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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 
 

 

Verspreiding 

Ans van Viegen, Meent 9, 0348-402032 
 

Abonnement 

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

Oplage 150 stuks 
 

Omslagfoto:  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 met name voor 

het beheer van uw persoonsgegevens in de leden-

administratie, kerkbrief, jaarboekje en de website. 
  
 

 

Uitgave:   Inleveren kopij       Verschijnt op: 

     uiterlijk op: 

52-3    6 december      14 december 

52-4   31 januari 2020     8 februari 

          data onder voorbehoud  

 

 

 

 

   Predikant  Vacant 
    

    

   Scriba        Marieke de Groot      06-28901283 

 

   Coördinator kosters  

                Ton Rijnbeek                402273 

          06-28578444 

                        koster@ontmoetingkerkkamerik.nl 
   

    Kerk            Hallehuis 4                06-30761446 
      

    Website     www.ontmoetingskerkkamerik.nl  
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Pastoralia                Coby de Kort      
 

Een nieuw seizoen, een nieuw begin! 

Na een goede bevestigings- en afscheidsdienst van onze ambtsdragers 

was er een week later de startzondag. Deze stond in het teken van het PKN 

jaarthema ‘Een goed verhaal’. Aan dit thema werd in groepjes aandacht 

besteed met een leuke presentatie en behulp van laptops, waar jong en 

oud, goed aan mee deden. Het leverde mooie gesprekken op over het 

omgaan met het geloof en onze kerk. Ook werd de parate Bijbelkennis 

getest. Lekkers bij de koffie, soep en broodjes, het was weer prima verzorgd. 

Met deze start hopen we een goed en nieuw seizoen te beginnen waarin 

we naar elkaar blijven omzien. 

 

Wij leven mee 

Wij denken en leven mee met allen die, op wat voor manier dan ook, met 

ziekte en zorgen te maken hebben en ook met onze gemeenteleden die 

in verzorgings- of verpleegtehuizen verblijven.  

Wij wensen uw Gods nabijheid toe en bovenal Zijn zegen. 
 

Bij Bob en Tamaike den Hollander is op 2 september hun dochtertje Veerle Maaike geboren, zusje van Lauren en 

Amber. Altijd is en blijft dit een Godswonder, een prachtig nieuw leven. 

Zondag 20 oktober worden Sophie Maarleveld en Veerle den Hollander gedoopt in onze kerk. 

We zien uit naar een mooie dienst met elkaar en ds. S. de Vries is onze voorganger deze morgen. 

 

De komende verjaardagen van onze ouderen zijn: 

7 november    Mevr. J. Burggraaf-de Jong, Burg. Reijerslaan 38 

9 november    Dhr. P. de Groot, Liezeweg 31, 2851 ED Haastrecht 

17 november  Mevr. J.A. Nap-Achterberg, Utrechtsestraatweg 50 

13 december  Dhr. T. Bastmeijer, Burg. Reijerslaan 2 

Allen van harte gefeliciteerd en een goed en gezond nieuw levensjaar gewenst. 

 

Gun ons nieuwe ogen, 

die helderziende zijn voor 

de signalen 

van mensen om ons heen. 
 

Gun ons open oren, 

om het zwijgen van anderen 

op de juiste golflengte op te vangen. 
 

Gun ons humor en tact 

in de omgang 

met lastige mensen; 

want ook die plaatst u 

op ons levenspad. 
 

Gun ons een goed geheugen, 

voor wat anderen 

ons hebben toevertrouwd 

en voor wat wij hen 

hebben beloofd te zullen doen. 
 

Gun ons vasthoudendheid, 

om de tijd niet te verdoen 

met kleine onenigheden. 

Uw rijk kan niet worden gebouwd 

door zure mensen. 
 

Gun ons een blij gezicht 

en een glimlach 

die de spiegel is 

van een vrolijk hart, 

zodat anderen zich 

daaraan kunnen optrekken. 
 

Gun ons die gezindheid, 

die ook in Jezus stak, 

toen hij, 

mens onder de mensen 

en vriend onder de vrienden was. 
 

                            Alfred C. Bronswijk

Een hartelijke groet, 

Coby de Kort 
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Vergaderingen Kerkenraad              Marieke

Sinds de vorige Kerkbrief heeft de kerkenraad driemaal 

vergaderd, namelijk op 27 augustus (reguliere 

vergadering), 3 september (extra vergadering) en met 

de nieuwe Kerkenraad (zie foto) op 8 oktober 2019 

(reguliere vergadering).  

 

Start nieuwe kerkenraad en moderamen 

Over de invulling van de vacatures is een toelichting 

gegeven in Kerkbericht nr. 10. De nieuwe voorzitter, 

Jos Heuvelman, gaf in de laatste kerkenraads-

vergadering aan dat hij en andere KR-leden veel 

reacties hebben gehad op Kerkbericht 10 en de bevesti-

gingsdienst. Overwegend positief en enkele gemeente-

leden met zorgpunten. Er is heel veel gebeurd, maar we 

willen ook vooruit kijken. We gaan nu verder, gesterkt 

door de positieve woorden, en proberen de zorgpunten 

te adresseren.  

De volgende vergadering zullen we bij het onderdeel 

Wel en Wee langer stilstaan bij de zorgpunten.  

 

De verkiezing van de voorzitter en assessor 

(plaatsvervanger) vindt schriftelijk plaats. Unaniem zijn 

Jos Heuvelman als voorzitter en Aarnoud Langendoen 

als assessor gekozen. Marieke de Groot was al in de 

vergadering van 16 juli als scriba gekozen. Zij vormen 

gezamenlijk het moderamen met de consulent Hans 

Berkheij als adviseur en Ad Smit is aanwezig voor 

kerkrentmeesterzaken. 

Henk van der Vliet is bereid gevonden om de 

penningmeestertaken over te nemen van Joke Weesjes 

en ook ouderling kerkrentmeester te worden. 

 

Pastorie en beroepingswerk 

Na het gesprek met het Classicaal College voor de 

Behandeling van Beheerszaken (CCBB) op 20 augustus 

werd in het verslag van de CCBB duidelijk gesteld dat er 

alleen een dominee voor maximaal 50% beroepen mag 

worden als de pastorie wordt verkocht en voor de 

solvabiliteitsverklaring moet er een getekende offerte 

van de makelaar zijn. Het is niet verplicht om bij een 

50% aanstelling voor huisvesting van de dominee te 

zorgen.  

De gemeente zal hierover worden gehoord in de te 

houden gemeentevergadering op 10 november.  

 

 

 

 

 

 

 

De werkgroep beroepingswerk  

De werkgroep beroepingswerk is bijna klaar met het 

opstellen van het beleidsplan en profiel van gemeente 

en dominee. In de kerkenraadsvergadering van 8 

oktober zijn de volgende typeringen als belangrijk 

genoemd in het profiel van de dominee: 

bruggenbouwer, affiniteit met de jeugd van vandaag, 

centraal aanwezig en met ervaring.  

Dat laatste punt houdt in dat er geen beginnende 

dominee wordt gezocht. Dit willen we bespreken in de 

gemeentevergadering. 

 

Beroepingscommissie 

Ook de beroepingscommissie moet dan ingesteld 

worden. De voorzitter en leden van de werkgroep 

beroepingswerk willen allen in principe doorgaan met 

hun werk in de beroepingscommissie. Er zal een oproep 

worden gedaan of van de jeugd (ca. 15 tot 20 jaar) 

iemand erbij wil.  

Uiteraard zal het College van Kerkrentmeesters ook 

betrokken moeten zijn bij het beroepingswerk. De 

beroepingscommissie zal dan voorgesteld worden op 

de gemeentevergadering. 

 

Tijdelijke gemeentepredikant 

De beoogde emerituspredikant was helaas al bezet en 

in overleg met het Mobiliteitsbureau van de PKN wordt 

nu gezocht in de pool van predikanten of er tijdelijk 

voor de duur van maximaal een jaar een predikant voor 

hulpdiensten beschikbaar is.  We streven naar ca. 0,4 fte 

en zien als taken vooral pastoraat, catechese en 

diensten (1x per 3 à 4 weken). We hopen op de 

gemeentevergadering hierover meer nieuws te kunnen 

melden. 
 

