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Pastoralia

In deze kerkbrief geen persoonlijke berichten. Jammer genoeg betekent dat niet dat er binnen families
binnen onze kerk geen zorgen zijn. Bij de één misschien kleine zorgen, vaak blijven die nog verborgen, maar
wel bekend zijn grotere zorgen bij een aantal families. Zorgen die overgaan in verdriet, omdat het weten er
is dat het moment van afscheid nemen nadert.

Niet ieder deelt de zorgen gemakkelijk. Informeert u ook regelmatig naar het wel een wee bij de ander?
Fijn om warme belangstelling te tonen!

De jarigen
Wat zou het leuk zijn om alle verjaardagen te vermelden, maar dat gaat net even te ver. Daarom is er voor
gekozen om alleen de verjaardagen te vermelden van de 75-plussers. De aankomende veertien dagen zijn
de volgende gemeenteleden jarig.

Dhr. E. Jongsma
Mevr. A.G.J.C. Jongsma - Kruithof
Mevr. A.C. Voges - Karpes
Dhr. A. Veenis
Dhr. J.N. Toet

een geestrijke groet,
Bert van Vreeswijk

Nieuws van de diaconie

Zondag 16 Februari is de eerste collecte voor de diaconie, bestemd voor de Rudolphstichting, die zich sinds
1927 als vereniging van kerken (PKN) inzet voor de toekomst van uithuisgeplaatste kinderen en jongeren.
Ze ontwikkelen vernieuwende projecten in de jeugdzorg, ondersteunen gezinshuizen in heel Nederland en
ze zetten zich in voor Jeugddorp De Glind door (duurzame) voorzieningen te subsidiëren.

Voor wie doen we het?
Uithuisgeplaatste kinderen en jongeren hebben vaak (te) veel meegemaakt. Veel van hen hebben
gedragsproblemen of zijn getraumatiseerd. De omstandigheden zijn zo dat zij niet meer thuis wonen.

Werkwijze: tijd, geld en kennis investeren
De Rudolphstichting investeert tijd, geld en kennis, maar verleent zelf geen uitvoerende zorg. Bij het
opzetten van nieuwe projecten werkt de Rudolphstichting altijd samen met anderen. Door samen te
werken zorgen ze ervoor dat een project echt waardevol is en dicht bij de behoefte staat van de kinderen
en jongeren.
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Onmisbare steun
Voor het uitvoeren van de projecten en programma's heeft de Rudolphstichting (financiele) steun nodig.
Vrijwilligers, diaconieën, fondsen, bedrijven en samenwerkingspartners geven de Rudolphstichting de kans
om vernieuwende projecten te starten voor uithuisgeplaatste kinderen.

Uitnodiging voor Filmavond

Een traditie die we onder inspiratie van Gilda zijn begonnen, willen we voortzetten.
Op 15 maart a.s. willen we vanaf 20 uur in onze huiskamer de film A Beautiful Mind (met oa Russell
Crowe) gaan bekijken en na afloop bespreken. Belangstellenden zijn welkom in de Kanis, op van
Teijlingenweg 127A en kunnen zich aanmelden via email josheuvelman@gmail.com.
Graag tot ziens.

Jos Heuvelman

Kamerik Praise

Afgelopen zaterdagavond was onze kerk het toneel van “Kamerik Praise”, Inmiddels al de derde editie.
Een avond vol lofzang, getuigenissen en gebeden.
De band samengesteld met mensen uit ons dorp aangevuld met leden van “Nieuw Hart”; de groep die deze
avonden helpt organiseren in Woerden en omstreken.
Mooie moedige getuigenissen en het opdragen van de gebeden vanuit de kerk.
En met name de aanwezigheid en getuigenis van de door zijn ziekte erg verzwakte René Eveleens ging door
merg en been.
Na afloop sprak ik twee jongens van 19 jaar die me vertelden dat de 2 a 2,5 uur voorbij waren voordat ze
het wisten, dat zegt toch iets..
Ik heb deze avond in m’n hart gesloten en zal hem nooit meer vergeten.
Dat God’s geest hierbij was, kan niet missen..

Alfons v Leeuwen
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Kerk in Actie

Sobere maaltijd en vesper

Ook dit jaar wil de commissie KerkinActie u/jullie van harte uitnodigen voor een eenvoudige maaltijd met
aansluitend een vesper op woensdag 4 maart. Inderdaad, een week na as-woensdag, vanwege de
voorjaarsvakantie die in deze week valt.

