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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 tot 14 december 2019 

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: Rubens 1577-1640 (detail)Vrije foto 

van Internet  
 

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 2019-2020.  
 

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: 

 

 

 

 

 

   Predikant (tijdelijk) ds. M. van der Zwaag-de Haan 
    

    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             Bert van Vreeswijk

 

 

Per 1 december heeft dominee Marina van der Zwaag 

haar werkzaamheden in onze gemeente opgestart. De 

wijk- en jeugdouderlingen informeerden de dominee 

over het reilen en zeilen in onze gemeente t.a.v. het 

pastoraat. Marina heeft al een aantal bezoekjes 

afgelegd. Wanneer u ook graag een bezoekje van de 

dominee krijgt, kunt u dat doorgeven aan de 

wijkouderlingen Coby de Kort of Bert van Vreeswijk. 

Zondag 20 oktober werden Sophie Maarleveld en 

Veerle den Hollander gedoopt in een feestelijke dienst 

die geleid werd door ds. De Vries-Schalkwijk.  

 
Woensdag 27 november jl. ontvingen we het bericht dat 

ons gemeentelid Nic van Duijn was overleden. In de 

zondagmorgendienst van 1 december mochten we hem 

gedenken. De afscheidsdienst op dinsdag 3 december 

werd geleid door ds. Margriet van der Kooi. Zij 

begeleidde Nic en Nel tijdens de maanden sinds Nic’s 

ziekte zich openbaarde. Daar zijn we haar erg dankbaar 

voor.  

We mogen allen terugzien op een mooie troostrijke 

afscheidsdienst. 

 

In memoriam 

 

Dinsdagavond 26 november, 

twee dagen na Eeuwig-

heidszondag is thuis ons 

gemeentelid Nic van Duijn 

overleden, dichtbij Nel, 

omgeven door mensen van 

wie hij hield en die van hem 

gehouden hebben. 

 

Nic stierf in de verwachting 

van een nieuw leven bij God 

de Vader. 

 

Nic werd geboren op 6 januari, Drie Koningen, 1929 en 

zou het zevende kind in een gezin van 9 kinderen 

worden. 

Nic en Nel trouwden op 10 oktober 2007. Beiden 

hadden hun eerste echtgenoot los moeten laten. 

Tijdens de laatste maanden werd het voor Nic steeds 

meer Advent, al viel het afscheid hem zwaar, hij 

verwachtte de komst van de Heer. 

Op verzoek van Nic en Nel vierden zij twee maanden 

geleden bij hen thuis op de Terschellingkade het Heilig 

Avondmaal samen met vertegenwoordiging van onze 

kerk. 

“We hebben verdriet, maar we hebben ook hoop”, 

zeiden ze. “We zijn heel dankbaar voor de twaalf jaren 

die ons samen als echtpaar nog werd geschonken. We 

weten dat we het eigendom zijn van de Heer Jezus 

Christus, in leven en sterven, naar lichaam en ziel”. 
 

Tijdens de afscheidsdienst van Nic van Duijn lag zoals 

gebruikelijk een bloemenkrans om de paaskaars. Dit 

symbool geeft één van de kernpunten van ons geloof 

weer. Hier volgt de uitleg van deze symboliek. 
 

 De krans om de paaskaars is een cirkel. 

 Een cirkel kent geen begin en geen eind, 

 zij is het symbool van eeuwigheid, 

 ook voor het leven dat doorgaat. 

 

Wij leven mee 

Zonder dat namen genoemd worden mogen we weten 

dat onder ons gemeenteleden zijn die met 

gezondheidsproblemen kampen. Daarbij heeft de één 

meer hoop op herstel dan de ander. Vaak zorgt de 

diaconie na de dienst voor een kaart waarmee we als 

gemeente naar de betreffende persoon ons medeleven 

overbrengen. Vanzelfsprekend is uw persoonlijk 

medeleven ook van belang en wordt erg gewaardeerd. 

 

De oudere jarigen 

De volgende gemeenteleden hopen op korte termijn 

hun verjaardag te vieren: 

19 december Mw. G.G. Pouw, Burg. Talsmaweg 17. 

21 december Mw. J.A. van Vreeswijk-Wals, Berkenlaan 41 

 7 januari       Dhr. J. Honing, Kievitstraat 7 

26 januari      Mw. A. Hoogendoorn-Senten,  

                      Past. Schuurmanstraat 12 

 1 februari     Mw. M. Blom-Poldervaart, Berkenlaan 5 

 

Wij feliciteren bovenstaande gemeenteleden en wensen 

hen alle goeds toe. 

 

Een hartelijke groet, 

Bert van Vreeswijk 

 

 

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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Kennismaken met ds. Marina van der Zwaag
 

 

Ik hoop u en jou binnenkort te ontmoeten… 
 

... en wel in een 

kerkdienst, tijdens een 

pastoraal bezoek of bij 

een jeugdactiviteit. Ik wil 

me nu alvast voorstellen, 

zodat de kennismaking 

van mijn kant al is 

gedaan en ik alle tijd 

krijg om u/jou te leren 

kennen. 

 

Ik ben Marina van der Zwaag en sinds 2001 predikant 

van de Gereformeerde Kerk van Ter Aar. Een prachtige 

gemeente waar ik veel heb mogen doen de afgelopen 

jaren. Maar ik vind het leuk om een nieuwe uitdaging 

aan te gaan. Daarom heb ik gesolliciteerd als ambulant 

predikant bij het Landelijk Dienstencentrum. 

 

Ik ben aangenomen en de Ontmoetingskerk in Kamerik 

is de eerste gemeente waar ik tijdelijk werkzaam zal zijn, 

tot jullie een nieuwe predikant hebben. Ik heb een groot 

pastoraal hart en ga graag voor in kerkdiensten. Ook 

vind ik het leuk om met jongeren om te gaan.  

Mijn huidige gemeente wil zich inzetten als kerk voor 

het dorp. Dat resulteert in activiteiten die niet alleen 

gemeenteleden betreffen. Ik werk hierbij samen met 

cultureel centrum “!Triggr” in Ter Aar en ga o.a. stilte-

wandelingen organiseren.  

 

Ook hopen we volgend jaar rondom 2 november iets te 

doen met het herdenken van overleden geliefden, en 

daarbij het hele dorp uit te nodigen.  

Momenteel is onze Levende Adventskalender aan de 

gang. Elke ochtend gaat ergens in Ter Aar een deur 

letterlijk open en is iedereen (ook niet-gemeenteleden) 

welkom voor een kopje koffie of thee en een gezellig 

gesprek.  

Wellicht kan ik iets van die ideeën ook realiseren in 

Kamerik. Maar ik wil beginnen met de gemeente te 

leren kennen. 

 

Ik ben getrouwd met Cees. Hij werkt als arts in de 

verslavingszorg in een instelling in Brabant en is in 

september begonnen met zijn opleiding voor 

verslavingsarts, welke 2 jaar duurt. Onze twee dochters 

van 26 (een tweeling inderdaad) zijn dit jaar 

afgestudeerd in Delft. De één heeft al werk,  

de ander zoekt werk. Onze zoon van 22 woont 

nog thuis en is hard aan het studeren. 

We hebben momenteel geen huisdieren,  

maar passen zo af en toe op de tamme ratjes  

van onze dochter, als ze naar het buitenland 

moet. Ik hou van fietsen, sporten, lezen,  

tuinieren en uit eten gaan, maar dit alles met 

mate. Ik ben nergens fanatiek in.  

Tot zover. Graag tot ziens. 

 

Hartelijke groet,  

ds. Marina van der Zwaag – de Haan 

m.zwaaghaan@hetnet.nl

 
Beste gemeenteleden, 

 

Op deze 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 

wijze wil ik u die, tijdens de ziekte van Nic en na zijn overlijden, zoveel belangstelling en medeleven getoond 

hebben hartelijk bedanken. 

 

We zijn overstelpt met kaartjes, bloemen, telefoontjes, bezoekjes en handdrukken. 

Ook de belangstelling tijdens en na de uitvaartdienst was overweldigend. 

 

Hartelijk dank voor al uw medeleven! 

Ook namens al onze kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

 

Nel van Duijn-Busscher 
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Vergadering  Kerkenraad           Marieke de Groot

Sinds de vorige Kerkbrief heeft de kerkenraad één keer 

vergaderd, namelijk op 19 november 2019.  

