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Pastoralia  
 

Naar elkaar omzien, gewoon omdat je elkaar kent of dat je het fijn vindt een teken van meeleven te sturen. 

Een kaartje doet enorm goed. Mooi omdat te zien/horen hier bij ons in Kamerik. 
 

Bij Coby van Vreeswijk is in november een nieuwe heup geplaatst met een goed resultaat. Maar helaas 

daarna gaf het veel pijn en problemen. Daarom is zij een paar dagen in het ziekenhuis geweest. Op dit 

moment is Coby thuis aan het revalideren. Veel sterkte gewenst en een goed herstel. 
 

In memoriam 

Op zaterdag 4 januari is op 88 jarige leeftijd mevr. R. Mosterd- de Leeuw overleden. Zij is in augustus 2015 

in Kamerik gaan wonen in de Cope om dichter bij haar dochter te zijn, die in Woerden woont. Afgelopen 

september is mevr. Mostert verhuisd naar Klein Houtdijk waar het de laatste weken steeds slechter met 

haar ging. De dankdienst was op vrijdag 10 januari in onze kerk met als voorganger ds. Marina van der 

Zwaag. Een mooie dienst, muziek en herinneringen van haar dochters. De begrafenis, in kleine kring, vond 

plaats in Wageningen in het familiegraf. 
 

De oudere jarigen 

De volgende gemeenteleden hopen op korte termijn hun verjaardag te vieren: 

30 januari  dhr. G. Blonk, Keur 21 

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

11 februari  dhr. Jongsma, Kallameer 44 

12 februari  mevr. Jongsma-Kruithof Kallameer 44 

12 februari  mevr. Voges-Karpers, Meidoornlaan 8. 

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

Met een hartelijke groet, Coby de Kort  

 

 

Nieuws van de diaconie  
 

Shelter4kids 

Zondag 2 Februari is er een extra collecte voor de diaconie, bestemd voor Shelter4kids, hun visie: Ieder kind 

verdient een thuis, Ieder kind verdient het om te horen: “Jij bent niet alleen” Kinderen mogen leren van 

hun leven. Dat ze het leven mogen vieren. Het leven mag je leren om te leven! Ferrie en Nienke Mooij. zijn 

al 18 jaar pleegouders en hebben nu 5 pleegkinderen en 4 biologische kinderen. Er is altijd al een diep 

verlangen geweest om kinderen te helpen die door hun thuissituatie niet of minder de kans krijgen om het 

potentieel wat in hun zit, te ontwikkelen. Na de plaatsing van hun oudste pleegzoon, begon het verlangen 

te groeien om meer kinderen binnen hun gezin op te nemen. Op dit moment wonen er vijf geweldige 

pleeg-/ gezinshuiskinderen bij hun in huis, naast één van hun vier biologisch eigen kinderen. 

“Zij willen een thuis zijn voor deze kinderen waar ze veiligheid mogen ervaren en zichzelf mogen zijn. Ze 

willen ze meegeven dat ze belangrijk zijn. Ze willen het potentieel wat in hen zit helpen ontwikkelen.” 
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 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. 
 
 

 

Collecteopbrengst december     totaal 

1 dec.  Kerk      53,45 

1 dec.   Beheer en onderhoud   52,55 

1 dec.   Diaconie     61,35 

8 dec.  Jeugd      93,79 

8 dec.   Beheer en onderhoud   68,80 

15 dec.  Kerk      93,30 

15 dec.  Beheer en onderhoud    75,40 

21 dec.  Kerk      85,05 

21 dec.  Beheer en onderhoud   75,90 

21 dec.  Jeugd      100,30 

24 dec.  KIA (kerstnachtdienst)   329,85 

25 dec.  Diaconie     159,50 

25 dec.  Beheer en onderhoud   110,70 

29 dec.  KIA      91,90 

29 dec.  Beheer en onderhoud   48,65 

31 dec.  Kerk      46,50 

31 dec.  Beheer en onderhoud   39,00 

    Totaal opbrengst  1.585,99 

 

Kids & zo  
 

Jong & Oud 
De 4 diensten die vanuit de Jeugdraad jaarlijks georganiseerd worden, zullen diensten worden voor alle 
leeftijden. Het is iedereen vast wel opgevallen dat het aantal kinderen en jongeren steeds ietsje minder 
wordt. Dan wordt het tijd om een ander concept te bedenken 
We hebben de diensten een tijdje gezinsdienst of themadienst genoemd, maar dit geeft niet hét goede 
gevoel. Voor dit jaar kiezen we een dienst voor Jong & Oud. Daar kan een thema aanhangen en een invulling 
door jong & oud, maar...dit hoeft niet  Benieuwd of 'dienst voor Jong & Oud' een goede keuze is? Welkom! 
 