Het thema van de 40dagentijd dit jaar is Sta op! Het is een aansporing, een oproep die we vaak in de Bijbel
tegenkomen. Als de letterlijke beweging van opstaan, maar ook als aansporing voor iemand die de hoop
verloren heeft en niet meer weet hoe hij verder kan: kom op, geef niet op. Bij tegenslag is het makkelijk om
bij de pakken neer te zitten of je mond te houden bij onrecht. Maar bij God gaat het anders. Bij God
ontstaat een nieuw begin en worden mensen aangespoord om op te staan: Sta op, want het kan anders! En
over de hele wereld staan mensen op: tegen onrecht, lijden, of verdrukking.Tijdens de maaltijd zullen we
met elkaar in gesprek gaan over dit thema. Echt een aanrader om mee te doen aan deze eenvoudige
maaltijd en viering, je komt op een andere manier met elkaar in gesprek met behulp van gespreksvragen.

De eenvoudige maaltijd zalwoensdag 4 maart om 18.00 beginnen en aansluitend is de vesper viering om
19.30. De vesper zal geleid worden door ds. Marina vd Zwaag. Vanaf zondag 16 februari liggen er
intekenlijsten in de hal klaar om u op te geven voor de maaltijd. Als u liever alleen naar de vesper viering
komt is dit natuurlijk ook goed en bent u van harte welkom!

Actie Kerkbalans

De Actie Kerkbalans komt er binnenkort weer aan. Tegen half februari ontvangt u de nieuwe folder
Kerkbalans waarin alles rond de Actie wordt weergegeven. Vorig jaar hebben we de aktie eenmalig niet
gehouden in de hoop dat ieder toch zijn bijdrage zou handhaven of iets verhogen. Dat is er niet bij iedereen
helemaal uitgekomen, maar gelukkig kwamen we uiteindelijk wel een heel eind. Dat is ook de reden dat de
Actie nu wat later is ingezet dan gebruikelijk, maar heeft het voordeel dat u de spandoeken in omliggende
gemeente als hebt kunnen zien hangen, zodat u wist dat het er aan zou komen. We doen weer een beroep
op u als gemeentelid en in de folder wordt uitgelegd waarvoor dat is. Op de laatste twee zondagen van
februari staat er weer een bus in de kerk, waarin u uw formulier kunt retourneren. Op voorhand al vast
hartelijk dank voor uw bijdrage aan de instandhouding van onze kerk!
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Kerkdienst: Zondag 9 februari 10.00

Voorganger : Mevr. ds. E.(Elise) Jansen - Mijdrecht
Begeleiding : Henk Hilgeman
Beamer : Arie
Crèche : Lianne v Bemmel en Milan Hoogerwerf
Kindernevendienst : Daniëlle Hoogerwerf
1e Collecte : Kerk
2e Collecte : Beheer en onderhoud van de Kerkelijke gebouwen
Koffieschenken
Chauffeur

: Geralda en Jos Heuvelman
: Piet Verlaan

Kerkdienst: Zondag 16 februari 10.00

Voorganger : Dhr. ds. P.(Pieter) Pronk - Amsterdam
Begeleiding : Addo Dam
Beamer : Jornand
Crèche : Maaike de Jong en Eva Langendoen
Kindernevendienst : Lise Zwetsloot
1e Collecte : Diaconie
2e Collecte : Beheer en onderhoud van de Kerkelijke gebouwen
Koffieschenken
Chauffeur

: Siena Alfons en Bob den Hollande
: Eelke/Jaqueline Jongsma

Kerkdienst: Zondag 23 februari 10.00 Viering Heilig Avondmaal

Voorganger : Mevr. ds. M.M.(Mariëlle) Jochemsen - Maarn / Maarsbergen
Begeleiding : Arie Hardijzer
Beamer : Adriaan
Crèche : Tamaike den Hollander en Lysanne Vroege
Kindernevendienst : Sandra v Vliet
1e Collecte : Kerk In Actie
2e Collecte : Kerk
3eCollecte : Beheer en onderhoud van de Kerkelijke gebouwen
Koffieschenken : Patrick van Vreeswijk en Marcel van Vliet
Chaufeur : Piet/Corrie Sloof
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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 14 februari 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 20 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 Rijbeek 402273 of 06-28578444 koster@ontmoetingskerkkamerik.nl
Kerk : Hallehuis 4 06-30761446
Website : www.ontmoetingskerk.nl
Redactie Kerkbrief : kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl


