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Van het kerkelijk erf                                   
 

Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk, 
 
En weer zitten we in een gedeeltelijke lockdown met elke dag nieuwe cijfers die niet tot vrolijkheid stemmen. 
Kerkbezoek weer beperkt tot 30 personen ,geen gemeentezang en ook geen ontmoeting meer na afloop van de 
dienst onder het genot van een kopje koffie. Allemaal een beetje ingewikkeld en niet direct stimulerend. 
En toch.. En toch.. 
Als kerkelijke organisatie proberen we waar het kan , activiteiten door te laten gaan, zij het soms in aangepaste 
vorm. Op 8 november houden we dankstond. Er valt immers nog veel te danken, zo hebben we ook op de 
gemeentevergadering vastgesteld. 
Zo staat 15 november de jaarlijkse schoenendoosdienst gepland. U heeft daarover een mail ontvangen van de scriba. 
Laten we als gemeente de dappere organisatoren steunen en ervoor zorgen dat we minstens net zo veel dozen 
hebben als andere jaren, en het liefst een stuk meer. Doet u mee? 
Op de laatste zondag ( 22 november)van het kerkelijk jaar willen we de dit jaar overleden gemeenteleden gedenken, 
en plaats bieden aan de familieleden om deze dienst bij te wonen.  
En ook worden er al eerste gedachten ontwikkeld met betrekking tot de kerstvieringen. Flexibiliteit is evenwel nodig, 
want elke week dreigt weer een nieuwe persconferentie… en dan zullen we ons weer opnieuw moeten aanpassen. 
Wat een constante factor blijft in deze coronaperiode, is dat we een klein beetje extra moeite moeten doen om met 
elkaar in verbinding te blijven, en om te zien naar elkaar. Pak de telefoon of stuur eens een kaartje, en kijk eens wat 
er gebeurt.  
Vast houden en volhouden! 
 
Namens de kerkenraad wil ik u daarbij goede moed toewensen. 
Jos Heuvelman 
 

 

Verslag Gemeentevergadering op zondag 11 oktober 
 

1.  Opening 
De voorzitter, Jos Heuvelman, opent de gemeentevergadering met een korte terugblik op de preek van vanmorgen 
van ds. Van der Weg en gaat ons voor in gebed.  
 
2.  Mededelingen 
Jos geeft aan dat de stukken zijn rondgestuurd, zowel de agenda als de bijlage. De agenda wordt vastgesteld.  
 
3.  Verslag van de gemeentevergadering op 10 november 2019. 
Het verslag van de vergadering van 10 november 2019 wordt vastgesteld.  
 
4.  Beroepingswerk (Klaas de Wit) 
Klaas geeft in grote lijnen een overzicht van hoe de beroepingsprocedure tot nog toe verlopen is.  
 
Beide gemeenten willen zelfstandig kerk in eigen dorp blijven en een nieuwe predikant zal dan ook twee losse 
arbeidsovereenkomsten aangeboden worden. De beroepingscommissies zullen samenwerken, maar ieder voor eigen 
gemeente besluiten nemen. 
 
Als vanuit beiden gemeenten geen bezwaren zijn op de tot nog toe genomen stappen in de procedure, zal de 
advertentie gepubliceerd worden en worden de door gemeenteleden voorgedragen kandidaten zullen 
aangeschreven. 
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De gemeente wordt in de gelegenheid gesteld eventuele bezwaren aan te dragen. Er zijn geen verdere bezwaren. De 
beroepingscommissie krijgt groen licht om te starten met de verdere beroepingsprocedure. 
 
5. Financiën (CvK, Henk van der Vliet) 
Na verkoop van de pastorie is ons banksaldo aanzienlijk toegenomen. Het overzicht heeft Henk toegelicht. 
Besloten is om een bedrag van € 50.000,- te beleggen bij Oikocredit Nederland Fonds. Verder zal het geld op de 
rekening bij de Rabobank blijven staan. Mogelijkheden om geld onder te brengen bij meerder banken is bekeken, de 
kosten wegen niet op tegen de opbrengsten. Een groter bedrag voor langere periode vast zetten, is niet mogelijk 
vanwege de kosten die gemaakt zullen moeten worden aan bijvoorbeeld de predikant en het onderhoud van de 
kerkelijke gebouwen. 
 