 

Pastorie en beroepingswerk 

Na de gemeentevergadering op 10 november had de 

Kerkenraad nog als taak de besluitvorming voor 

pastorie en beroepingswerk verder af te ronden. Zowel 

over de verkoop van de pastorie en de instelling van de 

beroepingscommissie als over de tekstuele wijzigingen 

in het beleidsplan, profiel en plaatselijke regeling heeft 

de Kerkenraad de laatste knopen doorgehakt:   

- De pastorie gaat verkocht worden via een 

makelaar, om het proces zo transparant 

mogelijk te houden. Tevens start het College 

van Kerkrentmeesters het denkproces rond de 

opbrengst.  

- De stukken voor het beroepingswerk zijn 

aangepast, zoals in het verslag van de 

gemeentevergadering is aangegeven. 

- Tevens is de beroepingscommissie ingesteld. 

Het College van Kerkrentmeesters wordt 

agendalid. Als het actueel is wordt een jongere 

erbij betrokken.  

- Het verzoek zal naar het classicaal college voor 

de behandeling van beheerszaken worden 

gedaan om 50% structureel een predikant te 

mogen beroepen.  

 

Tijdelijke gemeentepredikant 

Tijdens de gemeentevergadering is Marina van der 

Zwaag uit Ter Aar voorgesteld als ambulant predikant 

voor onze kerk. Ze stelt zichzelf voor in deze Kerkbrief.  

Op de Kerkenraadsvergadering hebben we met haar en 

Hans Berkheij (onze consulent tijdens de vacante 

periode) verder doorgesproken over de taakverdeling. 

Marina gaat met name aan de slag voor het pastoraat, 

catechese en zo mogelijk voorgaan in diensten. Hans 

blijft onze consulent totdat we een nieuwe vaste 

dominee hebben, maar de hulpdiensten van Hans voor 

het pastoraat zijn hiermee beëindigd. Wij hebben hem 

van harte hiervoor bedankt.  

 

Zorgpunten 

We hebben stil gestaan bij persoonlijke zorgpunten, 

met de vraag of er nog behoefte is om terug te kijken 

en of we er nog iets van kunnen leren. 

De ervaring was bij een aantal dat een kabbelende 

gemeente in een paar maanden tijd in een hele heftige 

discussie is beland. Dat was verrassend in een 

gemeenschap die elkaar heel goed en heel lang kent. 

Anderen waren ook verbaasd over de felheid en de 

emotie en vonden het hard tegen hard niet leuk. Men 

vond dat het omzien naar elkaar helemaal weg was. Het 

heeft bij velen veel energie gekost. Door de vele 

gesprekken, met elkaar en met gemeenteleden, willen 

we meer vooruitkijken. Toch blijven we alert op 

gevoelens van gemeenteleden. We willen uitstralen dat 

er met elkaar over gepraat kan blijven worden, nu en 

ook later. 

 

Voorstel is om als KR een aparte bezinning te houden 

over samen gemeente zijn op een KR-vergadering. 

Marina overlegt met Hans over de organisatie hiervan. 

Dit zal uitmonden in een activiteit die we doen met de 

gemeente voor de zomer.  

 

Marieke de Groot 

 

Concept Verslag Gemeentevergadering  10 nov.                                                        
 
1.  Opening 

De voorzitter, Jos Heuvelman, opende de gemeente-

vergadering met een gebed.  

Hij meldde dat Joke en Nico Weesjes hebben besloten 

om naar een andere kerk te gaan. Wij zijn dankbaar voor 

al het werk dat zij voor ons verzet hebben.  

Ook hebben we Henk Hoogendoorn bedankt voor al 

zijn inzet. 

 

2.  Mededelingen 

We waren blij dat we Marina van der Zwaag uit Ter Aar 

als tijdelijk predikant konden voorstellen. Sinds 2001 is 

ze predikant in de Gereformeerde kerk in Ter Aar.  

 

Marina gaf aan dat ambulant predikant een nieuwe 

functie is. Ze kan ingezet worden op het moment dat 

een gemeente vacant is. Marina begint 1 december 

2019 tot (in principe) herfst 2020, wanneer we 

verwachten een dominee beroepen te hebben. Ze heeft 

als belangrijkste taak het pastoraat en catechese en 

vorming. Mogelijk kan ze ook regelmatig voorgaan in 

de dienst.  

 

3.  Verslag van de Gemeentevergadering op 28 april 
2019 

Het verslag was akkoord.  
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4.  Pastorie en beroepingswerk 
a. wat te doen met de pastorie 

Jos gaf een toelichting op pastorie en beroepingswerk. 

In het verslag van het overleg met het Classicaal College 

voor Beroep en Beheerszaken (CCBB) en de classis op 

20 augustus 2019 zijn 5 voorwaarden weergegeven.  

1. De kerkenraad zorgt spoedig voor een 

plaatselijke regeling.  

2. De kerkenraad zorgt spoedig voor het in gang 

zetten van het onomkeerbare verkoopproces 

van de pastorie. Zodra dat gebeurd is, wordt 

het CCBB geïnformeerd. 

3. Het CCBB geeft pas een solvabiliteitsverklaring 

af, nadat het zeker is dat de pastorie ter 

verkoop wordt aangeboden bij een makelaar. 

4. De kerkenraad gaat een tijdelijke predikant 

aanstellen voor 50% voor de periode van een 

jaar op basis van de regeling voor hulpdiensten. 

Dat is nu met Marina in gang gezet. 

5. De kerkenraad informeert het CCBB per 

omgaande zodra er nagedacht wordt over de 

aankoop van een nieuwe pastorie. 

Er is dus een impasse als we nu niet voldoen aan deze 

voorwaarden. 
 

Als Kerkenraad hebben we ons drie zaken afgevraagd: 

1. Financieel is het nodig, omdat we anders geen 

solvabiliteitsverklaring krijgen.  

2. We kunnen structureel zonder een pastorie. Op 

zijn best 50% dominee. Kans dat dominee 

hierheen wil verhuizen is niet groot en we zijn 

bovendien niet verplicht om een dominee 

huisvesting aan te bieden.  

3. Het is nu het juiste moment. De huizenmarkt 

staat er heel goed voor en Gilda gaat als 

huurder eind dit jaar eruit. Daardoor is het nu 

een goed moment om de pastorie te verkopen.  

Conclusie: Willen we een dominee beroepen, dan 

moeten we de pastorie verkopen. We hoeven niet 

structureel een pastorie te hebben.  

Na enige discussie was duidelijk dat de meerderheid het 

voorstel van de Kerkenraad ondersteunde. Wel laten we 

vastleggen dat het geld uit de verkoop van ons is. Ook 

vragen we aan het CvK om te starten met het denken 

rond de opbrengst. De KR gaat proberen om op 50% 

structureel uit te komen.  
 

b. Beroepingswerk 

Beleidsplan 

De KR zal kijken naar de tekst over de jeugd- en 

kinderdiensten als bijzondere diensten.  
 

Profielschets van de gemeente: 

Toevoegen dat we meer een midden orthodoxe 

gemeente zijn. 

Profielschets van de dominee: 

Toevoegen van inspiratie aan kerntaak.  
 

c. Beroepingscommissie.  

De werkgroep beroepingswerk gaat door als 

beroepingscommissie. Er komt iemand van het CvK bij 

en een jongere is altijd welkom. Jos concludeerde dat 

we vertrouwen hebben in de voorgestelde beroepings-

commissie.  
 

5.  Plaatselijke regeling 

Jos meldde dat we als Kerkenraad een 

Ontmoetingsbundel hebben met hoofdlijnen en detail 

uitwerkingen. Nu komen de hoofdlijnen in de 

plaatselijke regeling en de detailuitwerkingen blijven in 

de Ontmoetingsbundel staan. 
 

De omzetting naar de Plaatselijke Regeling is 

beleidsarm gebeurd met één uitzondering, namelijk de 

openbaarheid van de KR-vergaderingen.  

Voorstel is nu in principe openbaar in plaats van in 

principe niet-openbaar. Moeten wel detailuitwerking 

regelen. Openbaar betekent bijwonen en toehoren. 

Meepraten alleen aan de orde als je wordt uitgenodigd 

om mee te praten.  
 

Er waren gemengde reacties op dit voorstel. Twee 

mogelijkheden zijn er, namelijk “niet openbaar tenzij” of 

“wel openbaar mits”. We zullen ons als KR beraden. 

Over 2 weken gaan we knoop doorhakken op de KR.  
 

De volgende opmerkingen leiden nog tot kleine 

tekstuele aanpassingen van de Plaatselijke Regeling: 

- Extra accent op namen aandragen voor de 

ambtsdragersverkiezingen.  

- De begroting en jaarrekening kunnen zowel in 

kerkblad als digitaal worden gepubliceerd.   

