voor de emeritus die we willen 

aantrekken. We moeten wel bij elkaar passen. 

 - Als kerkenraad zijn we bevoegd om zonder de 

gemeente hierbij te betrekken een tijdelijke predikant 

voor hulpdiensten aan te stellen. Maar dit willen we niet 

zonder de gemeente hierin te kennen. 

We kiezen dan immers voor een andere koers dan we in 

de gemeentevergadering afspraken.  

We kozen eerder bewust niet voor een interim-

predikant om ‘orde op zaken te stellen’. Want wat zou 

dat dan moeten inhouden? Het gaat er nu om dat we 

‘gewoon een ervaren predikant hebben’. Tijdelijk. 

We denken niet dat we hierover een extra gemeente-

vergadering hoeven te houden. Dat vraagt extra tijd en 

wanneer we kiezen voor een tijdelijke emeritus-

predikant, dan willen we dit graag zo snel mogelijk 

regelen. 

Daarom een verzoek: 

Geeft het bovenstaande aanleiding tot reacties, 

kanttekeningen of suggesties? Graag naar het scribaat 

of naar een lid van de kerkenraad.  

 

Ondertussen en vervolg 

Op dinsdag 27 augustus besprak de kerkenraad dit 

onderwerp al en ook de stappen die dan nodig zijn om 

tot een aanstelling te komen. Deze vergadering is al 

voorbij wanneer deze Kerkbrief uitkomt.  

Reden waarom bovenstaande tekst in een gemeente-

mailing verzonden is op de zaterdag voorafgaand aan 

die vergadering. Mogelijke reacties konden dan al 

besproken worden. 

De mogelijkheid om te reageren is er ook nu nog 

natuurlijk. Tot een week na het verschijnen van deze 

Kerkbrief. Wordt het ingewikkeld dan hebben we 

overleg of houden we een gemeentevergadering. Blijft 

het bij instemmende reacties dan gaan we snel verder 

op deze route. Hopelijk met resultaat! 
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Kerkordelijke bekendmakingen 

Namen van toekomstige ambtsdragers en rentmeesters 

horen van tevoren bekend gemaakt te worden. Over de 

ambtsdragers staat het in de kerkorde als volgt: 

“Nadat degenen die verkozen zijn hun roeping hebben 

aanvaard, maakt de kerkenraad hun namen aan de 

gemeente bekend om haar goedkeuring te verkrijgen 

met het oog op hun bevestiging.” 

Hieronder kunnen we gelukkig al drie (al bekende) 

namen bekendmaken. 

En de kerkorde kent nog een bepaling: 

“De kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, en de 

diaconale rentmeesters worden door de kerkenraad uit 

de leden van de gemeente benoemd nadat hun namen 

zijn voorgedragen aan de gemeente om haar 

goedkeuring te verkrijgen.” 

We kunnen gelukkig een (ook al bekende) naam 

voordragen. 
 

In het ambt van ouderling zijn verkozen Mariëtte van 

der Zouw en Klaas de Wit en in het ambt van diaken 

Aarnoud Langendoen. Wanneer er geen gegronde 

bezwaren ingediend worden, vindt de bevestiging 

plaats op zondag 15 september. 

Als kerkrentmeester wordt voorgedragen Gijs de Heer. 

Uitgaande van de goedkeuring door de gemeente gaat 

de benoeming in op 7 september a.s.  
 

Onze plaatselijke regeling 

In onze Ontmoetingsbundel staat dat de namen worden 

afgeroepen op de twee zondagen die voorafgaan aan 

de bevestigingsdienst. De eerste maal bij de mede-

delingen op zondag 1 september. Met de mogelijkheid 

om bezwaren in te dienen.  

Hiervoor geldt de kerkordelijke termijn van vijf dagen, 

die dan sluit op 6 september. 
 

En nog even aanvullend 

In Kerkbericht 9 werd een binnengekomen bezwaar 

genoemd. Dit bezwaar ligt nu gelukkig niet meer op 

tafel. Het ziet er nog niet naar uit dat de kerkenraad op 

volle sterkte van start kan gaan, maar wel vol goede 

moed en vertrouwen.   

 

“Wie via de radio met ons verbonden zijn.” 

Ligt de slechte ontvangst nu aan mijn radio of aan de 

kerk?  

In de laatste maanden liet de ontvangst soms te wensen 

over. Nu zijn alle knoppen weer goed afgesteld. 

Toch een keer een slechte ontvangst? Dan heel graag 

een berichtje naar Ko Droogers of Ton Rijnbeek. Die 

gaan dan naar de knoppen. 

 

 

 

Gesprek met het classicaal beheercollege en 

met de classispredikant. 

Om een beroepingsprocedure te mogen beginnen 

moeten er eerst twee toestemmingen binnen zijn. De 

ene is de toestemming van het classicale beheercollege, 

dat de financiële mogelijkheden beoordeelt en de 

tweede is de algemene toestemming van de classis. 

De vertegenwoordiging van het beheercollege en de 

classispredikant waren hiervoor op 20 augustus jl. bij 

ons op bezoek. Van onze kant waren bij dit gesprek 

aanwezig het moderamen, voorzitter en penning-

meester van het CvK en onze consulent. 
 