Er zal gekeken worden of het in de toekomst mogelijk is om minder te collecteren voor eigen doelen en de collecten 
te besteden aan externe doelen. Eigen kosten kunnen misschien meer betaald worden uit de exploitatierekening. 
 
Jos merkt op dat er gekeken moet gaan worden naar de 0,5% negatieve rente die betaald moet worden bij de 
Rabobank over het bedrag boven de € 250.000,-.  
 
6. Pastoraat (Coby de Kort en Bert van Vreeswijk)  
Coby wil onder de aandacht brengen dat het pastoraat een heel belangrijke tak binnen onze gemeente is. Het is 
ontzettend belangrijk dat we, vooral in deze tijd, naar elkaar om blijven zien. Ze roept ons op dit vooral te blijven 
doen. 
 
Er is overleg geweest met alle pastorale bezoekers, ook Marina was hierbij aanwezig. Leny de Groot en Bob en 
Tamaike den Hollander zullen het pastorale gedeelte voor de jonge gezinnen op zich nemen. Deze ontwikkeling 
wordt als zeer positief gezien. 
 
Via onze jeugdouderling, Mariëtte van der Zouw zal er getracht worden meer connectie te vinden met de groep 
jongeren vanaf 17 jaar. Ook dit is een heel belangrijke groep die we niet uit het oog willen verliezen.  
 
De wijken zoals we voorheen gewend waren, zijn opgeheven. We zijn één gemeente en uit ervaring blijkt dat 
gemeenteleden hun weg naar de Kerkenraad wel weten te vinden. Dit kan via een ouderling of via de scriba, 
persoonlijk, telefonisch of per mail. 
 
Vanuit de gemeente komt de oproep aan ‘ouderen’ binnen onze gemeente zich in te zetten voor het jeugdwerk in 
onze kerk, bijvoorbeeld te helpen bij de crèche en de kindernevendienst. Zo bouwen we aan onze gemeente en doen 
we het met elkaar. 
Voorstaande oproep wordt aangevuld met de opmerking dat er momenteel nog maar 4 mensen zijn die de 
kindernevendienst leiden. Dus hulp is hard nodig. 
 
7.  Corona aanpak (Jos Heuvelman) 
Jos vertelt dat we ons als Kerkenraad houden aan de richtlijnen en adviezen van het RIVM, niet meer en niet minder 
dan dat. Het zal toch elke keer anders gaan, de richtlijnen veranderen ook steeds en daar passen wij onze werkwijze 
steeds opnieuw op aan. Heel soms zal er een uitzondering gemaakt kunnen worden, door bijvoorbeeld zang van 
achter een scherm toe te laten, alle voorzorgsmaatregelen zullen dan genomen moeten worden en niet altijd is dat 
mogelijk. Wekelijks voorzang is daarom ook nog niet mogelijk, de omvang van onze kerk laat dat niet toe. De 
Kerkenraad heeft hier meerdere keren over gesproken, het is voor velen van ons een teleurstelling, maar helaas er is 
voor nu nog geen oplossing om voorzang toe te staan.  
Jos benadrukt dat ons beleid goed is, maar we zelf als gemeente voor de goede uitvoering moeten zorgen. We 
moeten elkaar scherp houden. 
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Er zal gekeken worden om het live streamen van kerkdiensten te doen via YouTube, wellicht kunnen meer diensten 
live gestreamd worden. Hierbij komt onder sommigen van ons ook de angst naar boven dat minder mensen de kerk 
zullen bezoeken en er minder ontmoeting is. 
 
8.  Onderhoudsplan kerkelijke gebouwen (CvK, Ad Smit) 
Ad vertelt dat het financieel na de verkoop van de kerk goed lijkt te zitten, maar er zijn kanttekeningen bij. Het 
onderhoudsplan is nog niet klaar, dit wordt momenteel bekeken door enige deskundigen van stichting SBKG. Maar 
ook daar zal het nodige aan uitgegeven moeten worden. Denk aan:  
Vloerbedekking jeugdzolder: net gedaan voor €9.000 
Nieuwe dakpannen voor de jeugdzolder. 
Door aanwezigheid van de boktor, zal het podium in de kerk vervangen moeten worden en overal volledig nieuwe 
vloerbedekking gelegd moeten worden, ook in de kerkzaal.  
Daarnaast is er ook boktor aanwezig in het orgel en het dak. 
De muren van het kerkgebouw scheuren steeds ernstiger in: hoe lang nog houdbaar? 
Het volledige dak en de dakpannen van het kerkgebouw zijn binnen enkele jaren aan de beurt. 
De WC-unit zit aan de kerk geplakt en verzakt flink: snel oppakken. 
De brede goot tussen kerk en bijgebouw moet snel vervangen worden. 
Ook de verwarming in de kerk zal vervangen moeten worden binnen enkele jaren. 
Het podium gaat binnenkort vervangen worden en de boktor in het orgel zal ook aangepakt worden. Dit hopen we 
voor de kerst te realiseren.  
 