Marieke de Groot 
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Collecte opbrengst augustus totaal Collecte opbrengst sept. totaal

4 aug. Jeugd 58,00           1 sept. Kerk 60,50                 

4 aug. Beheer en onderhoud 52,45           1 sept. Beheer en onderhoud 61,45                 

4 aug. KIA 61,75           1 sept.   Cantorij 69,50                 

11 aug. Kerk 65,20           8 sept. Diaconie 83,60                 

11 aug. Beheer en onderhoud 47,95           8 sept. Kerk 54,50                 

18 aug. Kerk 71,00           8 sept. Beheer en onderhoud 44,25                 

18 aug. Beheer en onderhoud 56,15           15 sept. KIA 121,75               

25 aug. Diaconie 60,00           15 sept. Beheer en onderhoud 86,05                 

25 aug. Beheer en onderhoud 74,30           22 sept. Jeugd 72,96                 

22 sept. Beheer en onderhoud 63,80                 

22 sept. Diaconie (Vluchtel ingen) 81,55                 

Totaal opbrengst 546,80€     Totaal opbrengst 799,91€     

     

Van het “Kerkelijk Erf”        Jos Heuvelman         

 

Beste mensen, 

Een maand geleden had ik nog geen idee dat ik deze 

rubriek zou gaan vullen, en nu zit ik achter mijn PC. In 

die maand is er veel gebeurd, te veel om allemaal te 

behandelen. En dat ga ik dus ook niet doen. Wat ik wel 

wil benoemen is dat we als aantredende kerkenraad 

heel veel positieve en bemoedigende reacties hebben 

gehad. Dat sterkt ons. En er zijn ook wel degelijk enkele 

zorgpunten aangedragen. Daar zullen we als kerken-

raad aandacht aan geven en lessen uit trekken. Maar 

wel met de blik vooruit! 

 

Inmiddels is het 9 maanden geleden dat we met een 

daverende feestavond afscheid hebben genomen van 

Gilda, en moeten we vaststellen, dat er nog geen 

concreet uitzicht is op een nieuwe dominee. Dat is op 

zich niet zo verwonderlijk, want er moet best een aantal 

formaliteiten worden afgehandeld voor je uberhaupt 

kunt beginnen met een beroepingsprocedure.  En veel 

ervaring hebben we daar de afgelopen 25 jaar niet mee 

opgedaan      . 

 

En toch is er achter de schermen veel werk verricht! Het 

is nu tijd om daar de vruchten van te plukken en de 

volgende fase in te gaan. Er is duidelijkheid over de 

financiële situatie en wat er moet gebeuren. Diverse 

officiële documenten zijn inmiddels in concept gereed 

en klaar voor bespreking met de gemeente. Ook moet 

formeel de beroepingscommissie worden ingesteld, 

waarbij het natuurlijk voor de hand ligt dat er een grote 

overlap zal zijn met de werkgroep.  

 

Daarom willen we op 10 november een gemeente-

vergadering houden om de gemeente te horen, waarna 

de kerkenraad definitieve besluiten kan nemen. Daarna 

zullen we proberen zo snel mogelijk toestemming te 

krijgen van de daartoe bevoegde organen, en kan het 

beroepingswerk hopelijk beginnen. Maar ook dan 

hebben we niet in een paar maanden een nieuwe 

dominee in huis. 

 

Om te voorkomen dat we straks wel heel lang zonder 

dominee zitten, willen we proberen of we een predikant 

kunnen vinden, die de tijd tot de definitieve oplossing 

met ons wil overbruggen. In eerste instantie mikten we 

op enkele ‘bekenden’, maar die bleken niet beschikbaar. 

Inmiddels zijn we in gesprek met het Mobiliteitsburo 

van de PKN. Dit buro is gespecialiseerd in het vinden 

van tijdelijke oplossingen. Ook daar zullen we op 10 

november bij stil staan. 

 

Er gebeurt dus veel, en intussen is ook weer een nieuw 

kerkelijk seizoen begonnen rond het jaarthema “Een 

goed verhaal”.  We hopen dat we als kerkenraad en 

gemeente aan het eind van het seizoen een mooi 

verhaal hebben geschreven, waar ieder van ons een 

goede rol in speelt!   

 

Het boek over de gemeente van Kamerik is nog lang 

niet af. 

 

Jos Heuvelman 

 

College van Kerkrentmeesters         
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Uitnodiging en Agenda Gemeentevergadering                                                          
 

Gemeentevergadering op zondag 10 november 2019  

Aanvang ca. 11:30 uur in de Ontmoetingskerk te Kamerik 

 

1.  Opening 

 

2.  Mededelingen 

 

3.  Verslag van de Gemeentevergadering op 28 april 2019. 

Het verslag staat in de Kerkbrief 51-6. Zijn er vragen of opmerkingen bij het verslag? 

 

4.  Pastorie en beroepingswerk 

In deze Kerkbrief staat een korte toelichting op de bespreking in de Kerkenraad.  

Over onderstaande punten wordt een toelichting gegeven en uw mening gevraagd om verder te kunnen met het 

beroepingswerk.  

 

a. verkoop pastorie 
 

b. profiel dominee/gemeente en beleidsplan (2 bijlagen) 
 

c. beroepingscommissie (1 bijlage) 

 

5. Plaatselijke regeling (1 bijlage) 

In de brief van de classispredikant van 22 mei staat vermeld dat we een plaatselijke regeling volgens de kerkorde 

moeten hebben voordat de classis toestemming geeft voor het starten van de beroepingsprocedure. De ontwerp 

plaatselijke regeling wordt dan ook voorgelegd in deze gemeentevergadering.  

 

6. Rondvraag 

 

7.  Sluiting 

 

N.B. vanaf 27 oktober ligt deze agenda met bijbehorende stukken gereed in de consistorie of kunt u opvragen 

bij de scriba: scriba@ontmoetingskerkkamerik.nl of 06-28901283. 

 

 

Nieuws van de Diaconie         Willy  

 

Thuisviering Heilig Avondmaal 

Van twee kanten kwam de vraag van Nic en Nel van 

Duijn binnen om bij hun thuis het Heilig Avondmaal te 

vieren, via pastoraal werker Jacqueline Jongsma en ds. 

Margriet van der Kooi. Beiden bezoeken geregeld Nic 

en Nel, nu zij vanwege de ziekte van Nic niet meer in de 

kerk kunnen komen en in Woerden geen kerktelefoon 

kunnen ontvangen. Deze wens is via de diaconie 

opgepakt. Zo kwam het dat we dinsdag 1 oktober het 

Heilig Avondmaal samen vierden; namens de kerk 

waren Coby de Kort en Willy van Dijk hierbij aanwezig. 

Het was mooi, bijzonder en ontroerend om zo met 

elkaar brood en wijn te delen.  

 

We hebben met elkaar gezongen, gebeden en ds. 

Margriet van der Kooi heeft een kleine overdenking 

gehouden waarin dankbaarheid en verdriet beide een 

plek kregen. En, zoals Nel Paulus citeerde `dat wij 

verdriet hebben, maar ook mensen van de Hoop zijn.’ 

We deelden brood en wijn met elkaar. Na afloop van de 

viering kregen Nic en Nel de zegen, waarna we in stilte 

weer weg gingen om de zegen niet weg te laten vloeien. 

Het was fijn en bijzonder om dit `betekenisvol handelen 

van de kerk’, zoals ds. Margriet van der Kooi dit zo mooi 

noemde te mogen bedienen vanuit de Kerk.  
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Dankzegging gift 

Vanuit de stichting Red een Kind ontvingen we een 

bedankbief voor de collecte die zij hebben ontvangen. 

Met deze gift van € 112,70 steunen zij kinderen, 

jongeren en gezinnen in Afrika en Azie. Zij werken nauw 

samen met plaatselijke christelijke organisaties, in al 

hun activiteiten staan kansen voor kinderen en jongeren 

centraal, de ouders en het dorp spelen daarin een 

centrale rol. Op de leesplank in de hal liggen flyers met 

meer informatie over deze stichting. 

 

Zondag 10 november is het dankdag voor 

gewas en arbeid 

In deze dienst staat onze dankbaarheid centraal, 

dankbaarheid voor ons dagelijks eten en drinken, voor 

het werk dat wij mogen en kunnen doen, gezondheid 

en denken en werken aan duurzaamheid. Helaas is niet 

voor iedereen voldoende eten en drinken vanzelf-

sprekend, ook in de gemeente Woerden zijn er nog een 

groot aantal gezinnen die rond moeten komen van een 

minimum en/of een bijstandsuitkering. De voedselbank 

Woerden speelt daarin een belangrijke rol en wekelijks 

worden er door deze organisatie levensmiddelen-

pakketten uitgedeeld daar waar het nodig is. 