- Cursieve tekst voor punt 8 vervalt. Dit is nu niet 

duidelijk  
 

6.  Rondvraag 

In jaarboekje staan commissies en werkgroepen 

volledig beschreven. Vraag was of dit ook bij de kosters 

kan. Nu staat alleen de coördinator genoemd. 

Jos meldde dat we dat gaan doen. 
 

Vraag was of we niet van de 2 of 3 collectes per dienst 

er minimaal één collecte voor buiten onze eigen kerk 

kunnen houden.  

Jos gaf aan dat we dat alleen kunnen doen als iedereen 

extra gaat geven aan de vrijwillige bijdrage voor de kerk.  
 

7.  Sluiting 

Jos bedankte de aanwezigen en degene die een 

bijdrage hebben geleverd aan de gemeente-

vergadering. 
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Van het “Kerkelijk Erf”        Jos Heuvelman         

 

Beste mensen,  

 

We hebben een ‘hete’ herfst achter de rug. Boeren, 

leraren, zorgenden, bouwers, gepensioneerden. Er is 

volop gedemonstreerd en gestaakt. Nederland is 

ontevreden. Het is velen van ons materieel zelden zo 

goed gegaan, en toch is er de roep om meer geld. 

Onderliggend lijkt dit vooral een symptoom te zijn, en 

lijkt er eerder bij veel mensen een gevoel van niet 

gewaardeerd worden, niet meetellen. We willen 

respect en er toe doen! 

Op niveau van ons dorp Kamerik, en in het bijzonder de 

gemeente van onze Ontmoetingskerk kunnen we maar 

een beperkte bijdrage leveren aan gebrek aan welvaart, 

dat sommigen ondervinden. 

Maar we kunnen een grote bijdrage leveren, aan de 

waardering voor elkaar, het omzien naar elkaar, 

respect voor elkaar. Daar kunnen we het verschil 

maken! Dat vraagt van ons dat we soms ons eigen 

deelbelang even aan de kant zetten, en gaan voor het 

geheel. Samen de schouders eronder zetten! 
 

En wat dat laatste betreft, hebben we een paar goede 

maanden achter de rug. In verband met het vacant zijn, 

moesten we een aantal belangrijke knopen doorhakken, 

en acties ondernemen. Tijdens de druk bezochte 

gemeentevergadering van 10 nov jl, hebben we in een 

open en constructieve sfeer standpunten en gedachten 

uitgewisseld over onder andere onze financiële situatie, 

het al dan niet openbaar zijn van (een gedeelte van) de  

kerkenraadsvergadering, en de inrichting van het 

benoemingsproces van ambtsdragers. Inmiddels heeft 

de Kerkenraad op al deze punten besluiten genomen, 

die zijn neergeslagen in diverse documenten, die we 

nodig hadden voor het beroepingsproces van start kon 

gaan. Hulde aan alle gemeenteleden die hier hard 

aan gewerkt hebben. 
 

Tijdens dezelfde gemeentevergadering konden we 

kennis maken met ds. Marina van der Zwaag uit Ter 

Aar, die ons als ambulant predikant (in ieder geval) het 

komende jaar zal bijstaan. Elders in deze nieuwsbrief 

stelt zij zichzelf nader voor. 
 

Als Kerkenraad zijn we de afgelopen maanden vooral 

met zakelijke onderwerpen bezig geweest, en het is nu 

tijd om ons meer te richten op belangrijkere onder-

werpen. We zijn tenslotte een geloofsgemeenschap.  

De kerkenraad zal binnenkort een bezinningsavond 

houden, en daarna willen we ook weer het gesprek met 

en in de gemeente op gang brengen over wat ons bezig 

houdt.   

Ook hier: samen de schouders eronder! 
 

Ik eindigde de vorige keer met dat het boek van 

Kamerik nog lang niet af was. Maar we zijn wel een paar 

hoofdstukken verder. En er is uitzicht op meer! 

 

 

 

 

Nieuws van de Diaconie               Willy  

 

 

Franse middag Careyn Waterschapshuis 

Vanuit de diaconie van de Ontmoetingskerk hebben wij 

in het Waterschapshuis een mooie gift ontvangen waar 

wij voor de bewoners op 22 november een gezellige 

Franse middag hebben georganiseerd met muziek van 

de Franse Chansonnier Eduardo. Met zijn gitaar speelde 

hij liedjes met bekende en minder bekende melodieën, 

het was mooi te zien hoe onze bewoners hiervan 

genoten en soms zachtjes meezongen of neurieden.  

Voor deze middag hadden we natuurlijk ook een aantal 

lekkernijen in Franse stijl, zo zijn we onder andere 

verrast met Franse kaasjes, ook hier is volop van 

genoten. 

 

Namens alle bewoners en medewerkers van het 

Waterschapshuis willen wij de Ontmoetingskerk 

hartelijk bedanken voor de mooie gift die deze middag 

mogelijk maakte. 
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Voedselbank 

Zondag 10 november hielden we de jaarlijkse inzame-

lingsactie voor de voedselbank, er is ook dit jaar weer 

enthousiast op gereageerd en er zijn veel levens-

middelen meegenomen.  

Donderdag 14 november is alles bij de voedselbank in 

Woerden gebracht.  

Namens de voedselbank heel hartelijk dank voor deze 

inzameling. 

 

Collectes 

1ste kerstdag, 25 december is de collecte bestemd voor 

de kerstactie van de Diaconale commissie van de 

Plaatselijke raad van kerken van Woerden en 

omstreken. Deze kerstactie is bestemd voor diegenen 

uit onze regio die het financieel moeilijk hebben. Net als 

voorgaande jaren worden er enveloppen met inhoud 

uitgedeeld, het bedrag is afhankelijk van de gezins-

samenstelling waarbij huishoudens met kinderen een 

extraatje krijgen. 

Zondag 6 januari is de collecte bestemd voor 

Leerwerkcentrum de Sleutelbloem in Noorden. De 

Sleutelbloem is er voor kwetsbare mensen met een 

psychische beperking, een verslaving, moeilijkheden 

thuis, op school of op het werk. Zij bieden zorg op maat 

in een veilige en natuurlijke omgeving. De zorg bestaat 

uit een gevarieerd aanbod van dagbesteding, 

individuele en ambulante begeleiding leerwerk-

trajecten, scholing, begeleid wonen, stages en inloop.  

 

Dagbesteding kan bestaan uit werken in de houtwerk-

plaats, de techniekwerkplaats, dierenverblijven, het 

atelier, groentetuin of de keuken.  

Mensen kunnen op adem komen en vinden bij de 

Sleutelbloem een luisterend oor. Op de leesplank in de 

hal liggen folders over dit nieuwe collectedoel, ook kunt 

u een kijkje nemen op de website van de Sleutelbloem, 

www.de-sleutelbloem.nl 

 

Zondag 12 januari is de Avondmaalcollecte bestemd 

voor Diaconaal centrum De Herberg. Zij bieden als 

verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een 

tijdelijk huis en geestelijke begeleiding aan individuele 

gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even 

afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en 

zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen 

psychosociale problemen een rol spelen. 

De stichting heeft als doel: 

• een christelijke leefgemeenschap 

• individuele geestelijke begeleiding door 

professionele  begeleiders 

• een beperkt dagprogramma, rust en ruimte 

• advies m.b.t. nazorg 

• informatie en advies aan de plaatselijke 

gemeente 

 

De diaconie wenst U en jullie allen goede en 

gezegende kerstdagen. 
 

 

College van Kerkrentmeesters                                                         
 

 

 

Beste gemeenteleden, 

 

U heeft via een gemeentemailing de begroting van het College van Kerkrentmeesters kunnen doornemen. 

Zoals u heeft kunnen zien is er voor 2020 is een tekort begroot van € 9.343,00.  
 

In de Kerkbrief van december 2018 schreef de Kerkenraad dat er in 2019 geen Aktie Kerkbalans zou worden gehouden, 

maar dat uw bijdrage (of een iets hogere) wel verwacht werd. 
 

Velen van u hebben hier gehoor aan gegeven, waarvoor onze dank. 

Een aantal van u heeft minder of nog helemaal niets overgemaakt. 

Om samen kerk te kunnen zijn is uw bijdrage hard nodig. 