Er zal een plan voor langer termijn gemaakt gaan worden. Om de kosten te dekken, zouden er acties gedaan kunnen 
worden. Dit is ook goed voor de saamhorigheid. Er wordt vanuit de gemeente een oproep gedaan om vooral kerk te 
blijven met elkaar. Zolang we met elkaar over oplossingen na blijven denken en samen blijven werken, komen we er 
als gemeente beter uit. 
 
9.  Rondvraag 
Er zijn geen vragen meer. Jos geeft Marina van der Zwaag het woord. Zij vraagt ons om aan te geven wat zij nog 
meer voor ons als gemeente kan doen. In deze tijd is het oppakken van een aantal dingen niet mogelijk en dus zou ze 
graag tijd besteden aan andere dingen. Ideeën welkom. 
 
 
10.  Sluiting 
Jos bedankt de aanwezigen en degene die een bijdrage hebben geleverd aan de gemeentevergadering. Hij sluit af 
met een gedicht over danken en met de woorden die de dominee vandaag gebruikte: Houd moed en kippen! 
 
 

Onopgeefbaar                                                                                  Marina van der Zwaag 

 
Zondag 20 september heb ik in Ter Aar een preek gehouden over Daniël 1. Die tekst stond op het alternatieve 
leesrooster. Daniël en zijn vrienden zijn in ballingschap gevoerd en verblijven op een plek waar ze zich niet thuis 
voelen, ver van de tempel in Jeruzalem en dus verstoken van allerlei gebruikelijke godsdienstige rituelen. Hoe kan 
Daniël zijn Joodse identiteit in Babylonië vast houden? Wat is daarvoor nodig? Welke gebruiken en gewoontes zijn 
overbodig, kan hij missen? Maar wat is onopgeefbaar voor hem? Het eerste hoofdstuk geeft daar een duidelijk 
antwoord op: Daniël wil zich koste wat kost vasthouden aan zijn strenge ‘dieet’: alleen groenten en water. De 
hoofdeunuch voorziet problemen. Daniël en zijn vrienden zijn intelligent en zien er goed en welvarend uit. Daarom 
wil koning Nebukadnessar dat ze aan zijn hof gaan dienen. Maar daar gaat wel een stevige opleiding aan vooraf en 
ze moeten een dagelijkse hoeveelheid spijzen en wijn van zijn tafel nuttigen. Omdat Daniël het voedsel van de 
koning weigert, is de eunuch bang dat de koning in woede zal ontsteken. Daniël nodigt hem uit om de proef op de 
som te nemen en alle dienaren van de koning tien dagen het dieet van Daniël te laten volgen. 
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 Na die tien dagen zien ze er gezonder en beter doorvoed uit dan de jongemannen die hetzelfde hebben gegeten en 
gedronken als de koning. Eind goed, al goed. De eunuch is overtuigd en de koning uiterst tevreden. 
 
Voor Daniël is zijn dieet onopgeefbaar als het over geloof gaat. Daar zijn meer voorbeelden van, getuige het eerste 
deel van mijn preek: “De vernietigingskampen uit de Tweede Wereldoorlog kunnen we zien als heilige ruimtes, 
betoogt Bettine Siertsema, universitair docent geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze draagt daar een 
reeks argumenten voor aan. Eén daarvan is dat door veel gevangenen geprobeerd is om iets van hun religieuze 
identiteit in stand te houden. Ze hielden zich zo goed en zo kwaad als het ging aan de religieuze voorschriften. 
Siertsema roept het boek “Amor Fati” in herinnering, waarin Abel Herzberg vertelt van de Noord-Afrikaanse 
schoolmeester Lami, die in het kamp weigert soep te eten omdat er paardenvlees in zit, dat onrein is. Hij is ernstig 
verzwakt en daarom dringen zijn medegevangenen er bij hem op aan om toch te eten. Hij blijft weigeren, omdat er, 
zo zegt hij, verschil is tussen rein en onrein. Herzberg duidt dit als “de eerste zin uit de menselijke beschaving; de 
erkenning dat er iets is dat mag en iets dat niet mag”. 
 