Om de voedselbank te helpen houden wij zondag 10 

november onze jaarlijkse inzamelactie voor de 

voedselbank en vragen wij u een levensmiddelenpakket 

mee naar de kerk te nemen met daarin het liefst 

artikelen met lange houdbaarheidsdatum. Op het 

prikbord in de hal van de kerk hangt een bood-

schappenlijst met artikelen die de voedselbank graag 

ontvangt. De meegebrachte pakketten kunnen zondag 

10 november in de hal van de kerk worden gezet, de 

diakenen van dienst zorgen dat de artikelen bij de 

Liturgische tafel worden gezet. Daar staat ook een mooi 

Liturgisch bloemstuk.  

De diaconie zorgt dat de pakketten bij de voedselbank 

in Woerden komen. Namens de Voedselbank en de 

Diaconie heel hartelijk dank. Als u zondag 10 november 

niet in de gelegenheid bent de kerkdienst bij te wonen 

en uw pakket met levensmiddelen in de kerk te zetten 

kunt u deze t/m woensdag 13 november inleveren op 

Goudenregenlaan 2. 

 

Plusbus Woerden 

De Plusbus is een vrijwilligersdienst vanuit Hart voor 

Woerden. 

Onze vrijwilligers maken, met een bus voor 9 personen, 

uitjes met ouderen. Zij worden ’s morgens thuis opge-

haald en in de loop van de dag weer thuis gebracht. 

Wat doen we bijvoorbeeld? We maken rondvaarten, 

gaan naar een pannenkoekenrestaurant, bezoeken 

musea, gaan naar het strand, maken een mooie rondrit 

en lunchen onderweg altijd samen. 

De ouderen die meegaan, komen op mooie plekken en 

worden geholpen als dat nodig is. Ze hebben 

gezelschap aan elkaar en zijn echt een dagje uit. De bus 

is altijd goed gevuld; er is veel belangstelling voor. 
 

Maar… De deelnemers betalen tussen € 20,- en € 45,- 

om mee te kunnen. De meesten kunnen dat goed 

betalen, maar wij beseffen heel goed dat er ook 

ouderen zijn voor wie dat niet zo vanzelfsprekend is. Wij 

denken dan aan hen die van alleen hun AOW - 

desnoods aangevuld met een klein pensioentje - 

moeten leven. 
  

Wij van de Plusbus willen er ook heel graag zijn voor 

deze ouderen. Wij hebben naar mogelijkheden gezocht 

en hebben financiële steun gevonden. We hebben 

betrokkenen bij de Plusbus ervan kunnen overtuigen 

dat we pas echt goed bezig zijn als we niemand 

teleurstellen. Iedereen moet mee kunnen. En dat kan 

nu!! 

Daarom… als u denkt ‘dat is voor mij te duur, dat 

kan ik toch niet betalen’, dan willen wij u echt 

helpen. U kunt een hele dag gezellig onze gast zijn. 

Wat moet u doen? 

Informeer bij Hart voor Woerden, Meulmansweg 27, 

Woerden. 

Telefoon 0348-421 101 en vraag naar Ellen Vossen 

(bereikbaar ma, di, do, vr van 9.00-12.30 uur). 

Mailen mag natuurlijk ook: info@hartvoorwoerden.nl 

 

Wij horen graag van u. 

De vrijwilligers van de Plusbus Woerden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Wie neemt, vult zijn handen. 

                   Wie geeft, vult zijn hart. 
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Collectes 

20 Oktober is er een collecte voor de diaconie, bestemd 

voor de actie Schoen doen. Als je alle dagen van een 

minimuminkomen moet zien rond te komen is dat een 

hele klus, zeker als je kinderen hebt. De commissie Raad 

van Kerken organiseert ieder jaar de najaarsactie 

Schoen-doen 

 

Wie komt voor deze hulp in aanmerking: 

• U woont in de gemeente Woerden. 

• U moet rondkomen van max. 110% van het 

minimum-inkomen. 

• U hebt de daadwerkelijke zorg voor kinderen  

vanaf 4 t/m 16 jaar. 

 

 

24 november is er een collecte voor de diaconie, 

bestemd voor Hospice huis de Mantelmeeuw. De visie 

van de Mantelmeeuw is dat elk mens de mogelijkheid 

dient te hebben om in een huiselijke situatie de laatste 

levensfase af te ronden. Zij steunen mensen in hun 

laatste levensfase en hun naasten door aandacht te 

schenken aan hun behoeften op alle aspecten van de 

palliatieve zorg, zij doen dit door het inzetten van 

betrokken en deskundige vrijwilligers. Sleutelwoorden 

van de vrijwilligers zijn aandacht, nabijheid en het er 

zijn. 

De hulp wordt verleend zowel in de thuissituatie als in 

het hospice. 

 

1 december is er een extra collecte voor de diaconie, 

bestemd voor de voedselbank. 

 

 

 

 

 

 

Graag attenderen wij jullie erop dat wij op zoek zijn naar jonge mantelzorgers (JMZ’ers) in de gemeente Woerden! 
  

Wat zijn JMZ’ers? 

Kinderen en jongeren die opgroeien met een gezins- of familielid met een ziekte, beperking of verslaving. Zij kunnen 

zorgtaken hebben, maar ook zorgen maken óver, rekening houden met de thuissituatie, en zelf aandacht missen 

hoort bij JMZ’er zijn. De thuissituatie wordt door de JMZ’ers vaak als normaal gezien, ze zijn het gewoon zo gewend. 

Hierdoor wordt het als geen ‘probleem’ ervaren of (h)erkend. Toch kan het dan juist fijn zijn om een maatje te hebben 

die weet hoe het is om als JMZ’er op te groeien. 
  

Waarom zoeken we JMZ’ers? 

Het afgelopen jaar zijn wij het Ervaringsmaatjesproject gestart. We ondersteunen JMZ’ers door hen te koppelen aan 

een stagiair(e) die zelf is opgegroeid met zorg in de thuissituatie: een Ervaringsmaatje. De doelgroep is nog erg 

onzichtbaar. Kinderen zijn zich er vaak niet van bewust dat zij JMZ’er zijn; ouders staan er vaak niet bij stil dat hun kind 

JMZ’er is. JMZ’ers vallen op school, maar ook voor hulpverleners minder op en worden daardoor minder 

snel (h)erkend. 
  

Tips voor het herkennen van jonge mantelzorgers  

- Een kind kan zorgtaken verrichten (huishoudelijke taken, het wassen of aankleden van gezinsleden), maar dat hoeft 

niet.  

- Een kind kan zich zorgen maken over degene met de ziekte, beperking of verslaving, of over de thuissituatie in het 

algemeen.  

- Een kind kan aangeven dat het geen zorgtaken en geen zorgen heeft. Mogelijk is het kind zich niet bewust van de 

zorgen, omdat het kind de situatie zo gewend is en zich niet anders kan voorstellen.  

- Met een ziek, beperkt of verslaafd gezinslid houd je altijd rekening. Bijvoorbeeld door niet onverwachts vriendjes 

mee te nemen naar huis, door geen harde muziek te draaien, of door geen grenzen aan te geven (door aan te geven 

dat je iets niet wilt kun je ‘onrust’ veroorzaken, ofwel: tot last zijn).  
 

Ken jij een jonge mantelzorger die een Ervaringsmaatje kan gebruiken? Aanmelden kan nu via 

www.ervaringsmaatjes.nl   
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Afscheid nemen bestaat niet 

Afscheid nemen bestaat niet is een single van Marco Borsato uit 2003. Op 15 september zwaaide Ben af als voorzitter 

van de diaconie. Je zou dus kunnen denken dat we afscheid van hem hebben moeten nemen maar dit is natuurlijk niet 

zo. We hebben hem uitgezwaaid, bedankt voor zijn inzet de afgelopen vier jaar in de diaconie, maar afscheid nemen 

we niet van hem. We zullen hem gewoon blijven tegenkomen. Is het niet als koster dan is het wel in de kaaskraam op 

het dorp of als gelegendheidzanger in de cantorij. In de dienst op zondag 8 september was Ben voor de (voorlopig) 

laatste keer diaken. Tijdens de dienst heeft Ben een gedicht voorgelezen en met de gemeente zijn gevoelens gedeeld. 