Naar aanleiding van de eerdere brief van de classis-

predikant stonden we eerst stil bij de ontwikkelingen na 

het vorige bezoek. Bij de situatie zoals die in Kerkbericht 

9 staat beschreven. Over de plaatselijke regeling 

konden we melden dat een werkgroepje deze aan het 

actualiseren is aan de hand van onze Ontmoetings-

bundel. (Hier ter informatie: Eelke Jongsma en Henk 

Hoogendoorn zijn hiermee aan de slag.)  

We gieten de regeling in de praktische vorm van het 

model van de PKN.  

In verband met de beroepingsprocedure houden we 

een gemeentevergadering wanneer de verschillende 

documenten klaar zijn. Het is de bedoeling om dan ook 

de nieuwe plaatselijke regeling aan de gemeente voor 

te leggen.  

De classispredikant ds. Trinette Verhoeven gaf aan nu 

veel geruster te zijn dan na haar vorige bezoek. 
 

Het beheercollege had aangegeven dat hun opvatting 

is, dat er wel geld genoeg is voor een predikantsplaats 

voor onbepaalde tijd van 40%, maar niet voor de 50% 

waarvoor we toestemming vroegen. Die 10% erbij kan 

wel, maar dan voor een periode van vijf jaar. Daarna kun 

je opnieuw kijken of die periode verlengd kan worden. 

Dit in verband met de financiële risico’s. Uit de 

meerjarenbegroting blijkt dat na die jaren de reserve op 

is. De mogelijke opbrengst van de pastorie staat immers 

nog niet op de bankrekening. 

En, werd hieraan toegevoegd, de zogenaamde 

solvabiliteitsverklaring geven wij pas af wanneer het 

besluit tot verkoop van de pastorie definitief is. We 

lichtten toe dat het definitieve besluit via de gemeente-

vergadering zou verlopen.  

We bespraken ook dat wanneer later 50% voor 

onbepaalde tijd toch gewenst zou zijn we opnieuw 

overleg kunnen hebben. Ditzelfde geldt wanneer we in 

de toekomst een andere pastorie zouden willen 

aankopen. Hierbij uitgaand van verkoop van de 

aanwezige pastorie. 
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Kortom: 50% kan, maar dan 40% voor onbepaalde tijd 

en 10% voor een periode van vijf jaar. En dit alleen nadat 

er duidelijkheid over de pastorie is. 
 

Ook kwam ter sprake dat we nu overwegen om tijdelijk 

een overeenkomst met een emerituspredikant aan te 

gaan. Gelet op onze situatie werd dit zeer aanbevolen. 

Tot slot zei de classispredikant dat zo gauw de financiële 

goedkeuring door het beheercollege verleend is, de 

toestemming van de classis onmiddellijk zal volgen.  

We kijken terug op een plezierig en verhelderend 

overleg. Vervolgen komen later. 

  

 

Nieuws van de Diaconie         Willy en Ben 

 

Nieuwe voorzitter voor onze Diaconie 

In september is het zover: dan zit mijn ambtsperiode 

van 4 jaar als voorzitter van de Diaconie er op. In de 

afgelopen jaren heb ik met plezier mijn werk als diaken 

gedaan, samen met mijn collega -en hulpdiaken.  Het is 

jammer, dat wij de vacature van werelddiaken niet meer 

ingevuld krijgen, maar anderzijds moeten we eerlijk 

constateren, dat we als kleinere gemeente het zo ook 

redden. 

In de afgelopen jaren hebben wij, ook gezien wat er 

allemaal heeft gespeeld op het kerkelijk erf, de 

activiteiten van onze Diaconie wat rustiger gehouden. 

De kernzaken zoals collecteren, binnenlandse doelen 

steunen via collectes, meedraaien in de Raad van Kerken 

in Woerden, hulpvragen en meedenken met de 

statushouders in de gemeente Woerden, onze eigen 

gemeente daarover informeren en waar nodig bij 

betrekken zijn een aantal van onze zichtbare activiteiten 

geweest. 

Als Diaconie zijn wij erg blij dat Aarnoud Langendoen 

heeft toegezegd om diaken te worden en het 

voorzitterschap op zich wil nemen. Zoals u weet heeft 

hij al ruime ervaring en wij verwelkomen hem daarom 

ook van harte. 

Na de bevestigingsdienst op zondag 15 sept. neem ik 

afscheid en wens Aarnoud , Willy, Marieke en Anton 

Gods zegen toe in hun werk voor de komende periode. 

 

Namens uw Diaconie  

Ben den Hollander 

 

 

 

Vakantieweken zomer 2019 via de Commissie Diaconie Raad van Kerken in Woerden. 

Ondanks alle berichten in de media over de groei van 

de economie en toename van de welvaart zijn er ook in 

onze gemeente Woerden nog een (te) groot aantal 

gezinnen die van een minimum of bijstandsniveau 

moeten rondkomen. 