Een goede preek probeert aan te sluiten bij het leven van de hoorders. Dat deed ik door aan te haken bij de huidige 
coronacrisis. Veel van wat traditie is in onze kerken, kan niet op het moment. Daar ontstaat irritatie over en verschil 
van mening. In de gemeente in Ter Aar vindt men het erg lastig om niet meer op het vaste plekje in de kerk te 
kunnen zitten. In de ontmoetingskerk is dat niet aan de orde, omdat die vast plekjes er gewoon niet meer zijn. In Ter 
Aar waren half september ook gemeenteleden die vinden dat het je van te voren opgeven wel weer los gelaten zou 
kunnen worden. In Kamerik heb ik ontdekt dat men vooral het niet meer kunnen zingen heel moeilijk vindt. 
 
Ik eindigde mijn preek met de vraag wat voor gemeenteleden onopgeefbaar is in hun geloof en beantwoordde deze 
vraag voor mezelf: “Tot slot noem ik iets, om een kleine aanzet te geven, dat onopgeefbaar is voor mij: het geloof kan 
niet ten koste gaan van mensen, omdat het God juist om mensen te doen is. Je kind niet meer willen zien omdat het 
niet of anders gelooft dan jij, is voor mij b.v. onbestaanbaar. Nu zijn jullie aan zet. Amen” 
 
In de week die daarop volgde kwam een aantal antwoorden op deze vraag: 

- De zegen aan het eind van de dienst, voor de week die voor ons ligt. 

- Hoe Jezus ons heeft voorgeleefd om met mensen om te gaan, met liefde want liefde is het allerbelangrijkste 
in je -  leven, ook als je met mensen moeite hebt, ik denk dan aan de balk en de splinter. 

- Gods woord ook al is dat moeilijk, daar put ik kracht uit. 

- Wat voor mij belangrijk is; dat Gods woord gebracht wordt als waarheid, dat er niets aan afgedaan wordt, en 
niets toegevoegd. 

- Het is belangrijk om contact met God te hebben; een relatie met de Here Jezus. 

- Liederen te zingen tot eer van God, en tot bemoediging van jezelf. 

- Zijn woord te lezen, en medegelovigen te ontmoeten, en mee te leven. 

- Omzien naar elkaar. 

- Ik vind het belangrijk dat we elkaar herkennen in het geloof. Dat komt door de Heilige Geest. En dat 
onderhuids weten dat je beide verbonden bent in Christus, vaak al zonder dat je eerst weet of de ander 
Christen is, dat blijkt vaak pas achteraf. 

- Teksten van bemoedigende liederen en muziek, het blije gevoel alsof je van binnen opstijgt en bijna uit 
elkaar barst. 

 
Het verheugt me dat de meeste van de hierboven genoemde punten niet belemmerd worden door de 
coronaperiode. Hoe rijk mogen we ons voelen! 
 
Het is wel moeilijker om medegelovigen te ontmoeten en het zingen van liederen tot Gods eer kan helaas echt niet. 
Dat is een stukje pijn die we ervaren. Maar je kunt wel genieten van muziek en zang van anderen. Daarom wil ik deze 
bijdrage aan de Kerkbrief eindigen met een link naar een prachtig lied dat ik op vredeszondag heb laten zien en 
horen in de dienst. Het heet “Op een dag” en wordt gezongen door 3000 Moslims en Joden in drie talen en is in een 
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uur ingestudeerd: https://cip.nl/67044-one-day-dit-prachtige-lied-maakt-duidelijk-dat-we-ooit-leven-in-vrede.  Zet 
het geluid flink hard en zing en zwing mee! 
 
 Hartelijke groet,  
ds. Marina van der Zwaag. 
 
 

Een berichtje van de “ontmoetingsmiddag” 

 
Het is al weer een lange tijd geleden dat we een ontmoetingsmiddag georganiseerd hebben, de laatste keer was op 
24 februari 2020, Engelien heeft toen een mooie foto presentatie van de reis door China laten zien. Er stond nog een 
middag en een uitje gepland, maar helaas gooide het Coronavirus roet in het eten.  
Net nu we een aantal weken geleden het plan opgevat hadden om weer te gaan starten zijn de besmettingen weer 
behoorlijk opgelopen en vinden we het niet verantwoord om binnenkort bij elkaar te komen. We houden het 
allemaal nog tegoed! En hopen snel op betere tijden.  
Zodra het weer mogelijk is krijgt u van ons een berichtje, wij wensen u allemaal veel moed, sterkte en gezondheid 
toe in deze lastige en onzekere tijd. 
 