Wij verzoeken u vriendelijk om uw bijdrage voor 2019 alsnog over te maken.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens het College van Kerkrentmeesters, 

Joke Weesjes  
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Mutaties             Gerrie van Vreeswijk                                                  
 

 

Gedoopt 

20-10-2019 Sophie (S.A.) Maarleveld  Handelsweg 22    3471DZ Kamerik 

20-10-2019 Veerle (V.M.) den Hollander  Verlaat 1    3471AD Kamerik 
 

Gedoopt in de Hervormde kerk Kamerik 

03-11-2019 Rinske (R.I.) de Jong   Molentocht 10    3471AB Kamerik 
 

Overleden 

26-11-2019 Nic (N.J.) van Duijn   Terschellingkade 47   3446BK Woerden 
 

Vertrokken 

01-11-2019 Remco (R.J.) de Wit, Handelsweg 26 naar Aubadestraat 156,    6544ZH Nijmegen 

 

 

Kerk in Actie         collecte informatie                                                           
 

 

Als eerste dank voor alle giften en steun van het 

afgelopen jaar. Van velen van u ontvangen we een 

regelmatige bijdrage die we gebruiken om hulp te 

bieden en activiteiten te ontplooien. Mocht u er nog 

niet aan toegekomen zijn om uw bijdrage over te 

maken zou u dat dan voor het einde van het jaar willen 

doen? Alvast bedankt. 

 

Kinderen in de knel 

De decembermaand staat zoals de laatste jaren 

gebruikelijk is in het teken van “ Kinderen in de knel”.  

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag 

donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. 

Advent inspireert ons om uit te zien naar iets nieuws, 

iets mooiers, een belofte die uitkomt. De geboorte van 

Jezus brengt licht in een donkere wereld. Met de 

kerstcampagne van Kerk in Actie delen we dit licht met 

kinderen in Zambia, Colombia, Nederland, Myanmar en 

Moldavië. Zo verlichten we hun leven met geloof, hoop 

en liefde. Met onderstaande materialen kunt u dit 

onder de aandacht brengen in uw kerk. 

 

Ondanks het feit dat er in december maar twee collectes 

van Kerk in actie zijn willen we de andere delen van deze 

kerstcampagne graag onder de aandacht brengen bij u: 

 

Collecte opbrengst oktober totaal Collecte opbrengst november. totaal

6 okt. Jeugd 157,20          3 nov. Kerk 148,72          

6 okt. Beheer en onderhoud 85,65            3 nov. Beheer en onderhoud 101,77          

13 okt. KIA 104,41          10 nov. Kerk 115,69          

13 okt. Kerk 55,40            10 nov. Beheer en onderhoud 88,21            

13 okt. Beheer en onderhoud 47,75            17 nov. Jeugd 112,69          

20 okt. Diaconie 233,69          17 nov. Beheer en onderhoud 77,75            

20 okt. Beheer en onderhoud 108,35          17 nov. Actie4kids 140,10          

20 okt. Jeugd 141,40          17 nov. Actie4kids enveloppen 150,00          

27 okt. KIA (Zambia) 98,90            24 nov. Diaconie 137,87          

27 okt. Beheer en onderhoud 62,85            24 nov. Beheer en onderhoud 93,47            

27 okt. KIA (Karen gemeenschap) 46,50            

Totaal opbrengst 1.142,10€  Totaal opbrengst 1.166,27€  

     

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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Geef licht aan aidswezen in Zambia 

Conwa (19) moet voor zijn broertje en zusje zorgen 

sinds zijn ouders overleden zijn aan aids. Conwa hakte 

hout voor de bouw, geen vetpot en zwaar werk. Hij was 

steeds te moe om te leren. Zijn cijfers op school holden 

achteruit. Geen mens die hem hielp, uit angst dat hij 

besmet was met het hiv-virus. Laat geen kind er alleen 

voor staan 

In Zambia zijn zo’n 20.000 gezinnen met tieners zoals 

Conwa als gezinshoofd. Zambiaanse kerken sporen 

deze gezinnen op. Conwa’s schoolgeld werd betaald, 

zodat hij zijn middelbare school kon afronden. Toch 

blijkt geld niet voldoende. Zijn zorgen drukken zwaar 

op zijn jonge schouders. Gemeenteleden en kerkleiders 

leren nu hoe ze ‘maatje’ kunnen zijn voor tieners zoals 

Conwa. 

De 28-jarige Mwakoi is zo’n maatje: iedere twee weken 

bezoekt hij drie weeskinderen en hun gezinnen. Hij 

geniet van hun vorderingen op school.  

Dankzij uw steun kunnen meer maatjes getraind en 

meer weeskinderen gesteund worden. Laat geen kind er 

alleen voor staan! 

Kijk voor meer informatie op:  

www.kerkinactie.nl/weeskinderenzambia. 

 

Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia 

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten 

iedere dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze groeien 

op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik, 

zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. 

Kinderen werken er op de markt of in de vuilnis. School 

komt vaak op de laatste plaats. Stichting Kleine 

Arbeider, partner van Kerk in Actie, geeft de kinderen 

onderwijs en maakt ze meer weerbaar, om hun kansen 

op een betere toekomst te vergroten. 120 jongeren 

volgen vakonderwijs en leren producten te maken die 

ze zelf kunnen verkopen. De Kleine Arbeider heeft 

daarnaast een eigen internetcafé, een cafetaria en een 

koksopleiding waar kansarme jongeren een 

beroepsopleiding kunnen volgen. Meer informatie op 

kerkinactie.nl/onderwijscolombia . 

 

Een stabiel thuis voor kinderen in Nederland 

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis 

geplaatst. In jeugddorp De Glind wonen 120 

getraumatiseerde en kwetsbare kinderen en jongeren 

die door allerlei problemen niet meer thuis kunnen 

wonen. Ze worden opgevangen in gezinshuizen, die 

gerund worden door ouders die er vierentwintig uur per 

dag en zeven dagen per week zijn. Het biedt kinderen 

structuur, continuïteit in zorg en veiligheid binnen de 

omgeving van een bestaand gezin. De Rudolph-

stichting, eigenaar van De Glind, gelooft sterk in de 

helende kracht van het gewone gezinsleven. Met de 

opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen 

in Nederland licht op hun pad bieden richting een 

goede toekomst. Ook worden andere Kinderen in de 

knelprojecten gesteund. Helpt u mee? Meer informatie 

op kerkinactie.nl/deglind. 

 

Geef licht aan vluchtelingkinderen in Myanmar 

Als gevolg van de langdurige conflicten in Myanmar 

(Birma) zijn veel Birmezen de grens met Thailand over 

gevlucht. Kerk in Actie steunt via partnerorganisatie 

Mae Tao Clinic (MTC) de opvang en scholing van 

kinderen in het grensgebied van Myanmar en Thailand. 

Want ondanks dat de politieke- en veiligheidssituatie in 

Myanmar aan het veranderen is, kunnen veel kinderen 

niet terug, omdat ze geen ouders meer hebben of 

omdat hun ouders als illegale arbeiders in Bangkok 

werken. Terug in de dorpen in Myanmar zijn vaak nog 

geen voorzieningen zoals scholing, voldoende voedsel 

of uitzicht op een inkomen. 

kerkinactie.nl/myanmar  

 

De collecte op Kerstavond is bestemd voor: 

Geef licht aan kinderen in Moldavië 

 

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag 

donker. 

Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in 

Moldavië, het armste land van Europa. 

Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland 

en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in 

Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op 

zichzelf aangewezen. De organisatie Bethania komt op 

voor deze kinderen. In twee opvangcentra krijgen 

kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en 

een goede maaltijd. De meeste kinderen die naar het 
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centrum komen hebben gedragsproblemen. Daarom 

biedt het centrum ook psychologische begeleiding en 

therapie. Bethania wil de kinderen een veilige plek 

bieden, zorgen dat zij naar school blijven gaan en hun 

school succesvol kunnen afmaken. Met de opbrengst 

van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Moldavië 

een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan. Ook 

worden andere Kinderen in de knelprojecten gesteund. 

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 

ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Opvang 

Moldavië’. Helpt u mee?  

Meer informatie op: 

www.kerkinactie.nl/opvangmoldavie  

Zondag 29 december zal de collecte voor het huidige 

project zijn:  

“Op zoek naar veiligheid”.  

Bij dit thema wordt hulp geboden door middel van een 

aantal wereldwijde projecten.  

Een paar voorbeelden: 

• Opvang van Rohingya vluchtelingen 

• Beter bestand tegen het water (Bangladesh, om 

de gevolgen van klimaatverandering tegen te 

gaan) 

• Opvang en hulp voor ontheemden in Colombia, 

op de vlucht voor geweld in eigen land. 

• Noodhulp en preventie 

 

 

Kerstnachtdienst                  
 

 

KERSTNACHTDIENST, 24 DECEMBER, aanvang  21:45 UUR 

 

 

THEMA:  GEEF LICHT 

De adventstijd geeft steeds meer licht.  In de kerstnacht vieren we de geboorte van Jezus die licht geeft in een 

donkere wereld. 