Ben, bedankt! 

 

 

 

 

 

Diaconale groet, 

Marieke, Willy, Anton en Aarnoud 

 

Tekst van het gedicht van Dietrich Bonhoeffer: 

Ik geloof dat niets wat mij overkomt zinloos is, 

en dat het voor ons allen goed is zoals het is, 

ook als dat ingaat tegen onze wensen. 

 

Ik zie in mijn huidige bestaan een taak, 

en hoop slechts dat ik die vervul. 

Gezien vanuit het goede doel zijn alle ontberingen 

en onvervulde wensen onbeduidend. 

 

Uit Hoop 
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Mutaties                Gerrie van Vreeswijk  

 

Rectificatie verhuizing 

19-07-2019 Jasmijn Wisse van Berkenlaan 3 naar Rijnstraat 25A, 3441 BP Woerden (dus niet Jaëlle)  
 

Verhuisd 

26-09-2019 L. Mostert – de Leeuw van Berkenlaan 85 naar Houtdijk 4 A 3, 3471BS Kamerik 

06-10-2019 A. Hoogendoorn van Burg. Reijerslaan 33 naar Mijzijde 8, 3471GM Kamerik 
 

Inschrijvingen  

07-10-2019 Marieke (M.M.) de Jong, Molentocht 10, 3471AB Kamerik 

  Zegert (Z.) de Jong, Molentocht 10, 3471AB Kamerik 
 

Geboren 

 02-09-2019 Veerle (V.M.) den Hollander, Verlaat 1, 3471AD Kamerik 
 

Vertrokken 

04-10-2019 Kim (K.) Nap, van Teylingenweg 33A naar Plantsoen 3A, 3441EK Woerden 
  

Overgeschreven naar Gereformeerde kerk Woerden 

30-09-2019 Nico (N.) Weesjes, van Teylingenweg 127b, 3471GG Kamerik 

  Joke (J.M.) Weesjes-Vonk, van Teylingenweg 127b, 3471GG Kamerik 
 

Beëindiging lidmaatschap PKN in behandeling 

11-10-2019 Bart (B.), Anita (A.) en Anne (A.J.) den Hollander, De Hoeve 12, 3471DE Kamerik 

 

Combo                               

 

Startdienst 
De voorbereiding 

We hebben deze keer gezamenlijk voorbereid bij pastor 

Creemer thuis. Marjolein, Yvonne, Mariëtte en ik werden 

in Kudelstaart gastvrij ontvangen. Het was de bedoeling 

om ook alvast de komende diensten (laatste zondag 

kerkelijk jaar en kerstmorgen) met elkaar te bespreken, 

vandaar onze uitgebreide afvaardiging van combo én 

cantorij. We werden er omringd door vele kunstwerken 

aan de wand; heel bijzonder…!   

 

Oefenavond 

Eva kon de week ervoor niet mee oefenen, maar het 

lukte gelukkig prima om op zondag toch mee te spelen, 

helemaal top! Het is voor ons elke keer weer genieten 

van de mooie voor- en tussenspelen waar Gert ons op 

zo’n oefenavond mee verrast. 

 

Startdienst 

Het thema van de startdienst was: “Feest”. We 

begonnen deze feestelijke dienst met “Vreugde, 

vreugde” gevolgd door “Jezus roept ons mensen 

samen”. Het lied “Vader, ik zing U een lied van geloof” 

uit ons klein liedboek op de wijs van “Blowin’ in the 

wind“ paste heel goed bij het thema : “O Vader, o Zoon, 

o Heilige Geest, o maak deze dag tot een feest!”. 

Meerdere Bijbelverhalen werden in deze dienst aan 

elkaar gekoppeld: o.a. de bruiloft te Kana en het offer 

van Abraham. Bij het kindermoment zongen we “Vertel 

het aan de mensen dat Jezus leeft”.   

Na het verhaal van de veroordeling van de overspelige 

vrouw leerden we met elkaar lied 329:  

“O Heer God, barmhartig genadig overvloedig”, een 

prachtige tekst en melodie.  Gevolgd door het zingen 

van het bekende lied: “Neem mijn leven, laat het Heer”. 

Na de preek over “waar Abraham de mosterd haalt” 

kwamen de kinderen binnen. We zongen daarna 

schouder aan schouder gearmd het lied “Samen 

werken”, een mooi gezicht al die met elkaar verbonden 

zingende mensen! 

Colinda en Gert speelden tijdens de collecte een 

prachtige bewerking van “Groot is uw trouw” wat met 

een welverdiend applaus beloond werd. We sloten af 

met een meerstemmig “Ga met God” en het door Anton 

aangevraagde “Onze Vader” (lied 1006) wat de 

gemeente inmiddels al erg goed kent.  

 

We hebben er weer enorm van genoten, graag tot half 

november bij de actie4kids dienst! 

 

Ria van Leeuwen-van Dijk 
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Kerk in Actie         collecte informatie                                                           
 

Zondag 3 november: 

Najaarszending, onderwijs voor de groeiende kerk in Zambia 

In Zambia groeit de kerk en daarmee ook de vraag naar predikanten, die gemeenten kunnen leiden in soms arme en 

moeilijke omstandigheden. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed 

theologisch onderwijs. Er worden predikanten opgeleid, die een waardevolle bijdrage leveren aan kerk en 

samenleving. In de opleiding is veel aandacht voor onderwerpen, zoals hiv/aids, man-vrouw vraagstukken, 

mensenrechten, politiek, voedselveiligheid, klimaatverandering. 

Beurzen voor 25 theologie-studenten 

Aan de theologische faculteit studeren zo’n 130 studenten, van negen verschillende kerkgenootschappen. De helft 

daarvan zijn voltijds studenten, die in vier jaar tijd hun bachelor diploma proberen te halen. Deze studenten wonen – 

vaak samen met hun gezin – op de campus waar ook ons huis staat. Via Kerk in Actie kunt u bijdragen aan de beurzen 

van 25 theologiestudenten. Zambiaanse kerken waar de studenten stage lopen, bieden hen reiskosten en een bijdrage 

in hun levensonderhoud. De meeste studenten zijn man, maar er studeren ook steeds vaker vrouwen theologie. 

Uitgezonden medewerkers 

De theologische faculteit heeft acht fte-plekken voor docenten. Eén plek wordt de laatste jaren ingenomen door een 

Nederlands echtpaar met een duobaan, uitgezonden door Kerk in Actie. Na Henk en Deborah van den Bosch en 

Hermen en Johanneke Kroesbergen, geven sinds zomer 2018 Thijs en Marike Blok les aan deze universiteit. Abonneer 

u op de weblogs van Thijs en Marike Blok. 

Meer informatie over dit project is te vinden op: 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/theologischonderwijs#more-info 

 

 

Kerk in Actie      Eugène en Klaas            
 

Bestemming legaat 
 

Aanvullende projectondersteuning. 

Afgelopen jaar mocht de commissie Kerk in Actie een 

legaat ontvangen van Dirk en Jans Reijneveld van 1000 

euro, waarvoor wij erg dankbaar waren. Na enig wikken 

en wegen hebben we besloten om 500 euro te besteden 

aan de Noodhulp na de orkaan Idai in Mozambique. 

De andere helft van het bedrag hebben we over-

gemaakt aan delen van ons project “op zoek naar 

veiligheid”. 

Hierbij hebben we 3 deelprojecten uitgelicht en het 

resterende bedrag daar gelijk over verdeeld. 

 

Als eerste:    

“Beter bestand tegen water” 

Wervelstormen zorgen voor allesverwoestende over-

stromingen in Bangladesh. 

Door klimaatveranderingen nemen ze toe in kracht en 

aantal. Steun kerkelijke Bengaalse organisaties en laat 

de bevolking zo veilig mogelijk leven. 

Bij een ramp is het belangrijk te weten wat je moet 

doen: waar kan je schuilen en bij wie kan je terecht voor 

hulp. Daarom werkt Kerk in Actie samen met andere 

leden uit het internationale kerkelijk noodhulpnetwerk 

ACT Alliance om lokale partnerkerken en –organisaties  

te versterken. Dan zijn zij beter in staat rampen het 

hoofd te bieden. 

Kerk in Actie-partner CODEC werkt al jaren in deze 

kustprovincies: de organisatie ondersteunt boeren en 

boerinnen bij klimaatbestendige landbouw en komt op 

voor de rechten van boerengezinnen. 