Een activiteit van de commissie is de vakantieweken, 

waar ook een aantal gezinnen uit Kamerik deze zomer 

aan deel mochten nemen.  Het verblijf op een camping 

of vakantiepark voor een week wordt geregeld en 

betaald.  Vervoer, voor zover nodig, wordt verzorgd en 

aan de plaatselijke Diaconie of Parochieraad wordt 

gevraagd om een bijdrage in de vorm van zakgeld voor 

de gezinnen om daar in de loop van het verblijf iets 

leuks mee te doen.  Meestal bestemd voor activiteiten 

met de kinderen of het kopen van levensmiddelen.  

Alleen het weer, daar hebben we gelukkig geen invloed 

op! 

Het is bijzonder om de dankbaarheid en het enthou-

siasme van de deelnemers aan de vakantieweken te 

ervaren.  Dat is ook voor ons als Diaconie een reden om 

daarmee door te gaan en deze activiteit te blijven 

steunen. 

 

 

 

We hopen dat de gezinnen hebben kunnen genieten 

van een week vakantieplezier! 

 

Namens uw Diaconie 

Ben den Hollander 
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Collecte informatie 

 

8 september is de Heilig Avondmaalcollecte bestemd 

voor Gevangenenzorg Nederland.  

Gevangenenzorg Nederland draagt tijdens en na 

detentie bij aan een menswaardig bestaan en vergroot 

de kansen op zelfredzaamheid van haar hulpvragers 

door haar methode van Herstelzorg integraal in de 

programma’s toe te passen en steeds te verbeteren. Het 

hulpaanbod is vraaggericht, gevarieerd (individueel en 

groepsgericht) en innovatief.  

De continue doorontwikkeling van Herstelzorg 

verbetert de inhoud van de zorg, de begeleiding van de 

vrijwilligers en de communicatie en verantwoording 

naar onze stakeholders. 

De passie van Gevangenenzorg Nederland ligt in het 

ontmoeten van de gevangen medemens.  

Zij willen gevangenen een helpende hand bieden bij het 

vinden van hun levensbestemming en hun familie 

ondersteunen tijdens de detentie. Zij verheugen zich 

erin als de ontstane schade door criminaliteit en/of 

detentie hersteld wordt en er gezamenlijk gewerkt 

wordt aan een zinvolle toekomst. 

 

22 september is de extra collecte bestemd voor 

vluchtelingenwerk Nederland. Door de komst van 

meer vluchtelingen naar Nederland zijn goede bege-

leiding en snelle integratie belangrijker dan ooit, diverse 

projecten en veel vrijwilligers van vluchtelingenwerk 

ondersteunen vluchtelingen bij het vinden van een plek 

in onze samenleving, zij doen dit onder andere door: 

      -Begeleiding bij integratie. 

      -Begeleiding bij taal en inburgering. 

      -Begeleiding bij werk. 

 

 

Agenda                                                           
 

15 september        Bevestiging ambtsdragers 

22 september        Startzondag 

29 september        Vredesdienst in de Hippolytuskerk 

 

College van Kerkrentmeesters         
 

Naamswijziging 

Zoals u heeft kunnen lezen in het verslag van de Kerkenraad is onze naam nu officieel “Protestantse Gemeente te 

Kamerik”. 

Wij verzoeken u uw betalingen voortaan ook te doen met deze tenaamstelling. Gebruikt u de oude naam dan is er 

geen “man overboord” en komt het geld evengoed bij ons terecht, maar aanpassen moet op een keer toch, dus… 

gewoon even doen. 

Voor de Diaconie geldt hetzelfde. Deze naam wordt Diaconie Protestantse Gemeente (ipv Diaconie Geref. Kerk). 

 

Abonnement Kerkbrief 

 

Bij het aprilnummer van de Kerkbrief heeft u een nota ontvangen voor het abonnement op de 

Kerkbrief met het verzoek deze voor 1 mei over te maken. Ik heb er jammer genoeg niet 

achter geschreven dat 1 mei 2019 bedoeld wordt. Velen van u hebben de nota betaald, 

echter een heel aantal nog niet. Die denken waarschijnlijk dat het voor 1 mei 2020 moet zijn…. 

Maar nee…. 

Vriendelijk verzoek: Mocht u de Kerkbrief nog niet betaald hebben, wilt u dit dan per 

omgaande doen (dat betekent dus NU) naar Bankrekening NL65RABO0331109743 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Kamerik. Het abonnement bedraagt € 10,00. 

 

Hartelijk dank!! 