Tijdens de kerstnachtdienst vieren we dat wij licht mogen ontvangen en dat wij het licht mogen geven.  

Voorganger van de kerstnachtdienst is ds. Erick Versloot.  

 

Het gospelkoor “Together’ uit Houten verzorgt de muzikale 

ondersteuning. Om 21.45 uur verwelkomen zij u muzikaal buiten 

voor de kerk en zingen we gezamenlijk enkele kerstliederen.  Zingt u 

mee opdat we vooral buiten de kerkmuren de Kerstboodschap 

laten zien en horen?  

 

We vragen aandacht voor de collecte. De collecte is bestemd voor 

Bethanië. Deze organisatie biedt hulp, zoals naschoolse opvang, 

maaltijden en psychosociale begeleiding aan kinderen in Moldavië, 

het armste land in Europa.  Wilt u zo ruim als mogelijk geven?  

 

We zien uit naar een betekenisvolle en sfeervolle dienst.  

 

Na de dienst bent u van harte welkom om samen te genieten van warme chocomel en glühwein.   

We gaan ervan uit dat u komt.  

Neemt u uw buren, familie en vrienden mee? 

 

Commissie Kerk in Actie 
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STA OP! 

Als kerk zijn we een wereldwijde 

gemeenschap die het goede nieuws van 

Gods liefde ervaart en wil delen. We mogen 

samen in beweging komen. We mogen 

opstaan om het leven voor onszelf en voor 

iedereen de moeite waard te maken. We 

mogen hoop bieden aan vluchtelingen, aan 

mensen die zorg nodig hebben, aan 

kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in 

armoede of moeilijke omstandigheden. We 

mogen recht doen aan iedereen die 

onderdrukt wordt. Wij geloven in delen. 

Kom in beweging, kom tot leven. Sta op! 

KerkinActie  -  Kom in Actie   

Advent 2019 is begonnen. Commissie KerkinActie heeft 

u laten weten dat u een adventskalender kunt bestellen 

op de site van de landelijke Kerk in Actie (PKN).  

Misschien nog makkelijker was de meegestuurde online 

versie. Gewoon op uw telefoon of laptop te gebruiken 

om geïnspireerd te worden door het thema “Geef 

Licht”.  

Ook in de Kerstnachtdienst komt dat thema terug. Ook 

willen we u in deze Adventsperiode graag het magazine 

Petrus aanbieden. Dit is het gratis magazine van de PKN. 

Het magazine toont de kerk als vindplaats van geloof, 

hoop en liefde. Aanbevolen speciaal voor adventstijd of 

de kerstdagen. Een gratis abonnement kunt u 

vervolgens zelf aanvragen. 

 

Met de kerst nog voor de deur kijken we toch ook al 

weer vooruit naar 2020 en in het bijzonder naar de 40-

dagentijd. De veertigdagentijd loopt in 2020 van 

Aswoensdag 26 februari tot en met zaterdag 11 april. 

Op zondag 12 april is het Pasen. Net als de tijd voor 

Kerst is de tijd voor Pasen, een tijd van bezinning om 

even stil te staan bij het leven van alle dag. 

 

In januari/februari 2019 

hebben we als Kamerikse 

kerkgemeenschap van de 

Ontmoetingskerk een 

eigen boekje gemaakt 

voor gebruik tijdens de 

40-dagentijd 2019. De 

reacties op deze uitgave 

waren zo positief dat we 

het aandurven dit jaar 

opnieuw u te vragen een 

bijdrage te leveren voor 

een Kamerikse 40-

dagentijd kalender. Wij 

zoeken dus schrijvers, dichters en tekenaars (jong en 

oud) die een blad willen vullen voor onze eigen 

Kamerikse 40-dagentijd kalender. Die kalender moet 

eind februari 2020 helemaal klaar zijn en in grote  

 

aantallen beschikbaar. Doet u mee spontaan? Laat het 

even weten aan iemand van de commissie KerkinActie. 

Zet op één pagina uw eigen gedachte, een gedicht of 

een illustratie over de 40-dagentijd als voorbereiding 

op Pasen. De commissie zal uw / jouw inbreng delen 

met alle gemeenteleden in een mooie 40-dagen-

kalender. 

 

Laat even weten aan één van de leden van onze 

commissie Kerk-in-Actie dat u één of meerdere pagina’s 

gaat vullen. Misschien heeft u net een zetje nodig en 

kunt u beloven dat u één pagina zult vullen als u daarom 

wordt gevraagd. Dat is ook goed.  

De kerstdagen zijn misschien wel het juiste moment om 

vooruit te denken over welke gedachte, gedicht of 

illustratie (zelf gemaakt of zelf gevonden) u wilt delen. 

Laat het even weten dat u een bijdrage zult leveren. Er 

is nog tijd genoeg, maar zo rond 15 januari 2019 willen 

we de basis binnen hebben. Helpt u mee, help jij mee 

om dit een succes te maken?  

Een Kamerikse 40-dagentijd kalender met uw eigen 

bijdrage – mooier kan het haast niet? Wij zien uit naar 

de toezeggingen. Is het lastig om een onderwerp te 

bedenken? Dan kunt misschien gebruik maken van het 

thema van de PKN voor de 40-dagentijd. Dat thema is  

“Sta op!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En anders haalt u misschien inspiratie uit het project 

“op zoek naar veiligheid” dat wij als Kamerikse 

KerkinActie de laatste 2 jaar ondersteunen. Een andere 

suggestie is om u te laten inspireren door het thema van 

deze adventstijd, “Geef Licht”. De commissie denkt dat 

er onderwerpen genoeg zijn om u te laten inspireren tot 

een bijdrage voor de 40-dagentijd kalender. 

 

Hartelijke groet van Klaas de Wit  

(voorzitter van commissie Kerk in Actie) 

GEEF LICHT   

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het 

elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, 

armoede of ziekte. Advent inspireert ons om uit te 

zien naar iets nieuws, iets mooiers, een belofte die 

uitkomt. De geboorte van Jezus brengt licht in een 

donkere wereld. Met de kerstcampagne van Kerk 

in Actie wordt dit licht gedeeld met kinderen in 

Zambia, Colombia, Nederland, Myanmar en 

Moldavië. 



 

Protestantse Ontmoetingskerk Kamerik – Jaargang 52 nr. 3 Pagina 13 

Kerstmorgen / Combo                               

 

Kerstmorgen pastor Creemer m.m.v. combo 

Het thema van de kerstmorgendienst is “Immanuël” en pastor Creemer uit Kudelstaart is onze voorganger. De 

muzikale begeleiding wordt verzorgd door het combo, bestaande uit Gert, Colinda, Eva, Ko en Ria en aangevuld met 

zang door Mariëtte, Tamaike en Anton. 
 

De kinderen komen binnen met een kerstlicht en zingen samen met het combo ”Vlammetje, vlammetje. Dit lied 

kennen zij dan als het goed is al van de kerstviering van school. Ook wordt het gedichtje van kerstmorgen 

voorgedragen: 
 

 Vier kaarsen, vier kaarsen, waar een verhaal aan zit. 
 De cirkel is gesloten, het paarse lint wordt wit. 
 Een Kindje wordt geboren, een nieuwe tijd breekt aan. 

 Gods woord zal als een licht door onze wereld gaan. 
 

De dominee vertelt aan jong en oud een kerstverhaal en tijdens de preek gaan de kinderen naar hun eigen 

kindernevendienst.  Voor de allerkleinsten is er crèche. 

Na de Bijbellezingen wordt een bekend lied gezongen uit de Young Messiah: “He shall feed his flock”. 

Voor en tijdens de dienst is er veel ruimte voor instrumentale kerstmuziek door piano met viool en dwarsfluit of 

saxofoon. Daarnaast hopen we ook veel bekende kerstliederen met elkaar te zingen. 

We hopen op een mooie en inspirerende dienst. Zingt u weer met ons mee? 

 

Ria van Leeuwen-van Dijk 

 

 

 

 

 

Alle jarigen…… van harte gefeliciteerd                        

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  december      januari   

13  Sam Tonus 9 jaar  7  Cornelle Bisschop 16 jaar 

22  Isabel Littel 4 jaar  10  Lotte van Vreeswijk 9 jaar 

25  Milan Hoogerwerf 14 jaar  14  Kiki van der Meer 6 jaar 
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Kids & zo  
 

 

Hallo allemaal,  
 

Als ik dit schrijf is het bijna sinterklaasavond. Leuke, 

gezellige en spannende tijd. Hopelijk zijn jullie wensen 

goed aangekomen bij Sinterklaas en hebben jullie 

genoten van een leuk feest! 