 

Als tweede:  

De extreme droogte in Ethiopië houdt aan. 

Waterbronnen staan leeg. Oogsten mislukken en vee 

sterft. In 2019 hebben meer dan 8 miljoen mensen 

dringend hulp nodig. Ze zijn afhankelijk van noodhulp: 

voedsel, water en voedingssupplementen. Meer dan 

300.000 kinderen zijn in acuut levensgevaar door 

honger. 

Noodhulp & weerbaarheid vergroten 

Kerk in Actie verleent noodhulp, en vergroot de 

weerbaarheid van mensen door hen beter voor te 

bereiden op rampen. Kerk in Actie biedt via de 

plaatselijke kerk in Ethiopië extra hulp aan de meest 

kwetsbare groepen, zoals kinderen, (zwangere) 

vrouwen en ouderen. Belangrijkste doel is honger 
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tegengaan, ondervoeding behandelen, en zorgen voor 

toegang tot veilig (drink) water. In die gebieden waar de 

droogte minder extreem is, versterkt Kerk in Actie de 

weerbaarheid van mensen en ondersteunt hun 

bestaanszekerheid.  

Welke hulp bieden we? 

Voedselpakketten voor herders en boeren 

Voedingssupplementen voor ondervoede kinderen en 

zwangere vrouwen 

Nieuw vee voor boerengezinnen 

Landbouwgereedschap, verbeterde zaden en land-

bouwtraining voor boeren 

Drinkwater voor scholen, herstel van waterputten, bouw 

van ondergrondse wateropslagplaatsen 

Trainen van watercommissies, zodat de mensen zuinig 

met water omgaan 

Voorlichting over hygiëne en water 

Rampenpreventie blijft doorgaan 

Kerk in Actie traint en coacht kerkelijke partners in 

Ethiopië. Zij maken mensen beter bestand tegen deze 

rampen. Boeren en herders leren wateropslagplaatsen 

herstellen en ondergrondse waterputten aanleggen. 

Boeren en boerinnen leren gewassen verbouwen die 

tegen droogte bestand zijn. De situatie in Ethiopië is 

bijzonder schrijnend en levensbedreigend voor 

miljoenen mensen.  

1 kilo droogtebestendig zaaigoed voor groente kost 24 

euro 

1 bijenkorf kost 70 euro 

1 ezel kost 120 euro 

1 training in rampenpreventie kost 500 euro. 

Als derde project: 

Borderline Lesvos helpt vluchtelingen die vastzitten op 

het Griekse eiland Lesbos. Volgens afspraken tussen de 

EU en Turkije moeten zij worden teruggestuurd naar 

Turkije, maar in de praktijk komt hier vanwege lange 

procedures weinig van terecht. Nog steeds komen 

iedere maand veel vluchtelingen aan op de kust. De 

organisatie richt zich op medische zorg voor 

vluchtelingen. Borderline biedt eerste hulp, informatie 

en transport aan vluchtelingen die met bootjes 

aankomen op de kust van Lesbos. 

 

Borderline Lesvos begon in 2015 en werd in 2016 een 

onafhankelijke NGO. Ze zijn actief met verschillende 

projecten, zoals de eerste opvang van vluchtelingen 

(noodhulp), maar ook met integratieprojecten die 

samenwerken met de lokale bevolking en vluchtelingen 

op Lesbos. Ze geloven dat het opbouwen van een 

inclusieve gemeenschap van solidariteit en waardig-

heid, waarbij bruggen gebouwd worden tussen 

vluchtelingen, lokale bevolking en mensen wereldwijd, 

het enige antwoord kan zijn op de zogenaamde 

'vluchtelingencrisis'. 

 

Verdere informatie over het thema “op zoek naar 

veiligheid” is te vinden op de website van Kerk in Actie: 

www.kerkinactie.nl 

 

Namens de commissie Kerk in actie, 

Eugene Hoogendoorn 

 

 

Kerk in Actie – Zendingsdienst 

Voor de zendingsdienst op 27 oktober hebben wij de 

Karen gemeenschap uitgenodigd in onze kerk. Hun 

dominee, broeder Samuel Noe, zal dan voorgaan. 

Tijdens de Openluchtdienst van afgelopen zomer 

hebben wij al kort kennis kunnen maken met het koor 

van de Karen gemeenschap. Ook tijdens de 

zendingsdienst zal het koor een bijdrage leveren. 

 

 

 

Op de foto: de Karengemeenschap zoals die 1 x per 

maand samenkomt in de kerk van Waardenburg; rechts 

br Samuel 
 

Deze Karen gemeenschap is een migrantenkerk met 

christenen afkomstig uit voornamelijk Myanmar, 

Thailand en Laos. Vanwege de overheersing van de 

junta in Myanmar zijn ze gevlucht naar onder andere 

Nederland. Wij kunnen ons zo voorstellen dat deze 

mensen een hoop hebben meegemaakt! 

Deze zendingsdienst zal in het teken staan van ons 

thema: op zoek naar veiligheid. Na afloop van de dienst 

zullen we, net als vorig jaar, met elkaar soep en brood 

eten en is er ruimte voor een goed gesprek. 

 Is er onder u/jullie iemand die een grote pan soep 

wil koken, geef dit dan even door aan Klaas de Wit 

of Maaike de Jong.  

 

Wij hopen op een inspirerende zendingsdienst! 
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Broeder Samuel, de voorganger van 27 oktober as, 

stuurde ons de volgende informatie over zichzelf en het 

Karen volk:  

 

Volgens sommige overleveringen komen wij oor-

spronkelijk uit de Gobiwoestijn. In het jaar 447 voor 

Christus trokken wij naar onder meer Thailand. Er zijn 

150 stammen. Tot de Karen behoren ook de ongeveer 

7.000 personen tellende Padaung, waarvan de vrouwen 

vele halsringen dragen. 

Waarom zijn wij hier gekomen? 

De eerste bewoners van Birma waren de Mon. Wij Karen 

zijn als tweede volk in Birma gaan wonen.  Daarna zijn 

de Birmezen gekomen en die hebben ons verdrongen 

vanuit de laagvlakte naar de bergen van Birma. 

Daardoor zijn wij nu bergstammen geworden. Dit geldt 

ook voor de andere stammen die door de Birmezen de 

bergen zijn ingejaagd. De meeste Birmezen zijn 

Boeddhist. Vele Karen zijn Christen. Ook dat leidt tot 

geloofsdiscriminatie. Sinds 1962 is ons land al een 

dictatuur. Sinds 2001 heeft de Nederlandse overheid 

ons Karen die uit Birma naar Thailand waren gevlucht 

uitgenodigd om hier te komen wonen. 
 

Tenslotte: 

Er zijn Karen kerkdiensten in Ede-Wageningen, Waar-

denburg, Venlo en verder zijn er nog verschillende 

huiskamerbijeenkomsten. Overal zijn wij erg gastvrij! 
 

Over zichzelf en zijn afkomst schreef broeder 

Samuel:  

Mijn naam is Cho Noh Noe en roepnaam Samuël. Mijn 

familie behoorde tot de middenklasse en dat betekende 

dat onze familie als ambtenaren gewerkt heeft. In mijn 

jeugd stroomde het geld binnen en hoefde ik mij 

nergens zorgen over te maken. Ik kan terugzien op een 

gelukkige jeugd. Zeg maar Happy time! 

De meeste mensen denken dat ik uit China kom, maar 

die vergissen zich. Ik kom oorspronkelijk uit Birma, ben 

in Thailand opgegroeid en nu woon ik al 18 jaar in 

Utrecht.  

Misschien weten jullie niet zo gauw waar Birma ligt. Nu 

dat ligt in Zuid Oost Azië. Onze buurlanden zijn: 

Thailand, Laos. China, India en Bangladesh. Er wonen 60 

miljoen mensen, verdeeld over 135 volken. Ik kom uit 

een van die 135 volken. Ons volk heet Karen. Binnen ons 

Karenvolk zijn wij nog verder verdeeld in meer dan 150 

stammen. Wereldwijd zijn er ongeveer 7 miljoen Karen, 

van wie er circa 6 miljoen in Birma wonen.   

Wij Karen zijn van Mongoolse afkomst.  

Onze voorouders woonden ooit in Tibet. Vandaar zijn zij 

naar het zuiden en zuidwesten getrokken. Zij volgden 

gewoon de loop van de rivieren. Ongeveer in 447 voor 

Christus zijn zij in Birma aangekomen. 