 

Joke Weesjes 

Penningmeester  
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Collecte opbrengst juni totaal 
 

Collecte opbrengst juli totaal 

2-jun Kerk            77,75  
 

7-jul Diaconie          112,70  

2-jun Beheer en onderhoud            68,97  
 

7-jul Beheer en onderhoud            84,97  

2-jun Jeugd            75,70  
 

14-jul Kerk            87,13  

9-jun KIA          116,69  
 

14-jul Beheer en onderhoud            75,74  

9-jun Beheer en onderhoud            78,66  
 

14-jul Jeugd            94,47  

16-jun KIA            57,97  
 

21-jul Diaconie            89,80  

16-jun Kerk          105,00  
 

21-jul Beheer en onderhoud            81,65  

23-jun Diaconie            77,15  
 

28-jul Kerk            75,10  

23-jun Beheer en onderhoud            58,96  
 

28-jul Beheer en onderhoud            69,60  

30-jun Kerk            57,06  
 

  
  

30-jun Beheer en onderhoud          54,47  
 

  
  

30-jun Cantorij          60,26  
 

  
  

 Totaal opbrengst 888,64   Totaal opbrengst 771,16 

 

 

Mutaties                Gerrie van Vreeswijk  

 

Verhuisd 

19-07-2019 Jaëlle Wisse van Berkenlaan 3 naar Rijnstraat 25A, 3441 BP Woerden 

17-08-2019       Bert de Groot en  

  Marieke de Groot-den Hartogh van ’s Gravensloot 14 naar Mijzijde 3B, 3471 GM Kamerik 
 

Nieuw binnengekomen 

28-07-2019 Maaike de Jong-Muylwijk, Molentocht 10, 3471 AB Kamerik 

13-08-2019 Rijkje Wiedemeijer, Voorhuis 37, 3471 EL Kamerik 
 

Overschrijving naar Protestantse gemeente Santpoort en Velserbroek 

27-07-2019        Gilda Polderman, Berkenlaan 3, 3471 CG Kamerik  
 

Overleden 

18-06-2019 mw. G. Vegter-Valentijn, van Hoornekade 17, 3554 AR Utrecht 
 

Geboren 

13-06-2019  Rinske, dochter van Maaike en Zegert de Jong, Molentocht 10, 3471 AB Kamerik 

04-07-2019 Sophie, dochter van Bas en Joyce Maarleveld, Handelsweg 22, 3471 DZ Kamerik 

 

Combo                               

 

Op zondagavond 7 juli 2019 zong Mariëtte in onze kerk 

mee met de band Joy. Het programma bestond uit een 

mix van verschillende bekende en enkele nieuwe 

liederen en werden prima meegezongen. Het werd een 

prachtig muzikaal samenzijn met bezoekers uit de 

verschillende kerken. Van tevoren was er onderlinge 

ontmoeting bij de koffie, oecumene ten top, dit smaakt 

naar meer!  

De week erna zong het combo in een dienst waarin de 

oudste groep van de KND afscheid nam. Meer hierover 

elders in de Kerkbrief. 

Startzondag 22 september hoopt het combo weer 

mee te werken, graag tot dan! 

 

Ria van Leeuwen-van Dijk 

 

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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Kerk in Actie         collecte informatie                                                           
 
Zondag 15 september: 

Bouw de kerk in Syrië weer op 

Bĳna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n 

14 miljoen mensen die in armoede leven. Dat is de 

trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië. Nu het er 

langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners 

terug en beginnen ze met het herstel van hun land. Voor 

Syrische christenen is hun kerk daarbĳ belangrĳker dan 

hun huis. De kerk is het hart van de gemeenschap en 

juist die gemeenschap is een reden om terug te keren. 

Herstel van de kerk betekent herstel van de 

samenleving en hoop voor de toekomst. Daar helpen 

we graag aan mee! Samen zijn we de kerk in actie en 

steunen we christenen in Syrië bij het herstellen van hun 

kerk. Doet u mee? In de derde week van september 

organiseert Kerk in Actie een landelijke actieweek om 

mee te helpen aan het herstel van kerken in Syrië. 

 

 

 

Zondag 29 september: 

Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen 

Op 1 oktober is het Internationale Ouderendag. Daarom 

staat de zorg voor ouderen centraal in de collecte op 

zondag 29 september. In Moldavië, het armste land van 

Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal 

alleen voor. De zorg die ze zo hard nodig hebben, is niet 

voorhanden. Met steun van Kerk in Actie biedt de 

organisatie Home Care thuiszorg en ondersteunt 

mantelzorgers. Ze zorgen voor medische hulpmiddelen 

en komen op voor de rechten van ouderen. Jaarlijks 

ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en 

worden vrijwilligers en professionals getraind in het 

bieden van zorg op maat. 

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie 

het werk voor ouderen in Moldavië en andere 

werelddiaconale projecten. 
 

Meer informatie over deze projecten is te vinden op de 

website www.kerkinactie.nl 

 

Kerk in Actie      Eugène Hoogendoorn            
 

Oikocredit, wat houdt dat eigenlijk in? 

Misschien is het al eens opgevallen in het financiële 

overzicht van de commissie Kerk in Actie, dat er een 

redelijke grote post met de naam Oikocredit tussen 

staat. Wellicht dat sommigen van u hier al eens van 

hebben gehoord, maar ik kan mij ook zomaar 

voorstellen dat het voor velen een iets onbekends is.  

Oikocredit is een organisatie die microkredieten 

verstrekt aan mensen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. 

Microkrediet is het verstrekken van kleinschalige 

leningen aan ondernemers in ontwikkelingslanden om 

ze te helpen economische zelfstandigheid op te 

bouwen. 