Ook in de kerk hebben we twee mooie feesten gevierd. 

Op 6 oktober de gezinsdienst met medewerking van 

band Lifelane. Hier ging Alfons weer voor. Was 

wederom een mooie dienst.  Dit begint een goede 

jaarlijkse traditie te worden.  Op 17 november de 

gezinsdienst met als thema actie schoenendoos. Freek 

van de Bruggen (interim-directeur en zanger van de 

band LEV) ging voor in deze dienst. Wat een stapel 

gevulde schoenendozen waren er meegenomen naar 

de kerk. Goed dat jullie dat doen, andere kinderen 

kunnen nu van jullie meegebrachte cadeaus gaan 

genieten. Wat een volle kerk hadden we. Fijn! 

Er is wat veranderd binnen de tienernevendienst. De 

groep tieners in de oude leeftijdsgroep werd steeds 

kleiner. Voor de groep vanaf ongeveer 16 tot 21 jaar 

werd er te weinig georganiseerd binnen de kerk. We 

ontvingen veel positieve geluiden over de 

tienernevendienst, ook van diegene die buiten de oude 

leeftijdsgroep vielen. Zo ontstond het idee om de 

tienernevendienst aan te passen. Met ingang van dit 

kerkelijk jaar heet de nevendienst ‘In His Presence’. 

Deze nevendienst is bestemd voor de jongeren vanaf de 

brugklas tot 21 jaar oud. 10 november werd de eerste 

nevendienst nieuwe vorm gehouden. 10 jongeren 

waren aanwezig. Het was fijn en goed om zo met elkaar 

bezig te zijn. Na afloop ontvingen we positieve geluiden 

van de jongeren. 8 december hopen we elkaar weer te 

treffen. 

En dan zitten we alweer in de Adventstijd, de tijd 

waarin we toeleven naar Kerst. Kerst is het feest van het 

licht. Jezus werd geboren en maakte Gods licht 

zichtbaar voor iedereen.  

Allemaal fijne feestdagen toegewenst en een gezellige 

jaarwisseling! Geniet van jullie welverdiende vakantie.  
 

Mariëtte en Petra 

 

 

 

Nieuws vanuit het Jeugdwerk 

De clubs en Open Jeugd draaien hun programma's, dus 

mooi moment om andere activiteiten te promoten. 

Maar eerst nog interieur nieuws: 

 

Nieuwe clubzolder vloer 

Er is een groep samengesteld die de organisatie van de 

nieuwe vloer op zich hebben genomen. 

Namens het College van Kerkrentmeesters is dat Siena 

Alfons, namens de jeugd is dat Bart van Leeuwen en 

voor controle en begeleiding bij de uitvoering is dat Piet 

Sloof. 

Er is al overlegd met Gerard van de Geer van firma Osim. 

Binnenkort gaat hij de vloer opmeten en een offerte 

opstellen. 

Voorjaar 2020 hopen we een nieuwe vloer te hebben 

die weer net zo lang mee kan als de huidige die er al 

vanaf het begin ligt. 

Dank gaat uit naar de heer en mevrouw Reijneveld die 

ons een legaat hebben achter gelaten waarvan we dit 

mogen doen. 

 

Hieronder 3x een verslag van nieuwe initiatieven in 

geloofsbeleving 

Het zijn 3 pareltjes... 

'In His Presence'  

is een nieuwe vorm van Tienernevendienst. Niet alleen 

voor de jongeren van 12 tot 16 jaar maar tot 23 jaar. 

'In Zijn Aanwezigheid' komen is het doel en we doen 

dat door korte stukjes muziek te luisteren, video te 

kijken en korte getuigenissen van ons zelf of van gasten 

die daarvoor speciaal komen. De eerste keren hebben 

Esmee Zuijdervliet en Arian Kastelein gesproken. 

De volgorde van het programma wordt door de 

jongeren zelf gekozen en ze kunnen van te voren zelf 

input aangeven. Om voldoende tijd te hebben gaan we 

met de jongeren al eerder de kerkdienst verlaten om 

wel weer terug te komen voor de zegen en zo onderdeel 

te blijven van de kerkdienst. 

De eerste twee keer zijn goed ontvangen en daarom 

gaan we zo door in wisselende samenstellingen. 
  

Nellie, Mariëtte, Petra en Alfons 

 

Alpha Youth  

Dit voorjaar is gestart met contacten te leggen met de 

werkgroep van Alpha Youth en Alpha volwassenen die 

in Kamerik deze training verzorgen. 
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Deze zomer als team vertegenwoordigers 

uit de 3 kerken van dit dorp gesproken 

en geoefend en vooral gebeden om 

deelnemers. In de Herfst gestart met 

toestemming van alle drie de kerkbe-

sturen van dit dorp. 

Een doorbraak kun je het noemen en er rust zegen op; 

12 jongeren uit de drie kerken of niet kerkelijk draaien 

op de donderdagavond mee. 

En het ‘weekend uit’ in Woudenberg is ook al achter de 

rug. Het gaat als een speer en de avonden zijn geweldig. 

Alpha is een begin van vernieuwde of hernieuwde 

kennismaking met het christelijk geloof in zijn puurste 

zin van het woord. Alpha Youth was voor het eerst dat 

we dit als groep vanuit alle drie kerken samen orga-

niseerde en ja…. 

We hebben toestemming om ook de volwassen Alpha 

als drie kerken samen te gaan aanbieden dit voorjaar. 

Alpha Youth hebben we op onze clubzolder gehouden. 

Alpha volwassen houden we in de Elim. 

Ook al ga u/je al jaren naar de kerk, doe mee aan Alpha, 

dit zal ook voor jou of voor u een nieuwe start zijn … 
 

Namens onze kerk, 

Mariëtte en Alfons 

Kamerik Praise 

25 Januari is de derde editie van Kamerik Praise 

Inmiddels zijn er al 2 edities geweest en opnieuw gaan 

we met muzikanten en zangers en zangeressen uit alle 

4 kerken deze avond organiseren. In samenwerking met 

stichting Nieuw Hart bereiden we dit voor en bieden 

we dit u aan. Een avond met zang, getuigenissen en 

voorbeden. 

Voorgaande jaren was ook onderwijs (preek) een 

onderdeel, maar daar gaan nu aparte avonden voor 

georganiseerd worden. Zet het in uw agenda 

zaterdagavond 25 januari 2020 is in onze kerk een 

prachtige avond wat je zeker een keer moet meemaken. 

Kom naar Kamerik Praise 
 

Van uit onze kerk, 

Paul Zwetloot en Alfons v Leeuwen 

 

Namens het Jeugdwerk & de Jeugdraad wensen wij 

jong & oud mooie, inspirerende & bijzondere geloofs-

belevingen toe met elkaar, in & buiten de kerk 

 

Warme & hartelijke groet, 

Mariëtte 

 

 

 

Actie4Kids – Actie Schoenendoos 

De themadienst Met hart en handen van 17 november 

stond in het teken van Actie4Kids, ook bekend als Actie 

Schoenendoos. Actie4Kids, georganiseerd door 

stichting Gain (Global Aid Network), wordt dit jaar voor 

de 25e keer georganiseerd. De vraag is of binnenkort de 

miljoenste schoenendoos wordt doorgegeven. Wie 

weet, komt die uit Kamerik. 

(Meester) Freek van der Brugge was de spreker en zong 

mee met onze eigen Ontmoetingsband die de dienst 

prachtig muzikaal omlijstte. Wat fijn dat er zoveel 

mensen waren en dat er 40 versierde en gevulde 

schoenendozen werden meegebracht! Ook in de 

collectezak kwam een mooi bedrag om de actie 

financieel te ondersteunen. 

In de dienst stond delen centraal aan de hand van het 

verhaal van de vijf broden en de twee vissen. Na dit 

verhaal zongen wij het lied Vijf broden en twee vissen 

met als laatste couplet:  

 

 Ja, Jezus deed een wonder, 

 Want Hij heeft alle macht. 

 Maar denk eens aan die jongen, 

 Die het bij Jezus bracht. 

 Vijf broden en twee vissen. 

 Het was zijn hele schat. 

 Zou jij het kunnen missen 

 als jij niets anders had? 

 

Petje af voor deze jongen. Ook petje af voor alle 

kinderen die bereid waren spullen te delen met de 

onbekende kinderen ver weg.  

 

Op donderdag 28 november zijn de dozen naar het 

verwerkingscentrum in Woerden gebracht   tegelijk met 

de dozen die op de basisschool Eben-Haëzer waren 

ingeleverd.  Twee juffen reden met goedgevulde auto’s. 