 

In Birma zijn alle 

omwentelingen 

bij de studenten 

begonnen. 

Zo ook in 1988 

waar wij als stu-

denten betoogd 

hebben voor 

meer democratie. 

Wij wilden af van de toenmalige dictatuur.  De opstand 

van 8 augustus van dat jaar is heel bekend geworden 

onder de naam 8888 opstand. Tenslotte is deze opstand 

op 18 september bloedig neergeslagen. Meer dan 

100.000 studenten moesten het oerwoud invluchten. 

Het valt te begrijpen dat toen bijna elke student 

terugging naar zijn eigen geboortestreek.  

Zelf ben ik sindsdien naar de grens met Thailand 

gevlucht. In 1999 was er voor mij geen plaats meer in 

het oerwoud van Birma en moest ik als vluchteling de 

grens oversteken. Vanuit Thailand ben ik in 2001 als 

eerste Karen op uitnodiging van onze regering in 

Nederland gekomen. Sindsdien zijn er nog meer Karen 

bijgekomen. Eerst op uitnodiging, later in het kader van 

gezinshereniging. Ik probeer mijn volksgenoten zoveel 

mogelijk te helpen om hier een bestaan op te bouwen. 

Zij lopen tegen allerlei problemen aan en dan wil ik die 

graag voor hen oplossen. Daarna organiseer ik Karen 

community in the Netherlands.  

Daarnaast organiseer ik de Karen christelijke 

gemeenschappen. Ik wil niet alleen mijn Karen-mensen 

helpen maar ook andere landsgenoten. Daarom heb ik 

ook Myanmar Chrisitian Fellowship georganiseerd. 

Mijn hele leven wil ik inzetten om anderen mensen te 

helpen. Daarom steun ik nu niet alleen mensen uit 

Birma, maar ook andere mensen in nood, bijvoorbeeld 

de Yaziri vluchtelingen uit Syrie en Irak. Ik heb 

verschillende opleidingen gevolgd, nu ben ik met bezig 

met studie sociologie en theologie. 
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Overig nieuws uit de commissie KerkinActie 

Op zaterdag 9 nov 2019 wordt de Landelijke Diaconale 

dag gehouden in de jaarbeurs in Utrecht. Ga eens mee 

met één van onze commissieleden naar deze 

inspirerende bijeenkomst, daar krijg je geen spijt van! 

'Ieder mens telt!' is het thema die dag in Utrecht. 

 

  

Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport en viceminister-president, zal als hoofdspreker 

vertellen over hoe dit thema zijn dagelijkse drijfveer is:  

‘Ik wil werken aan een zorgzamere samenleving waarin 

het vanzelfsprekend is dat we naar elkaar omkijken en 

voor elkaar zorgen.’ Daarnaast zijn er maar liefst 26 

boeiende keuze-workshops. Kortom, een dag die u 

niet mag missen. 

 

En verder: 

Op aangeven van de PKN zullen de financiële zaken van 

commissie KerkinActie voortaan worden opgenomen in 

de begroting en verantwoord in de jaarrekening van de 

diaconie. Uiteraard blijven de posten van KerkinActie 

hierin herkenbaar. 

Onze commissie wil zich in zetten voor het werk van de 

kerk, lokaal en wereldwijd. In het nieuwe jaarboekje dat 

binnenkort verschijnt staat over ons werk een 

samenvatting. Omdat niet iedereen het jaarboekje krijgt 

ook hier in het kort: Onze commissie organiseert 

jaarlijks een aantal activiteiten, zoals de speciale 

kerkdiensten; pinksterdienst, openluchtdienst, zen-

dingsdienst en de kerstnachtdienst. Daarnaast door het 

jaar heen, een sobere maaltijd tijdens de 40-dagen-tijd, 

de inzameling van kaarten, postzegels en cartridges, 

Happen & Trappen en de strijk- en schoenpoets-actie. 

In 2019 werd in de 40-dagentijd een bezinningsagenda 

samengesteld met hulp en input van velen uit ons 

midden. Daaruit bleek dat we gezamenlijk in staat zijn 

iets moois te bereiken. 

Onze commissie kan niet zonder betrokkenheid, 

belangstelling en support van gemeenteleden! En wij 

doen dit op dit moment met één/twee vacatures in de 

commissie. Dus als u eens mee wilt doen met één of 

meer voorbereidingen – laat het ons weten! Alle hulp en 

(tijdelijke) inzet is hartelijk welkom. 

 

Hartelijke groet namens cie KerkinActie 

Klaas de WIt 

 

Overweging  Vredesdienst         Peter Rijnbeek  

 

Vorige week is de Vredesweek gestart! Elk jaar vieren we 

de vrede en dit jaar is dat alweer voor de 53e keer. 

Omdat vrede vieren en voor vrede bidden, aan vrede 

denken en voor vrede werken zo belangrijk blijft, wordt 

het niet zomaar één dag gevierd, maar een hele week. 

Ieder jaar blijft het nodig om daar bewust mee bezig te 

zijn.  
 

Volgend jaar vieren we hier in Nederland 75 jaar 

bevrijding.  

In de periode na 1945 zijn er vele andere oorlogen 

gevoerd en is de wereld nog steeds niet conflictvrij.  

Al die brandhaarden hebben vele, onschuldige, mensen 

het leven gekost. Over de hele wereld zijn ruim 60 

miljoen mensen op de vlucht voor geweld! Kortom, 

vrede is ver te zoeken op het wereldtoneel.  
 

Gelukkig hebben wij het in Nederland goed.  

Maar dat mag niet betekenen dat we dan maar 

achterover moeten leunen en niets hoeven te doen.  

Want misschien zijn we niet in fysieke oorlog, maar: ……  

leven we wel in vrede met elkaar en met onszelf?  
 

We willen graag met rust gelaten worden, maar vaak is 

rust ver te zoeken: in oorlogsgebieden is er geen rust, 

en in vluchtelingenkampen of asielzoekerscentra 

evenmin.  

En: is het zo rustig in ons eigen huis, in onze eigen buurt, 

op ons werk, op onze eigen school, in ons eigen hart? 

Zien we om naar elkaar?  

We willen graag onszelf kunnen zijn, maar vaak mogen 

anderen niet zichzelf zijn: asielzoekers zijn soms niet 

welkom, mensen mogen geen homo zijn, geen andere 

huidskleur hebben, er niet vreemd uitzien of hun eigen 

taal niet spreken.  

Mogen anderen anders zijn dan wijzelf?  

En: mogen wij ook onszelf zijn – thuis, op het werk, op 

school, in de buurt, bij onze vrienden, in ons eigen hart? 

Accepteren wij de ander, accepteren wij onszelf?  

En: hoe gaan we om met onszelf?  
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Worden we bewogen?  

We willen graag doen waar we zelf voor kiezen, maar 

soms hebben we niets te kiezen. Kiezen vluchtelingen 

voor oorlog? Kiezen mensen ervoor hun werk te 

verliezen? Kiezen mensen ervoor hun dierbaren kwijt te 

raken? Kiezen mensen voor ongeluk of ziekte? Willen 

we die mensen helpen?  

En: laten we onszelf helpen? Durven we iemand die 

gewoon pech heeft in de ogen te kijken en een hand uit 

te steken, of kijken we de andere kant op?   

En: durven we zelf om hulp te vragen? 

Durven we in beweging te komen?  
 

In de parabel waar we zojuist naar hebben geluisterd 

zou je kunnen stellen dat er wordt gepleit voor 

handelen in een sfeer van werkwoorden als omzien, 

zien, bewogen worden, in beweging komen, 

vergeven en redden wat verloren dreigt te gaan. 

De parabel, dat verhaal van Jezus, bevat een leerproces 

hoe we wat meer, wat beter naar elkaar kunnen 

omkijken. 
 

Zijn we bereid de ander gewoon als mens te ont-

moeten? Willen we elkaar ook echt leren kennen?  

En als we dat niet willen, kunnen we de ander dan 

gewoon in vrede laten leven, zonder oordeel en zonder 

verwijt?  

Vrede verbindt als we samen kunnen leven.  

Vrede verbindt als we elkaar ruimte gunnen en elkaar 

gewoon leuk of interessant vinden.  

Vrede verbindt als we elkaar vragen durven stellen, in 

plaats van meteen een mening te hebben of elkaar te 

veroordelen.  

