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Van de redactie 
 

Beste gemeenteleden, de eerste uitgave van de kerkbrief nieuwe stijl is een feit. Het is nu nog even een 
nulnummer zoals dat in de uitgeverswereld heet en dus summier van opzet. Het geeft een beeld van hoe 
de kerkbrief er uit gaat zien zoals die voortaan op uw digitale deurmat zal vallen.  
Vanaf volgende week gaan wij u iedere 2 weken op deze wijze zo volledig en actueel mogelijk informeren 
over wat er speelt in onze gemeente. Dit betekent dat we hiermee afscheid nemen van de papieren 
kerkbrief zoals die de afgelopen jaren door Joke en Nico Weesjes met veel zorg werd samengesteld.  
Voor degenen die geen mailadres hebben, is er uiteraard een geprint exemplaar beschikbaar. 
De nieuwe redactie bestaat vooralsnog uit 3 leden: Maaike de Jong, Piet Sloof en Arie van Eijk.  
In het kader van vele handen maken licht werk zou het mooi zijn om er een vierde redactielid bij te 
hebben. Je bent dan eens in de 8 weken aan de beurt om de kerkbrief te maken. Geen of nauwelijks kennis 
van Word is geen probleem. Je hebt het zo onder de knie en je krijgt alle ondersteuning. Zo steek je er 
altijd wat van op! 
We zijn te bereiken onder het bekende emailadres kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl en hopen dat u 
met de kerkbrief nieuwe stijl net zoveel leesplezier zult beleven als voorheen. 
 
Hartelijke groet, 
Het redactieteam 
 
 

Kerkdienst: Zondag 19 januari 10.00 
 

Voorganger  : Dhr. Ds. M. Brederoo uit Harmelen 
Begeleiding  : Henk Hilgeman 
Beamer  : Jornand 
Crèche   : Maaike en Lyzanna 
Kindernevendienst : Sandra 
1e Collecte   : Kerk in Actie  
2e Collecte   : Beheer en onderhoud van de Kerkelijke gebouwen 
Koffieschenken : Engelien en Gijs de Heer 
Chauffeur  : Bert van Vreeswijk 
 

Commissie Kerk in Actie 
 

Cie KerkinActie is, zoals u heeft kunnen lezen, weer van plan een 40dagenkalender te maken. 
Als we allemaal een bijdrage leveren komen we dagen (en bladzijden) te kort, maar zover is het nog lang 
niet: Nu zijn er nog lege pagina’s! 
Er is dus nog plek voor uw bijdrage. 
Doe mee, en  stuur een gedicht of uw eigen idee over de 40dagentijd als copij naar cie kerkinActie, 
daarmee voorkomt u dat er lege pagina’s zijn. 
  
Stuur uw bijdrage naar kia@ontmoetingskerkkamerik.n 
Inleveren van uw bijdrage kan vandaag en UITERLIJK tot zondag 26 januari 2020. 
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Mutaties            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Kerkbrief is een uitgave van de Protestantse Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt iedere 2 weken.  
Kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk op 17 januari 2020 bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: 
kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij is te vinden op de website. 
 
De Kerkbrief wordt ook op de website geplaatst. Deze is dan door de hele wereld te zien! Privégegevens worden daarom 
eerst uit de Kerkbrief verwijderd. Wil je beslist niet dat jouw foto / gegevens op de website komen, laat het weten! 
Copyright: Het is nadrukkelijk niet toegestaan om artikelen, foto’s, privégegevens enz. uit de Kerkbrief te gebruiken of te 
verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de Kerkenraad! 
 
Predikant (tijdelijk) : ds. M. van der Zwaag – de Haan 
Scriba   : Marieke de Groot 06-28901283 
Coördinator kosters : Ton Rijbeek  402273 of 06-28578444  koster@ontmoetingskerkkamerik.nl 
Kerk   : Hallehuis 4  06-30761446 
Website   : www.ontmoetingskerk.nl 
Redactie Kerkbrief : kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl 
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