Hartelijke groeten van, Judy, Engelien en Ella 

 
 

Pastoralia 

 
Het is kostbaar om oog en oor te hebben voor de mensen om ons heen die zorgen met zich meedragen. Zo dragen 
we samen het pastoraat, als omzien naar elkaar. 
Pieter Timmerman is begonnen aan zijn behandeling en wij wensen hierbij hem veel sterkte en kracht toe. Pieter 
voelt zich gesteund door de vele kaartjes die hij heeft gekregen en wil hierbij iedereen bedanken. 
Ook Nel Verduijn laat weten dat zij veel kaarten voor haar verjaardag heeft gekregen, met hartelijke dank. 
Een kaartje een telefoontje, is in deze en de komende tijd, van veel betekenis!! 
Dit gebed kan ons allen tot steun zijn; 
God van nabijheid, We komen tot U nu het zo moeilijk is om elkaar nabij te komen. Afstand houden zit niet in onze 
aard. We hebben het liefste onze medegelovigen dicht bij ons. Help ons dan en troost ons. Geef ons verbondenheid: 
dat U ons aan elkaar bindt als broeders en zusters met één Vader. Help ons om manieren te vinden om elkaar tot 
steun te zijn om op te bellen wie eenzaam is om tijd te maken om elkaar te bemoedigen. 
(Uit het gebed ‘Help ons dan en troost ons’ van Eleanore Hof). 
 
Verjaardagen: 
2 november dhr. J. van Vliet 
7 november Mevr. J.G. Burggraaf-de Jong 
9 november Dhr. P. de Groot 
Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en wij wensen u een gezegend nieuw levensjaar toe. 
 
Met een hartelijke, pastorale groet, 
Coby de Kort. 
 
 

Van de Diaconie                                                                                          Actie Schoendoen 

 
Zondag 8 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 

https://cip.nl/67044-one-day-dit-prachtige-lied-maakt-duidelijk-dat-we-ooit-leven-in-vrede


  Kerkbrief     

              Protestantse Ontmoetingskerk Kamerik 

 
Jaargang 53  -  Nr.22 – zo 1 tm za 14 november 2020    

  6 
 

  

wij mogen en kunnen doen, gezondheid en denken en werken aan duurzaamheid. Helaas is niet voor iedereen 
voldoende eten en drinken vanzelfsprekend, 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 levensmiddelpakketten uitgedeeld daar waar het nodig 
is. 
Om de voedselbank te helpen houden wij zondag 8 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. Onder dit bericht vindt u een boodschappenlijst met artikelen die de voedselbank graag 
ontvangt. De meegebrachte producten kunnen zondag 8 November in de hal van de kerk worden gezet, de diaken 
van dienst zorgt dat de artikelen bij de Liturgische tafel worden gezet, daar staat ook een mooi Liturgisch bloemstuk.  
Nu is het met de beperkte aantal bezoekers per dienst ook mogelijk om uw producten vrijdagavond 6 november in 
de kerk in te leveren. Dit kan vanaf 18.30 tot 20.30 uur. 
Mocht u beide data niet in de gelegenheid zijn uw levensmiddelen in de kerk te brengen dan is het ook nog mogelijk 
om deze t/m 8 november op Verlaat 33 in te leveren. 
 
De diaconie zorgt dat de pakketten bij de voedselbank in Woerden komen. 
Namens de Voedselbank en de Diaconie hartelijk dank! 
Boodschappenlijst voedselbank: 
 

KOFFIE/KOFFIEPADS 
JAM (NIET ZELFGEMAAKT) 
VIS IN BLIK 
PAKJES SOEP (CUP-A-SOUP) 
PASTA 

PASTASAUS 
ZONNEBLOEMOLIE / OLIJFOLIE 
HOUDBARE MELK 
GROENTE IN POT/BLIK 
LIMONADESIROOP 

THEE 
BESCHUIT 
LUIERS MAAT 5/6 
KEUKENROLLEN 
AFWASMIDDEL 

 
 

Collecte opbrengst september 2020 
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Commissie Kerk in Actie                                                                                            
 

De dienst van 1 november 2020 is nu heel dichtbij. Na alle voorbereidende berichten in deze kerkbrief over de 
voorganger van komende zondag, over zijn internationale netwerk, over zijn, werk voor de Verenigde Naties, zijn 
betrokkenheid bij vluchtelingen en migranten, na al die berichten, nu een wending die we niet hadden voorzien. 
 