Oikocredit gelooft dat lenen in plaats van geven voor 

meer zelfvertrouwen en meer economische 

productiviteit zorgt. Door mensen geld te lenen 

ontstaat bovendien een gelijkwaardige relatie tussen de 

betrokken partijen. Dat is naar ons idee de meest pure 

vorm van ontwikkelingshulp. Het is hulp waarmee 

mensen zélf een beter bestaan kunnen opbouwen, hun 

gezin kunnen onderhouden en hun kinderen naar 

school kunnen sturen. 

Anders dan geefgeld, wordt leengeld steeds opnieuw 

uitgeleend. De aflossingen op leningen worden steeds 

opnieuw aangewend om weer een ambitieuze, 

beginnende ondernemer van startkapitaal te voorzien.  

 

 

Zo blijft hetzelfde geld constant nieuwe ondernemers 

steunen. En worden uiteindelijk veel meer mensen 

geholpen. 

Een voorbeeld uit de praktijk: 

Een ondernemer is met een relatief kleine lening vaak al 

geholpen. Zo is een microkrediet van € 50,- tot € 500,- 

meestal al genoeg om een bedrijfje te beginnen of om 

door te groeien. De meeste microkredieten worden 

binnen een termijn van een maand of zes vervolgens 

weer afgelost. Meestal lost een ondernemer iedere 

week of iedere maand een gedeelte af. In de praktijk 

betekent dit dat u heel veel ondernemers kunt helpen. 

Want uw belegging kan zo steeds weer opnieuw 

worden uitgeleend. Zo heeft uw bijdrage een grote 

impact. Want al die ondernemers hebben vaak ook een 

familie die bij een microkrediet gebaat is: er is 

bijvoorbeeld geld voor nieuwe kleding, goede voeding 

en er hoeft niet meer bezuinigd te worden op school-

geld voor de kinderen. 

Naast zelfstandige ondernemers komen ook 

ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in aan-

merking voor leningen om bijvoorbeeld een vracht-

wagen of een machine aan te schaffen.  

Dit wordt ook wel mesokrediet genoemd. 

 

http://www.kerkinactie.nl/
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Het grootste deel van Oikocredits partners bestaat uit 

microfinancieringsinstellingen.  

Maar Oikocredit investeert ook in boerencoöperaties, 

fairtrade organisaties en andere impactvolle organi-

saties zoals duurzame-energie-bedrijven. 

Voorop staat dat de investering die Oikocredit in een 

partner doet een grote sociale impact heeft op de 

leefomstandigheden van mensen in Afrika, Azië en 

Latijns-Amerika. 

Door een vast bedrag te beleggen in Oikocredit 

financieren we namens de Kerk in Actie mee aan deze 

micro en mesokredieten. Eventuele rendementen 

worden weer herbelegd in het fonds. 

Meer informatie is te vinden op de website Oikocredit.nl 

 

 

Noodhulp Collecte 

Kerk in Syrië 

De berichten van commissie KerkinActie beginnen deze 

keer met een bericht van de landelijke KerkinActie. Het 

gaat over de wederopbouw van de kerk in Syrië. Bĳna 

400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n 14 

miljoen mensen die in armoede leven. Dat is de trieste 

balans van acht jaar oorlog in Syrië. Nu het er langzaam 

maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners terug en 

beginnen ze met de wederopbouw van hun land. Voor 

Syrische christenen is hun kerk daarbĳ belangrĳker dan 

hun huis.  

De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die 

gemeenschap is een reden om terug te keren. Herstel 

van de kerk betekent herstel van de samenleving en 

hoop voor de toekomst. Daar helpen we graag aan mee! 

Samen zĳn we de kerk in actie en steunen we christenen 

in Syrië bĳ de opbouw van hun kerk. Doet u mee? In de 

derde week van september organiseert Kerk in Actie 

een landelĳke actieweek om mee te helpen aan de 

wederopbouw van de kerk in Syrië. Geef aan de collecte 

op 15 september of maak uw bijdrage over op NL89 

ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 

Zending september. 

 

 

 

Hittegolf of ….. noodhulp 

Terwijl in Nederland de temperatuur opliep tot een ware 

hittegolf, zijn meer dan 14 miljoen mensen in Zuid-Azië 

getroffen door zware regenval, aardverschuivingen en 

overstromingen. Dit natuurgeweld is veroorzaakt door 

overvloedige moessonregens in de afgelopen weken. 

Mensen in Bangladesh, India, Nepal zijn het zwaarst 

getroffen. Sommige gebieden zijn nog steeds niet 

toegankelijk vanwege de overstromingen en 

aardverschuivingen. Er zijn meer dan 150 doden 

te betreuren, 650.000 gezinnen zijn ontheemd. 

Dankzij het wereldwijde netwerk kan 

Kerk in Actie de getroffenen bijstaan met 

noodhulp. U kunt uw bijdrage voor hulp 

aan de slachtoffers van de over-

stromingen overmaken via  

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 

Actie te Utrecht, o.v.v. overstromingen 

Zuid-Azië! 

 

Happen en Trappen  -  vrijdag 17 

mei 2019  

Dat was jammer. We hadden genoeg 

deelnemers voor deze activiteit maar net 

niet genoeg adressen waar we aan 

konden schuiven. De Program Officer 

van de actie Bangladesh (KerkinActie) 

hebben we op tijd kunnen melden dat 

onze activiteit niet door kon gaan. 