Twee leerlingen gingen mee voor de assistentie.  
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Als jeugdige vertegenwoordiger van onze kerk mocht 

Thieme mee.  

In het verzamelcentrum was een groot team mensen 

aan het werk. Alle dozen werden gecontroleerd. Niet 

gewenste materialen zoals etenswaren, speelgoed met 

batterijen en vloeibare producten werden eruit gehaald. 

Dozen werden eventueel aangevuld met bruikbaar 

materiaal. Goede spullen die niet in de dozen mochten, 

werden verkocht in een marktkraampje. De opbrengst 

hiervan is uiteraard voor het goede doel.   

Een indrukwekkend aantal ingepakte dozen stond klaar 

voor transport naar Sierra Leone. Het waren er al meer 

dan 6.000. Meer dan 6.000 dozen laten kinderen op 

een andere plek op de wereld weten dat er aan ze 

gedacht wordt. Doen jullie volgend jaar weer/ook mee? 

 

Christine Verhoeve 

  

 

Inzamelen oud papier          Klaas de Wit                           
 

Zaterdag 4 januari 2020 

 

Om 10:00 uur is er KOFFIE en 

THEE!! 

 

 

 

Wie schenkt de koffie?          Petra Hoogerwerf                                   

 

  december 

15 Thom en Coby de Kort 

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

29 Coby Kon, Yvonne Kruk, Petra Hoogerwerf 

                                                     

 

 

 

 

 februari 

2 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,    

Petra Hoogerwerf (401807) 

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     

 januari 

5 Ans van Viegen, Suzanna Kleingeld, Hennie van Elten 

12 Jeannette en Ton den Blanken 

19 Engelien en Gijs de Heer 

26 Jannette de Kwaasteniet en Jannita Witten 
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De kerstsamenzang steunt Daniël Baldé uit Kamerik in 

zijn deelname aan de Muskathlon in Indonesië ten bate 

van Compassion. 

De drie Kamerikse koren, Muziekvereniging “Nieuw 

leven” en het kinderkoor “de Lenteklokjes” verlenen hun 

medewerking. De samenzang begint om 19:30 uur en 

de toegang is gratis. 

 

Net zoals de afgelopen jaren staat dit jaar opnieuw een 

project of organisatie uit de nabije omgeving centraal: 

 

Muskathlon – Indonesië; Ik ren voor Compassion 

(“Starting a wave of justice”) 

Door mee te doen aan de Muskathlon wil ik een verschil 

maken in het leven van kinderen in armoede. Kinderen 

die geen hoop voor de toekomst hebben, geen 

(zelf)vertrouwen, geen perspectief, voor wie elke dag 

weer overleven is. Kinderen die voor 60 euro verkocht 

worden omdat er geen alternatief is. Voor die kinderen 

wil ik graag een jaar lang fondsen werven en trainen om 

in de hitte van Indonesië een marathon te lopen. Mijn 

doel is om 10.000 euro op te halen zodat de levens van 

10 kinderen (en daarmee hun gezinnen) verandert in 

een leven met hoop voor de toekomst, omdat ze 

voedsel, scholing, medische zorg, sociaal emotionele 

vaardigheden en bovenal liefde ontvangen in het 

Compassion project. Wilt u ook meehelpen om het 

leven van deze kinderen te veranderen?  

 

https://www.muskathlon.com/nl-

cx/deelnemers/2689/danil-bald.html 

 

Hartelijk dank voor uw steun! 

 

 

Dag lieve mensen van de Ontmoetingskerk, 
 

Wat gaat de tijd hard! Het is al weer bijna 11 maanden geleden dat ik 

afscheid nam van de kerk.  

En nu ga ik ook afscheid nemen van mijn huis en dorp. Op 17 december staat 

de verhuisauto voor de deur. Niet alleen mijn spullen neem ik mee, ook heel 

veel herinneringen. Met weemoed én dankbaarheid verlaat ik Kamerik. 

Maar…. ons contact hoeft niet voorbij te zijn, want ik ga slechts op drie 

kwartier rij-afstand wonen. En telefoneren, mailen of schrijven kan ook altijd. 
 

Dit is mijn nieuwe adres: 

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 

86 

Bel, mail, schrijf gerust, of kom langs…. Welkom! 
 

Alle goeds voor jullie allemaal – van harte.    

Gilda Polderman 
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Kerstwandeltheater You’ll NEVER walk ALONE 

Vrijdag 20 december is er een Kerstwandeltheater in 

de binnenstad van Woerden. Op verschillende plaatsen 

komt het kerstverhaal tot leven. Als wandelaar ontmoet 

je koningen, herders, maar ook mensen van vandaag…. 

Allemaal willen ze gezien worden, willen ze dat iemand 

aan hen denkt. Het thema is dit jaar daarom “You’ll 

never walk alone”.  

Het Kerstwandeltheater begint in de Opstandingskerk 

(Wilhelminaweg 8). Er kan gestart worden tussen 18.00 

en 20.00 uur. Na een uur eindigt de wandeling bij de 

kerststal in de Bonaventurakerk. Daar staat voor 

iedereen warme chocomel, koffie en thee klaar!  

Ook deze derde editie van het Kerstwandeltheater is 

een initiatief van de Kruiskerk, Maranathakerk, 

Opstandingskerk, Lutherse kerk, de Petruskerk en de 

Pax Christi parochie. Start- en eindpunt zijn gelijk, de 

route is wel anders. Tijdens de wandeling kan er ook een 

bezoek gebracht worden aan Kaarsjes in de 

Petrus. Deelname is gratis en voor iedereen 

toegankelijk. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer 

informatie op  www.kerstwandeltheaterwoerden.nl 

 

 

Collectes en collectedoelen 

In de rondvraag van de laatste ledenvergadering van de 

kerk, heb ik aandacht gevraagd voor de collectes en met 

name voor de collectedoelen tijdens de kerkdienst. Het 

komt bij mij als een beetje bijzonder over als we tijdens 

de kerkdienst collecteren voor de instandhouding van 

onze eigen gemeente. En het wordt al helemaal 

bijzonder als we twee collectes houden die allebei 

bestemd zijn voor ons eigen “lokale” succes. Toch 

gebeurt het met enige regelmaat dat we de eerste 

collecte hebben voor “de kerk” en dat er een tweede 

collecte is met als doel “beheer en onderhoud kerkelijke 

gebouwen”. 

Begrijp me goed: ik ben er niet tegen om ons eigen 

kerkelijk werk en ons eigen kerkgebouw in stand te 

houden. Maar om dat via de collecte tijdens de 

eredienst te organiseren, is volgens mij niet de 

bedoeling van “inzameling der gaven”.  

 

Gebruikelijk in onze PKN-liturgieën is dat de collecte 

onderdeel is van de “Dienst der gebeden en gaven”. En 

daar begint dan het punt dat ik wil maken.  

Als wij gaven geven moeten dat, althans zo denk ik 

erover, ook echte gaven zijn en niet iets wat direct of  

 

 

 

indirect weer aan onszelf ten goede komt in de vorm 

van koffie na de dienst, predikant op de kansel of 

verwarming van de kerkzaal.  

Onze gaven zijn voor diaconale doelen. Dat kan en mag 

vervolgens ruim worden uitgelegd. Mensen in onze 

eigen kerkelijke of wereldlijke gemeente kunnen even 

goed ondersteuning nodig hebben als mensen of 

projecten die we bijvoorbeeld via Kerk in Actie in het 

buitenland steunen. 

 

Het argument dat onze kerk de collectes niet kan 

missen in de begroting kunnen (en volgens mij moeten) 

wij ontkrachten door onze jaarlijkse vrijwillige bijdrage 

op een passende wijze af te stemmen op het 

noodzakelijke kerkelijke budget. Daarom hoop ik van 

harte dat er begin volgend jaar weer een actie 

Kerkbalans zal worden gehouden zo dat ieder van ons 

zijn verantwoordelijkheid kan nemen voor het 

kerkenwerk, maar vooral ook zo dat onze collectegaven 

tijdens de eredienst worden bestemd voor en besteed 

aan onze naaste.  

 

Hartelijke groet van Klaas de Wit. 
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Gratis kaarten en stemmen op jouw favoriet voor de TOP2000kerkdienst! 