De dienst die we in voorbereiding hadden zou voortborduren op de diensten van kerk in actie van de laatste jaren. 
Uitgebreid toegelicht in de vorige kerkbrief. Na overleg met de dominee is op zijn uitdrukkelijk verzoek het thema 
verandert. 
Niet dat hij niet over vluchtelingen (aandacht voor de naaste) wil spreken (dat is hem op het lijf geschreven), maar 
gezien de coronabeperkingen, met weinig mensen in de kerk en geen mogelijkheid om na te praten etc etc, komt hij 
liever een andere keer terug als dat soort mogelijkheden er wel zijn. 
Zijn preek gaat nu over Marcus 7 – de genezing van een dove en gebrekkig sprekende man. Met het woord Effata, 
uitgesproken door Jezus, werd hij genezen. De betekenis daarvan voor onze tijd zal zondag centraal staan. 
Nog iets recht te zetten en toe te voegen over dominee Bouwen. Hij woont niet in Den Haag, zoals ik eerder 
vermeldde, maar in Voorburg. Vanuit die plaats is hij voorganger van de Nederlandse Protestants-oecumenische 
Gemeente rondom het Meer van Geneve. Buiten coronatijd deed hij zijn werk in Zwitserland vanuit zijn woonplaats 
Voorburg door maandelijks enige tijd (enkele dagen of een week) naar Geneve te gaan. Door de reisbeperkingen als 
gevolg van corona was het reizen naar Zwitserland eerder dit jaar niet mogelijk. Van de zomer was er even het idee 
dat er vanaf september wel weer naar Geneve gevlogen zou kunnen worden. In dat geval hadden we op 1 november 
een andere voorganger moeten zoeken. Maar we weten helaas maar al te goed dat het coronavirus nog niet is 
verslagen, daardoor kunnen we nu dominee Frans Bouwen toch verwelkomen in onze kerkdienst op 1 november. 
 
Klaas de Wit 
 
 

Vul een schoenendoos, geef een schat!                                                                                            
 
Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk, 
 
Traditiegetrouw is er op 15 november a.s. om 10.00 uur een kerkdienst in het teken van de Schoenendoosactie. In 
deze dienst worden gevulde en versierde schoenendozen verzameld voor kinderen voor wie het niet 
vanzelfsprekend is iets te krijgen. In de doos worden zowel nuttige als leuke spulletjes gestopt zoals 
hygiëneproducten, schoolspullen, speelgoed en een knuffel.  
Uiteraard is het doel om zoveel mogelijk kinderen in o.a. Afrika en Zuid-Europa met een doos te verblijden. Helaas 
kunnen er door de coronamaatregelen maar 30 mensen bij de dienst aanwezig zijn. Wat zou het jammer zijn als 
hierdoor de opbrengst van de actie lager is dan voorgaande jaren. Daar is iets op bedacht. Of je/u nu wel of niet bij 
de dienst aanwezig kunt zijn, er zijn diverse manieren om de Schoenendoosactie te ondersteunen en tot een succes 
te maken.   
 
Zelf een schoenendoos vullen  
Maak van een gevulde schoenendoos een waardevol geschenk! In de bijlage staat de digitale folder met 
aanwijzingen en tips. De papieren folders liggen in de kerk. Gevulde schoenendozen die niet tijdens de kerkdienst 
kunnen worden ingeleverd, kunnen voor 17 november bij jou/u worden opgehaald. Mail of bel even naar Christine  
 
Een schoenendoos kant en klaar bestellen 
Geen tijd? Geen inspiratie? Voor € 15,- per stuk kunnen gevulde en versierde schoenendozen besteld worden bij 
Maaike de Jong. Dit is inclusief verzendkosten. Graag bestellen voor 8 november.   
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Losse spullen doneren voor in de schoenendozen 
Wilt u/wil je losse spullen geven? Dat kan ook. Schriften, (kleur)potloden, tandenborstels, gummetjes, 
puntenslijpers, kleine knuffels, zeep of tandenborstels of andere artikelen die genoemd worden in de folder kunnen 
ingeleverd worden bij familie Verhoeve.  
 