Jammer, hij stond er klaar voor en was 

enthousiast om ons over zijn werk te vertellen. Zo 

hadden we uit de eerste hand kunnen horen over details 

van het project “Op zoek naar veiligheid” dat we deze 

jaren steunen. 

 

Openluchtdienst - 23 juni 2019 

Dominee Schelling uit Woerden ging voor in de 

openluchtdienst op zondagmiddag 23 juni 2019. Het 

was snikheet. Op het laatste moment hebben we alle 

stoelen nog naar een schaduwrijke plek kunnen 

verplaatsen, “Op zoek naar veiligheid” kwam dus niet 

alleen als thema maar ook heel praktisch in deze 

openluchtdienst aan de orde. We hadden heel wat 

gasten van de Karen-gemeenschap onder de Kamerikse 
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bomen en ook was er nog plaats voor de fanfare Nieuw 

Leven. Zo beleefden we een mooie middag in het 

Mijzijdepark. De gasten van de Karen-gemeenschap 

zien we volgens afspraken eind oktober terug in een 

dienst in onze Ontmoetingskerk. 

 

KerkinActie dienst - 27 oktober 2019  

Twee jaar hebben we met de (migranten) kerk van de 

Pakistaanse gemeenschap een dienst voorbereid. Nu 

hebben we contact met een andere migrantenkerk: de 

Karen-gemeenschap. Een groep vluchtelingen van het 

Karen volk uit Myanmar, Birma. Een aantal van hen 

waren al bij de openluchtdienst aanwezig. Broeder 

Samuel Noe zal voorgaan in deze dienst. We gaan 

eerdaags bij hem langs in Utrecht om verdere 

voorbereiding af te stemmen. Wil je mee doen? Dat kan. 

Aanmelden kan bij een van de leden van commissie 

KerkinActie. 

Landelijke diaconale dag – 9 november 2019 

Nog ver weg in de tijd, maar toch goed om vast te 

noteren in uw agenda.  

Op zaterdag 9 november 2019 wordt de landelijke 

diaconale dag gehouden in de jaarbeurs in Utrecht. 

Dominees, diakenen, leden van plaatselijke commissie 

en andere kerkleden en bezoekers worden dan 

geïnformeerd over het werk van de landelijke 

KerkinActie.  

 

Ga eens mee met één van onze commissieleden naar 

deze inspirerende bijeenkomst, daar krijg je geen spijt 

van! 

 

Hartelijke groet namens commissie KerkinActie 

Klaas de Wit 

 

 

 

 

Classis Utrecht                                                             
 

Regels? We maken ze samen. 

In de kerk maken we onze regels samen. Natuurlijk zijn 

er deskundigen die eraan werken om de regels te 

formuleren. En ons landelijk bestuur legt ze in eerste 

lezing vast. Maar daarna zijn de gemeenten aan zet. In 

de classis worden alle voorstellen, de voors en tegens 

besproken. Het is soms even doorbijten, want lang niet 

alle regels zijn even interessant. Het heeft toch te maken 

met de kerk die we zijn en willen zijn. Zo lag het voorstel 

ter tafel of ook mensen die geen lid zijn van de kerk de 

penningen zouden mogen beheren. Lang niet iedereen 

was daarvoor. Ook het beheer van de penningen is een 

geestelijke zaak.  

Stel je voor dat wij alleen zakelijk zouden redeneren.  

Het zou niet goed zijn. Lag er niet ook een 

regentenmentaliteit op de loer als we zo maar onze 

penningen in handen geven van deskundigen? 

Uiteindelijk besloot de classicale vergadering in 

meerderheid het voorstel te steunen dat ook niet-

kerkleden rentmeesters zouden kunnen worden; ze 

deed dat toen kleine gemeenten aangaven dat zij erg 

omhoog kunnen zitten juist als het om de financiën 

gaat, omdat zij in eigen kring de deskundigheid niet 

meer hebben. Zo zoek je samen om te werken aan de 

toekomst. De classis doet haar best. Meer weten over 

de classis? Uw kerkenraad krijgt elke maand een 

nieuwsbrief. Vraag ernaar! 

ds Trinette Verhoeven 

 

 

 

Vrijwilligers gezocht!  
 
Zondag 22 september – Startzondag – thema “Een goed verhaal”. 

Er moet nog best wat geregeld worden en daarvoor zoeken we mensen 

die mee willen helpen/denken. 

We zoeken mensen die deze zondag ’s ochtends mee willen helpen 

dingen klaar te zetten, handjes voor de catering en natuurlijk ook nog 

vrijwilligers die thuis iets willen bakken zodat we hier weer heerlijk van 

kunnen smullen bij de koffie.  

 

Aanmelden kan bij Coby de Kort of Marieke Italiano. 

Hartelijk dank alvast!  
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Alle jarigen…… van harte gefeliciteerd                       

     

   september       september   

2  Tijn van der Landen 8 jaar  23  Florian Littel 6 jaar 

3  Ivar Hoogerwerf 12 jaar  29  Eva Langendoen 14 jaar 

4  Marlies Zwetsloot 4 jaar        

10  Xavi Goethals 3 jaar     oktober   

11  Nanieke vroege 11 jaar  1  Dewie Oskam 9 jaar 

11  Wessel Hoogendoorn 13 jaar  3  Lotte Tonus 12 jaar 

12  Ian Hoogerwerf 14 jaar  6  Evi Maarleveld 2 jaar 

17  Margje Bisschop 14 jaar  9  Nick Treur 12 jaar 

19  Femke Hoogerwerf 11 jaar  11  Sean Goethals 6 jaar 

22  Mark Doornenbal 16 jaar        

 

 

Kids & zo                                                               
 

Afscheid Kindernevendienst 

Op 14 juli namen Enrico, Lotte, Bram en Ivar afscheid van de Kindernevendienst. 

De dienst was voorbereid door het combo samen met de Kindernevendienstleiding en ds. Friso Mout (leraar 

levensbeschouwing van de Marnix). Liederen waren voor een groot deel uitgezocht door de kinderen zelf. We 

begonnen met het prachtige lied “Heer, ik kom tot U”.  

De preek ging over de barmhartige Samaritaan en we zongen het bekende bijbehorende lied van Hanna Lam. Na de 

preek zongen we het toepasselijke lied “Toen ik naar mijn naaste zocht” in beurtzang (mannen/vrouwen). 

 

Mirjam las het volgende gebed voor: 

(uit: Zeg het maar gewoon/Greet Brokerhof-van der Waa) 

 

God, daar gaan ze dan op hun levensweg. 

Met een rugzak voor bagage. 

Op weg naar ervaringen, die ze onderweg zullen opdoen. 

Op weg naar kennis en levenswijsheid. 

Vol dromen en idealen die hen voorspiegelen 

dat het achter de horizon beter is, 

als ze maar de goede kant opgaan. 

 

Daar gaan ze dan op hun levensweg. 

En wij vragen ons af of ze goed gaan. 

Of ze uitkomen bij wat ze hopen. 

Of hun dromen toekomst hebben. 

Of uw woord als richtingwijzer genoeg is 

om in de wirwar van wegen 

de weg naar liefde en geluk te vinden. 

 

Dan hopen we maar dat U meegaat 

en hen af en toe een duwtje  

in de goede richting geeft. 

Als de wind in hun rug. 

Als de stem in hun hart die fluistert 

dat ze dóór moeten gaan
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Na het door de kinderen uitgekozen lied “Een parel in Gods hand” lazen ze “Gods hand vertelt”: 

Daarna een toespraakje door jeugdouderling Petra en de uitreiking van het grote Brugklasboek “van Agendastress tot 

Zomervakantie”. 

 

We zongen de kinderen een toepasselijke zegen toe (wijs: “Door de nacht van strijd en zorgen”): 

 

De gebeden eindigden we met een gesproken Onze Vader (liedboek blz. 547) 

 

 

 

Bij de collecte zongen we met elkaar 

“God van licht”, inmiddels ook zeer 

bekend en geliefd bij de kinderen! 

 

Ria van Leeuwen-van Dijk 
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Hallo allemaal, 

 

Dit keer een stukje vanuit zowel de jeugdouderling als 

het jeugdwerk. 

Het is vakantietijd dus alle activiteiten liggen stil. 

Daarom een terugblik naar 2 momenten van voor de 

zomervakantie: de weekenden Zeeland vanuit het 

jeugdwerk en het jaarlijks uitje van de vrijwilligers 

jeugd 

 

In 3 weekenden is er een groep vanuit het jeugdwerk 

naar Zeeland gegaan. Dit doen we jaarlijks met als doel 

de voorbereiding van een jeugddienst in oktober en 

voor de groepsbinding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar lag de leiding in handen van ons kersverse 

opperhoofd Jeugd: Frits. 

 

 

 

Zelf was ik, Mariëtte, met de groep clubleiding 

meegegaan en daar hadden wij vooraf aan het weekend 

de opdracht gekregen om 1 voorwerp mee te nemen 

wat voor jou persoonlijk waardevol is en daarover te 

vertellen. Dit gebeurde verspreid over het hele 

weekend. Er kwamen mooie gesprekken uit voort wat 

de groepsbinding nog hechter maakte in deze groep. 

 

Het resultaat van de weekenden zal te zien & te horen 

zijn in de jeugddienst op zondag 6 oktober. Daarin 

gaat dominee Sjoerd Bakker voor en de band Lifeline 

zal de muzikale omlijsting verzorgen.  

Hierbij worden muzikale jeugdleden vanuit onze 

kerk uitgenodigd/uitgedaagd om mee te doen met 

de band (deze band was vorig jaar ook in de Zeeland 

jeugddienst, zoals de jeugddienst binnen het jeugdwerk 

genoemd wordt...) 

Thema van deze dienst: #Ik zie jou  

 

Dan was er het jaarlijks uitje van de vrijwilligers jeugd. 

We gingen zoals vorig jaar op herhaling door af te 

reizen (per fiets) naar de bowlingbaan in Woerden. 