Maar daarvoor moeten we ook naar onszelf kijken.  
 

Kun je je verplaatsen in iemands situatie en begrijpen 

wat iemand nodig heeft, omdat het jezelf ook allemaal 

kan overkomen?  

Wat jij nodig zou kunnen hebben in zo’n situatie, kun je 

dat ook een ander gunnen?  
 

Als je eens ruzie hebt, kijk je dan ook naar het aandeel 

van jezelf?  

Wil je wel vrede? Kies je voor vrede? Of blijf je liever 

boos?  

Vrede is: niet altijd meteen wijzen naar de ander.  

Vrede is: je afvragen wat jou zo boos maakt, zonder de 

schuld meteen bij een ander te zoeken.  

Vrede is: proberen de ander te begrijpen.  

Vrede is: niet altijd boos blijven.  

 

Vrede is: omzien, zien, bewogen worden en in 

beweging komen.  

En het begint altijd bij jezelf. Waar kies je voor?  

Kijk je de andere kant op?  

Kan het je nog iets schelen?  Blijf je waar je bent?  

Of bekommer je je om de ander?  

Doe je iets?  
 

De boodschap uit de parabel over de rijke man en de 

arme Lazarus roept ons op om de kloof tussen mensen 

niet te vergroten maar om naar de ander te gaan en 

nieuwe verbindingen tot stand te brengen. 

Waar de verbinding verbroken is tussen mensen, kan je 

een brug bouwen.  

Vrede kan die verbinding weer tot stand brengen.  
 

We leven weliswaar in een tijd waarin mensen zich meer 

en meer willen terugtrekken, al is het maar om elkaar en 

onszelf te beschermen, om “onze grens” aan te geven.  

Deze verschansingsdrang voelt misschien geborgen, 

gezellig onder ons, maar wordt de wereld daar veiliger 

op? Nee.  

Als er nou iets is dat de geschiedenis bewezen heeft dan 

is het dat wel.  
 

Toenadering, verbinding over grenzen heen, dat is de 

sleutel van vrede.  

Niet kijken naar wat de ander is, maar zien wie de ander 

is.  

De ander is een mens, net zo’n mens als wij, die dezelfde 

lucht ademt als wij, lucht die achter de grens niet anders 

van samenstelling is.  

De mens kan christen zijn, moslim, Jood, boeddhist, 

buitenlander, vluchteling, of wat dan ook, de mens is 

bovenal mens.  

Hij of zij kan wit zijn, zwart, bleek, bruin, blank of geel of 

roodhuid, hij is mens.  

Als je niet denkt in rassen is er geen racisme, als er geen 

wij en zij meer zijn, zijn wij allemaal wij en zijn vijanden 

geen vijanden meer. 
 

 “Laten we wat meer naar elkaar omkijken”, dat is de 

hedendaagse boodschap van de campagne van 

KRO-NCRV.  

We zijn veel met onszelf bezig, zitten in onze eigen 

‘bubbel’ en vergeten soms om ons heen te kijken.  

Dat is meestal niet slecht bedoeld, het gebeurt gewoon.  

Terwijl liefde voor elkaar datgene is wat ons bindt als 

mensen.  

Iets doen voor de ander, al is het met een klein gebaar, 

dat maakt gelukkig en het zal ons echt rijker in het leven 

doen staan.  
 

Gewoon wat meer naar elkaar omkijken, dat helpt de 

Vrede  

Daarvoor moeten wij ons sterk maken.  

Amen. 
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Alle jarigen…… van harte gefeliciteerd                       

   oktober         

19  Bram Tuithof 13 jaar        

29  Guus Hoogendoorn 7 jaar        

          december   

   november    1  Pien van 't Hoofd 9 jaar 

5  Moira Smit 16 jaar  3  Thieme Hoogerwerf 9 jaar 

9  Luca Timmerman 11 jaar  13  Sam Tonus 9 jaar 

17  Luuk 't Hart 16 jaar  22  Isabel Littel 4 jaar 

17  Stef van Vreeswijk 11 jaar  25  Milan Hoogerwerf 14 jaar 

25  Femke van der Meer 10 jaar        

30  Lisa Okkerman 5 jaar        

    

 

 

Kids & zo  Jeugdig nieuws                                                            

 

Zondag 22 september was de startzondag van 

het nieuwe kerkseizoen.  

Als jeugdraad en jeugdwerk wilden we graag een apart 

moment voor onze jongeren. Dit werd na de reguliere 

kerkdienst rond 11:30 uur. Thema was 'In His Presence' 

(In Zijn nabijheid). De stoelen werden in de kerkzaal aan 

de kant geschoven, kussens op de grond & chillen 

maar... 

Alfons had de onderdelen op kaartjes geschreven en de 

jongeren kozen steeds een kaart uit en brachten de 

kaart naar Adriaan. Zo werd de volgorde van dit 

jongerenmoment bepaald. Frits vertelde iets over het 

aankomend jeugdwerkseizoen.  

Alfons liet ons nieuwe smaken (nog niet verkrijgbaar in 

de winkel) Tony Chocolonely proeven en daarbij 

vertelde hij over Youth Alpha. Dit is ook proeven van 

het Geloof!  

Mariëtte maakte reclame voor de jongerendienst van 

oktober. 

Esmee deelde haar geloof met ons.  

Dit was een prachtige getuigenis.  

Tussendoor werden er liederen getoond vanaf 

YouTube.  

Geslaagd concept en zal zeker herhaald worden. 

 

Donderdag 3 oktober is Youth Alpha gestart.  

13 bijeenkomsten met iedere keer een ander onderwerp 

zijn dit kerkseizoen ingepland en er wordt geswitcht 

tussen de donderdagavond en de vrijdagavond zodat 

alle jongeren zoveel mogelijk avonden kunnen volgen. 

Dat is een uitdaging met sport en werk naast studie... 

rond 18:30 uur schuift iedereen binnen op de 

clubzolder. 

De avond wordt gestart met gebed waarna de groep 

gaat eten met elkaar. Er is een kookteam dat voor de 

maaltijd zorgt. Tijdens het eten start de groep al met het 

programma. 

Dit geeft een goede huiselijke sfeer en zeg nu zelf; 

tijdens het nuttigen van de maaltijd ontstaan vaak de 

mooiste gesprekken. 

Nu al zijn 7 jongeren gestart en als er nog jongeren 

willen aanschuiven....van Harte Welkom! 

 

6 oktober jongerendienst 

Direct de zondag daarna, 6 oktober, stond de 

jongerendienst op het programma.  

Georganiseerd vanuit het jeugdwerk. 3 groepen zijn 

naar Zeeland geweest om deze dienst voor te bereiden. 

Het thema dit jaar was : #ikziejou 

Uiteraard een filmpje gemaakt met de groepen op het 

liedje ‘Ik zie jou’ van Claudia de Breij.  

De band Liflane verzorgde de muzikale omlijsting en 

hadden een eigen tekst geschreven op het lied: 'Het 

duurt te lang...' (onderdeel van Alfons zijn preek) 

Alfons hield een preek uit 5 onderdelen waarbij de 

kinderen nadat ze verstoppertje gespeeld hadden en de 



  

Protestantse Ontmoetingskerk Kamerik – Jaargang 52 nr. 2 Pagina 17 

tekening die zij gemaakt hadden aan iemand in de kerk 

gaven waarvan zij dachten dat deze persoon dit goed 

kon gebruiken. Dit werd ook de opdracht aan de 

jongeren: breng bij iemand in de kerk een briefje met 

daarop een zelfbedachte tekst (tijdens het gezamenlijk 

ontbijt op de clubzolder opgeschreven). 

3 Bijbellezingen passeerden de revue: het verhaal van 

Adam en Eva die zich voor God verstopten; het verhaal 

van de verloren zoon; het verhaal van het verloren 

schaap. 

De strekking van zijn preekmoment: God ziet jou altijd 

op elk moment in jouw leven & je mag bij Hem altijd 

thuis komen want Hij geeft je rust 

Wat een voorrecht is dat om te weten! 

 

De clubs zijn weer gestart.... 

maar de basisschool groep heeft dit jaar niet zo veel zin 

om bij elkaar te komen. Jammer... en daarom is besloten 

om in ieder geval tot eind dit jaar alleen club te draaien 

voor voortgezet 1 t/m 4. Mocht de basisschoolgroep 

wel behoefte hebben in een supergezellige clubavond, 

dan hoort Frits dit uiteraard graag. De pool met 

clubleiding is ook weer goedgevuld. Dat is fijn zodat er 

altijd jongeren beschikbaar zijn om een avond club te 

draaien.  