College van kerkrentmeesters  



                                                                                                                                                                                                       

    
 3      

   
Kerkbrief        

               Protestantse  Ontmoetingskerk Kamerik   

  

Jaargang 53  Nr. 2  25 jan.- 8 feb. 2020                 

Zondag 2 februari staat een dienst voor Jong & Oud ingepland met als thema: '(on)zichtbaar talent' 
Dominee Marina van der Zwaag zal voorgaan en het combo begeleidt de te zingen liederen. 
De andere diensten voor Jong & Oud zijn dit jaar op 10 mei (Moederdag), 4 oktober (vanuit de clubs) en 15 
november (Actie4kids).  
We hopen jullie, jong & oud, bij al deze diensten te mogen ontmoeten! 
 
Verder draaien crèche, kindernevendienst, 'in His Presence' (andere vorm van tienernevendienst) en het 
jeugdwerk hun programma's 
Dit jaar zal ook de Avondmaal- Catechese voor de basisschoolleeftijd en de huiscatechese voor de jongeren 
opgestart worden 
 
Hartelijke groet van de jeugdouderlingen, 
Petra en Mariëtte 
 

Ontmoetingsplein  
 

De eerste keer…. 
Voor alles is een eerste keer en voor ons was dat op zondagmorgen 29 december. 
We stapten de grote zaal binnen en ja hoor er waren een paar kinderen in de crèche, waar wij als een 
volleerde opa en oma op mochten passen tijdens de morgendienst. 
Het was gezellig met de kleintjes en het uur vloog voorbij. Hierdoor kunnen de jonge moeders de dienst in 
de kerkzaal mee maken en hoeven ze niet op hun eigen kinderen te passen. 
Opa’s en/of oma’s en andere belangstellenden, wij kunnen het aanraden om ook eens in de 6 à 7 weken 
een zondagmorgen op te passen. 
Het is echt leuk om te doen. 
Hartelijke groet, 
Gijs en Engelien 
 

Oud papier  
 

Oud papier wordt opgehaald op zaterdag 1 februari. 

 

Starttijd: 

Ophalen in: 

08.30 uur – auto 1 

Teckop, Oud Kamerik, Kanis 

08.30 uur – auto 2 

Dorp oost 

Belader 1 

Belader 2 

Dominic Bastmeijer  

Edwin Bastmeijer 

Ton Rijnbeek 

Paul Alfons 

Starttijd: 

Ophalen in: 

Vanaf 10.00 uur – auto 1 

Dorp west – 1 

Vanaf 10.00 uur – auto 2 

Dorp west - 2 

Belader 1 

Belader 2 

Hans v/d Geest 

Marcel van Bemmel 

Ferry Hoogerwerf 

Ton den Blanken 

Catering Vacature  Om 10.00 uur is er koffie en 

thee! 
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Kerkdienst: Zondag 26 januari  10.00  

  

Voorganger    : Dhr. Ds. T. (Tjeerd) de Boer 

Begeleiding    : Cantorij / Yvonne Kruk achter de piano 

Beamer    : Adriaan 

Crèche     : Tamaike en Lieke Verweij 

Kindernevendienst  : Mirjam  

1e Collecte     : Kerk   

2e Collecte   

3e Collecte   

: Beheer en onderhoud van de Kerkelijke gebouwen  

: Cantorij 

Koffieschenken 

Chauffeur  

: Jeannette de Kwaaisteniet en Jannita Witten 

: Paul Alfons 

  

 Kerkdienst: Zondag 2 februari  10.00     

Dienst voor Jong & Oud: ‘(on)zichtbaar talent’ 
  

Voorganger    : Mevr. Ds. M. (Marina) van der Zwaag 

Begeleiding    : Combo / Gert van Zoelen achter de piano 

Beamer    : Dineke  

Crèche     : Jannette 

Kindernevendienst  : Nellie 

1e Collecte     : Jeugd   

2e Collecte    

3e Collecte  

: Beheer en onderhoud van de Kerkelijke gebouwen  

: Diaconie 

Koffieschenken  : Joke en Dennis Koster 

Chauffeur    

  

: Jaco vd Vliet 

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 31 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 volgende Kerkbrief verschijnt op 6 februari 2020. 
  
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 Rijnbeek    402273 of 06-28578444    koster@ontmoetingskerkkamerik.nl  
Kerk      : Hallehuis 4    06-30761446  
Website                   : www.ontmoetingskerkkamerik.nl  
Redactie Kerkbrief  : kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl  
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