Vorig jaar prima bevallen, dus waarom niet nog een 

keer.... onder het genot van een hapje & een drankje 

rolden de bowlingballen over de baan...nou ja 

rollen...sommige ballen werden op de baan gesmeten! 

Daarna op de fiets terug richting de clubzolder. Het was 

een prachtige zomeravond, dus.... stoelen, drank & 

chips naar buiten...veel te warm om binnen te zitten.  

Uiteindelijk werd de groep groter omdat ook de open 

jeugd aanschoof. 

Kortom weer een geslaagd uitje & bij deze nogmaals 

alle vrijwilligers: Hartelijk dank voor jullie inzet! 
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Dan was er ook nog de overstapdienst op zondag 14 

juli. Hier heeft Ria van Leeuwen een prachtig stuk over 

geschreven en daaraan hebben wij niets meer toe te 

voegen. Ria...dank je wel! 

 

In de vorige brief stond een stukje over Youth Alpha. 

Inmiddels is er al iets meer bekend. De bijeenkomsten 

zullen een maand later starten, in oktober. De eerste 

bijeenkomst zal zijn op donderdag 3 oktober.  

Opgeven kan via Mariëtte van der Zouw:  

jetteket@gmail.com  

Nou dat was een korte update en in de volgende 

kerkbrief zal er meer nieuws voorbijkomen, omdat dan 

alle jeugdactiviteiten weer gestart zijn. 

 

Hartelijke groet namens ons beide, 

 

Petra & Mariëtte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanwege privacy redenen worden er geen foto’s op de website geplaats. 

Gemeenteleden van de Ontmoetingskerk kunnen deze altijd opvragen via het contactformulier op onze 

website, ontvanger: scriba. 

 

mailto:jetteket@gmail.com
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Vredesweek 21 t/m 29 september 2019 

Vanuit de Ontmoetingskerk en de H.Hippolytus kerk heten wij 

iedereen welkom op 

 Zondag 29 september '19 

 in de Heilige Hippolytus kerk aan de Kanis. 

Aanvang: 9.30 uur 

Voor de kinderen is er kinderwoord / nevendienst  

en voor de allerkleinsten is er crèche.  

Na afloop is er gezamenlijk koffie drinken in het parochiecentrum. 

Wees welkom.  

Oecumenische werkgroep Kamerik 
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Inzamelen oud papier          Klaas de Wit                           
 

Zaterdag 7 september verzamelen: 

 

 

                                                               Zaterdag 5 oktober verzamelen: 

                                                       

 

Om 10:00 uur is er KOFFIE en 

THEE!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie schenkt de koffie?             Coby de Kort                                   

 

 

 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 Vredeszondag Hippolytuskerk 

 

 oktober 

6 Jeannette en Ton den Blanken 

13 Engelien en Gijs de Heer 

20 Jannette de Kwaasteniet en Janita Witten 

  

 

 

 

 

 

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 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     
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8 september Heilig Avondmaal 

Voorganger ds. T. Vrolijk – Capelle a/d IJssel 

Crèche         geen ivm te weinig vrijwilligers  

Kindernev.dienst 1 / 2 Jannette de Kwaasteniet 

Collecte             Kerk / HA Diaconie 

Begeleiding Henk Hilgeman 
 

 

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

13 oktober Heilig Avondmaal 

Voorganger Mw. ds. C. Sloots - Amsterdam 

Crèche        geen ivm te weinig vrijwilligers 

Kindernev.dienst 1 Sandra v V / 2 ? Mirjam 

Collecte Kerk / HA Kerk in Actie 

Begeleiding Henk Hilgeman 
 

 

  

  

  

  

 

1 september  

Voorganger mw. ds. M. van der  Herberg  

Crèche Maaike de Jong 

Kindernev.dienst 1 Sandra O / 2  Mirjam 

Collecte             Kerk / Cantorij    

Begeleiding Henk Hilgeman    
 

 

  

  

  

  

  
 

 

  

  

  

  

  
  

 

 

 

 

 

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’.  

15 september Bevestiging Ambtsdragers 

Voorganger ds. J. Compagner - Woerden 

Crèche Annemarie v Vliet en Lyzanna 

Kindernev.dienst 1 Sandra v V / 2 Nellie 

Collecte             Kerk in Actie 

Begeleiding Addo Dam 

 
 

22 september Startzondag 

Voorganger mw. Pastor A. Creemer 

Crèche        geen ivm te weinig vrijwilligers 

Kindernev.dienst 1 Lise / 2 Tamara 

Collecte             Jeugd / Diaconie 

Begeleiding Combo – Gert van Zoelen piano 
 

 

6 oktober Jeugddienst 

Voorganger ds. S. Bakker - Urk  

Crèche Maaike de Jong en Eva 

Kindernev.dienst 1 Jannette de Kwaasteniet 

Collecte             Jeugd 

Begeleiding Band “Lifeline” 
 

 

29 september Vredesdienst in de  

09:30 uur         Hippolytuskerk 

Voorgangers Peter Rijnbeek en 

 Hennie van Elten 

  

  