Extra TOP2000kerkdienst in de Kruiskerk na grote toeloop op kaarten 
 

Op zaterdag 28 december wordt in de Kruiskerk de 3e editie van de Top2000kerkdienst gehouden. Nog meer dan 

vorige jaren zal dit meer zijn dan een dienst. Door het uitgebreide naprogramma in en rond de Kruiskerk zal het meer 

lijken op een Top2000fesitval. De gratis kaarten hiervoor zijn op 28 november jl. online gegaan. De kaarten blijken 

zeer populair. Daarom is er op zondag 29 december om 15:30 uur een 2de TOP2000 kerkdienst gepland. Als je nog 

geen kaarten gereserveerd hebt, doe dit dan snel via www.top2000kerkdienst.nl/woerden 

 

Stem op jouw favoriete nummer uit de Top2000  

Het is dit jaar mogelijk om via deze website te stemmen op jouw favoriete nummer uit de TOP2000. Wat vind je het 

meest inspirerende nummer uit de lijst? Of bij welk nummer heb jij de mooiste herinnering? Ga naar de website en 

laat jouw top 3 achter. Als je wilt, kun je er ook een motivatie bij achterlaten. Op 28 en 29 december zal de Top10 van 

Woerden een passend plekje krijgen in en rondom de TOP2000kerkdienst. 

 

Programma TOP2000kerkdienst 

Op deze 3e editie zal evenals vorig jaar de Woerdense coverband ‘De Buren’ muziek uit de TOP2000 live in de 

Kruiskerk spelen. Dominee Joost Schelling verzorgt de verbindende teksten tussen de Nederlands- en Engelstalige 

nummers. Thema is: ‘Music was my first love!’ De deuren van de Kruiskerk gaan op zaterdag om 19.00 uur open en 

om 19.30 uur begint de TOP2000kerkdienst. Op zondag 29 december gaat de zaal open om 15.00 uur en begint de 

dienst om 15.30 uur. Na afloop van de dienst is er de tijd om elkaar te ontmoeten, er wordt gezorgd voor een hapje 

en drankje. Na de dienst van zaterdagavond speelt De Buren nog een tijdje door en om 22.00 uur is er voor de 

liefhebbers nog een pubquiz rond de Top2000 om aan deel te nemen. Op de avond kunnen teams zich hiervoor 

opgeven.  

Het programma eindigt zaterdagavond omstreeks 23.00 uur. En natuurlijk staat ook bij ons Radio2 aan. 

 

Ga dus snel naar de website voor jouw kaarten, want voor deze editie geldt: Op=Op. 

Want ook deze 3e editie mag je zeker niet missen. 

 

Alles samengevat op een rij: 

Datum en tijd: zaterdag 28 december (zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur)  

Zondag 29 december (zaal open 15.00 uur, aanvang 15.30 uur) 

Locatie: Kruiskerk, Mesdagplein 4 te Woerden. 

Kosten: Toegang gratis, geen collecte, na afloop hapje en drankje. 

Medewerking van: Coverband “De Buren” en ds. Joost Schelling uit Woerden 

Thema: ‘Music was my first love!’ 

Meer info: www.top2000kerkdienst.nl/woerden 

 

 

 
 



  

Protestantse Ontmoetingskerk Kamerik – Jaargang 52 nr. 3 Pagina 20 

 

OPENING ANNAKAPEL - ZATERDAG 14 DECEMBER 

 

Op zaterdag 14 december wordt de Annakapel -aan de 

Nieuwstraat in Woerden- feestelijk in gebruik genomen. 

Na een ontvangst in de Lutherse Kerk aan de Jan de 

Bakkerstraat om 14.00 uur, zal de kapel om 14.15 uur 

worden ‘ingewijd’ door ds. Maarten Diepenbroek, de 

predikant van de Lutherse Gemeente. Ook de cantorij 

verleent haar medewerking aan deze gebeurtenis. Na 

afloop is er nog een informele ontmoeting in de kerk. 

 

Verscholen achter de Lutherse Kerk in Woerden staat 

een onopvallend wit gebouwtje. Het werd tot voor kort 

gebruikt als opslagplaats voor tafels en stoelen.  

Enige tijd geleden kwam het idee op dat er meer mee 

zou kunnen. Er werden plannen gemaakt en uitgevoerd, 

en…. intussen is het een kleine, sfeervolle kapel 

geworden. Een kleine plek waar een mens even stil kan 

zijn. Een icoon, een kaars, een plekje om even te zitten. 

Een plekje om dichter bij jezelf te komen. En misschien 

ook: dichter bij God te komen? 

 

Als naam voor deze ruimte is gekozen: Annakapel. 

Waarom is voor deze naam gekozen? Een van de 

redenen is: in lang vervlogen tijden was er bij de 

Lutherse kerk een doopkapel, die aan de heilige Anna 

was gewijd! 

 

Voor wie is deze Annakapel bedoeld? Eigenlijk voor 

iedereen die daar wel even zou willen zijn. En we hopen 

dat dit bescheiden plekje, verscholen aan de rand van 

de Woerdense binnenstad, voor veel mensen van 

betekenis zal zijn…. Op de website van de Lutherse Kerk 

(www.lutherswoerden.nl) zullen de openingstijden 

worden vermeld. 

 

 

 

 

 

 

Afscheid 

Eind augustus hebben wij de Kerkenraad laten weten dat, na alles wat ons “overkomen” is, wij ons niet meer thuis 

voelen in de Ontmoetingskerk en ons zullen laten overschrijven naar Woerden. Daarom dus ook stoppen met ons 

“Kerkenwerk”. Om dit goed te laten verlopen hebben wij toegezegd dat wij onze werkzaamheden willen blijven doen 

totdat opvolgers gevonden en de werkzaamheden goed overgedragen zijn, echter tot uiterlijk eind december. 

Dit is daarom de laatste Kerkbrief die wij voor u gemaakt hebben.  

 

Sinds wij hier in 2012 zijn komen wonen hebben wij ons met hart en ziel gegeven aan de Ontmoetingskerk van 

Kamerik en hebben met veel genoegen met velen van jullie samen mogen werken op allerlei terreinen.  

Joke heeft in haar pastorale werk veel mensen mogen bezoeken en heeft bijzonder gewaardeerd dat lief en leed met 

haar gedeeld werd. Dank daarvoor. 

   

Wij hoopten dit mooie werk nog lange tijd te kunnen blijven doen, echter, het heeft niet zo mogen zijn.  

Met enorme pijn in ons hart voelden wij ons genoodzaakt om afscheid van u te nemen. 

 

Die gemeenteleden die ons een warm hart toedragen willen we hierbij bedanken voor hun vertrouwen, respect en 

waardering.  

Ook dank voor de lieve reacties die wij mochten ontvangen. 

 

Wij wensen u allen Gods zegen toe, heel mooie, bezinningsvolle Kerstdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar. 

 

Nico en Joke Weesjes 
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22 december  
Voorganger ds. M. Kool-Mout 

Crèche          Tamaike en Lieke 

Kindernev.dienst Nellie 

Collecte             Kerk / Jeugd 

Begeleiding Henk Hilgeman 
 

 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

 

1 januari 10:30 uur     Nieuwjaar  

Voorganger Mw. ds. E.S. ten Heuw - Leiden 

Collecte Kerk 

Begeleiding Aart Jan van Pelt 
 

 

  

  

  

  

 

15 december  

Voorganger ds. F.C. van Dijke - Woerden 

Crèche         Annemarie en Anouk 

Kindernev.dienst Mirjam 

Collecte             Kerk 

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’.  

24 december 22:00 uur Kerstnachtdienst 

Voorganger ds. Erick Versloot - Mijdrecht 

Collecte             Kerk in Actie 

Begeleiding Koor “Together” / M. vd Weerd 

 

 

31 december 19:30 uur   Oudjaar 

Voorganger ds. M. van der Zwaag-de Haan 

Collecte             Kerk 

Begeleiding piano Yvonne Kruk 
 

 

29 december  

Spreker ds. C. Burger - Kamerik  

Crèche Engelien en Gijs 

Kindernev.dienst Lise 

Collecte             Kerk in Actie 

Begeleiding Addo Dam 
 

 

25 december 1ste Kerstdag  

Voorganger mw. Pastor A. Creemer - Kudelstaart 

Crèche Maaike, Lianne en Milan 

Kindernev.dienst Daniëlle 

Collecte Diaconie 

Begeleiding Combo / piano Gert van Zoelen 
 

 

5 januari  

Voorganger ds. C. van der Kooi - Driebergen 

Crèche         Tamaike en Eva 

Kindernev.dienst Tamara 

Collecte Diaconie / Jeugd 

Begeleiding Addo Dam 
 

 

  

  

  

  

 

12 januari Heilig Avondmaal 

Voorganger ds. J.A. Berkheij - Woerden 

Crèche         Annemarie en Anouk 

Kindernev.dienst Sandra van Vliet 

Collecte             Kerk / H.A. voor Diaconie 

Begeleiding Addo Dam 
 