Een uitdaging, eigenlijk ieder jaar weer, is om de 

katholieke jongeren te laten aansluiten bij de 

clubgroepen zodra ze de eigen clubgroep aan de Kanis 

verlaten hebben, dus start voortgezet 1. Wie weet lukt 

het dit seizoen. 

Uiteraard is er iedere week open jeugd.  

 

Wat staat er nog op de planning tot eind dit jaar? 

Nou de actie4kids dienst op zondag 17 november. 

Freek van der Brugge (bekend als interim directeur op 

de Eben Haëzer school) zal de spreker zijn tijdens deze 

dienst en het combo zorgt voor de muzikale omlijsting.  

Thema is 'met Hart & Handen'  

Hiervoor zal ook weer een knutsel moment gepland 

gaan worden op de clubzolder. 

 

Alvast een fijne Herfstvakantie & de komende tijd veel 

geloofsmomenten toegewenst voor iedereen! 

 

Hartelijke groet namens Jeugdwerk & Jeugdraad, 

Mariëtte 

 

 

 

Actie Schoenendoos 

Op 17 november is de jaarlijkse themadienst voor de 

Actie4Kids schoenendoos. Deze dienst staat in het 

teken van de gevulde en versierde schoenendozen die 

ingeleverd worden. Iedereen die wil kan een doos vullen 

voor kinderen voor wie het niet vanzelfsprekend is veel 

te hebben en te krijgen. In de doos worden zowel 

nuttige als leuke spulletjes gestopt, zoals hygiëne 

producten, speelgoed, schoolspullen en een knuffel. 

Begin november worden er flyers uitgedeeld in de kerk 

met daarop de informatie over hoe je een 

schoenendoos vult. Ook staat er heel veel informatie op 

de website van actie4kids. Op zondag 3 november 

zetten wij een gevulde schoenendoos in de hal van de 

kerk, als voorbeeld en ter inspiratie! 

 

Dit jaar is een bijzonder jaar voor Actie4Kids: ze bestaan 

25 jaar! En ze hopen dit jaar ook de 1.000.000e 

schoenendoos te ontvangen en uit te delen!  De 

schoenendozen die dit jaar ingeleverd worden, zullen 

worden uitgedeeld in Sierra Leone, Malawi, Togo, 

Roemenië, Moldavië en vluchtelingenkampen op de 

Griekse eilanden.  

 

Op 8 november steekt de jeugd zijn handen uit de 

mouwen en wordt er tijdens de clubavond een 

schoenendoos versiert. 

Heeft u losse spullen die in een schoenendoos kunnen, 

dan kunt u dat inleveren bij Maaike de Jong,  

Molentocht 10. Als u geen tijd hebt op een schoenen-

doos te maken, voor €15,00 (incl. €5,00 verzendkosten) 

versieren en vullen wij een schoenendoos voor u. Stuur 

dan een berichtje naar Maaike de Jong via 

mgmuylwijk@hotmail.com .  

 

Wij vragen u / jullie weer mee te doen aan deze actie 

zodat we zoveel mogelijk schoenendozen kunnen 

inleveren bij Actie4Kids. Een kleine moeite voor ons en 

een geweldig cadeau voor de kinderen die deze doos 

ontvangen!  
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Inzamelen oud papier          Klaas de Wit                           
 

Zaterdag 2 november verzamelen: 

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     

 

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

 

                                                        Zaterdag 7 december 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     

 

 

Wie schenkt de koffie?             Coby de Kort                                   

 

 oktober 

20 Jannette de Kwaasteniet en Jannita Witten 

27 Joke en Dennis Koster 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op! 
 

De eerstgenoemde gaat tijdens het 

collecteren de kerk uit. De koffiemelk, suiker en lepeltjes op de tafels en statafels neerzetten. Het koffieapparaat 

aanzetten en het water voor de thee. Het drinken voor de kinderen verzorgen.  

 

Een hartelijke groet,   Coby de Kort (401460) 

 november 

  3 Geralda en Jos Heuvelman 

10 Siena Alfons en Bob den Hollander 

17 Patrick van Vreeswijk en Marcel van Vliet 

24 Tineke Maarleveld en Ina van der Vliet 

 december 

  1 Dineke en Anton Nap 

  8 Klaas en Cootje de Wit 

15 Thom en Coby de Kort 
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Reünie en afscheid schoolgebouw CBS Eben-

Haëzer Kamerik – D.V. 16 november 2019 

De Eben-Haëzer gaat binnenkort verhuizen. Daarmee 

wordt een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van 

de school afgesloten De school gaat voort op de nieuwe 

locatie, waarna het gebouw wordt overgedragen aan de 

gemeente. Iedereen die aan de Mijzijde 88A op school 

heeft gezeten, of werkzaam is geweest, is van harte 

uitgenodigd voor de reünie en afscheid van het 

schoolgebouw. 

Voor meer informatie en opgeven voor de reünie: 

www.ebenhaezerkamerik.nl  

 

 

 

KERST…This is Christmas…!  

 

 

 

 

 

Op zondagmiddag 15 december om 16.00 uur bent u 

van harte welkom in de Ontmoetingskerk te Oudewater.  

Gospelkoor New Creation uit Oudewater en Gospelkoor 

El Jakim uit Zevenhuizen, beiden o.l.v. dirigent Hans 

Buis, zingen bekende en onbekende kerstliederen. 

Prachtig om naar te luisteren en heerlijk om zelf mee te 

zingen. 

Een samengesteld combo van muzikanten zorgt voor 

een sfeervolle muzikale begeleiding. 

De middag is bedoeld voor jong en oud. 

De entree is gratis. 

Bij de uitgang is er een collecte voor de Stichting 

Linquenda.  

 

We hopen u te ontmoeten op 15 december! 

 

NEW CREATION 
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27 oktober Zendingsdienst 

Voorganger Broeder Samuel Noe 

Crèche          Annemarie en Lyzanne 

Kindernev.dienst Nellie 

Collecte             Kerk in Actie 

Begeleiding Arie Hardijzer 
 

 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

 

1 december 1ste Advent 

Voorganger Mw. ds. M. v.d. Herberg-Woerden 

Crèche         Maaike en Lyzanna 

Kindernev.dienst Mirjam 

Collecte Kerk / Diaconie 

Begeleiding Wim Kuijt 
 

 

  

  

  

  

 

20 oktober Doopdienst 

Voorganger ds. S. de Vries - Schalkwijk 

Crèche Sandra, Lianne en Milan 

Kindernev.dienst Lise 

Collecte             Diaconie / Jeugd 

Begeleiding Addo Dam 
 

 

  

  

  

  

  
 

 

  

  

  

  

  
  

 

 

 

 

 

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’.  

3 november  

Voorganger ds. C. Burger - Kamerik 

Crèche Jannette 

Kindernev.dienst Daniëlle 

Collecte             Kerk 

Begeleiding Cantorij / piano Yvonne Kruk 

 

 

24 november Laatste zondag kerkelijk jaar 

Voorganger mw. Pastor A. Creemer 

Crèche         Tamaike en Lieke 

Kindernev.dienst Sandra Okkerman 

Collecte             Diaconie – de Mantelmeeuw 

Begeleiding Cantorij / piano Yvonne Kruk 
 

 

17 november Gezinsdienst    actie4kids 

Spreker Dhr. F. van der Brugge  

Crèche Lianne en Milan 

Kindernev.dienst Sandra van Vliet 

Collecte             Jeugd / Actie Schoenendoos 

Begeleiding Combo / piano Gert van Zoelen 
 

 

10 november Dankstond gewas en arbeid  

Voorganger ds. O.S. van Dongen -Amsterdam 

Crèche Jannette en Eva 

Kindernev.dienst Tamara 

Collecte Kerk 

Begeleiding Henk Hilgeman 
 

 

8 december  

Voorganger ds. G.M. Landman – De Bilt 

Crèche         Lise en Lieke 

Kindernev.dienst Jannette 

Collecte Jeugd 

Begeleiding Henk Hilgeman 
 

 

  

  

  

  

 

15 december  
Voorganger ds. F.C. van Dijke - Woerden 

Crèche         Annemarie en Eva 

Kindernev.dienst Tamara 

Collecte             Kerk 

Begeleiding Addo Dam 
 