Bijdragen in de kosten voor organisatie en transport  
Dat kan via de daarvoor bedoelde collecte in de kerk op 15 november. Een geldbedrag overmaken kan op IBAN 
NL83INGB0000334243 onder vermelding van Schoenendoosactie/rc 16572 t.n.v. Stichting Global Aid Network 
Holland.  
Meer lezen en zien over de actie? Een bezoekje aan de website schoenendoosactie.nl is de moeite waard. Laten wij 
er met elkaar een succesvolle Schoenendoosactie van maken! 
 
Hartelijke groet namens de jeugdraad, 
Maaike de Jong en Christine Verhoeve 
 
 

Kerkdienst Zondag 1 november 10.00                                                      Zendingsdienst 
 

Voorganger  : Dhr. ds. F. (Frans) Bouwen 
Begeleiding  : Addo Dam 
Ouderling van dienst : Ad 
Koster   : Joke en Gert 
Crèche   : Tamaike en Milan 
Kindernevendienst : Daniëlle 
Tienernevendienst : Nellie 
Beamer   : Jornand 
1e Collecte  : Kerk in Actie 
2e Collecte  : Beheer en onderhoud kerkelijke gebouwen 
 
 
 

Kerkdienst Zondag 8 november 10.00                     Dankstond voor gewas en arbeid 
 

Voorganger  : Mevr. ds. M. (Marina) van der Zwaag 
Begeleiding  : Aartjan van Pelt  
Ouderling van dienst : Henk  
Koster   : Ria en Alfons 
Crèche   : Jeanette 
Kindernevendienst : Mirjam 
Beamer   : Adriaan 
1e Collecte  : Kerk in Actie 
2e Collecte  : Beheer en onderhoud kerkelijke gebouwen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkdienst Zondag 15 november 10.00                                                          Gezinsdienst 
 

Voorgangers  : Mevr. ds. M. (Marina) van der Zwaag 
Begeleiding  : Gert van Zoelen 
Ouderling van dienst : Mariëtte 
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Koster   : Judi 
Crèche   : Gijs en Engelien  
Kindernevendienst : Niet van toepassing 
Beamer   : Dineke 
1e Collecte  : Jeugd 
2e Collecte  : Beheer en onderhoud kerkelijke gebouwen 
 
 
 
 

Een bedankje                                                                                          
 

Bij deze wi ik iedereen hartelijk bedanken voor alle kaarten die ik gekregen heb tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis 
en Mariaoord. 
Het deed mij goed om te zien dat er zoveel mensen aan mij dachten! 
 
Jans Beijeman  
 
 

 

 

Oud papier ophalen op 7 november                                                                                                      
 

Starttijd: 
Ophalen in: 

08.30 – auto 1 
Teckop, Oud Kamerik, Kanis 

08.30 – auto 2 
Dorp Oost 

Belader 1: 
Belader 2: 

Dominique Bastmeijer 
Edwin Bastmeijer 

Ton Rijnbeek 
Paul Alfons 

Starttijd: 
Ophalen in: 

Vanaf 10.00 – auto 1 
Dorp west 1 

Vanaf 10.00 – auto 2 
Dorp west 2 

Belader 3: 
Belader 4: 

Hans van der Geest 
Marcel van Bemmel 

Ferry Hoogerwerf 
Ton den Blanken 

Catering: Ada Nieuwenhuizen Om 10.00 is er koffie en thee! 

 
 
 
 

Goede doelen verkoop in Elim                                                     
 
Maandag 2 november en vrijdag 20 november van 19.00-20.30 uur vindt er een Goede doelen markt plaats in een 
aangepaste vorm en op gepaste afstand in Elim. 
 
De 5 goede doelen zijn: 
CD-Hope - Oeganda  (met allerlei wens- en kerstkaarten) 
Ontmoeting               (met stroopwafels, speculaasbrokken en jam/sap) 
Woord en Daad        (postzegels, (kerst)kaarten,  filterkoffie en leuke knutselpakketten)                                                              
GZB                            (met dagboeken) 
Israël Producten      (eerlijke Israël produkten) 
 
Er wordt op gelet dat er een beperkt aantal mensen tegelijk binnen is en 

              iedereen draagt een mondkapje  en….  houd afstand 
 



  Kerkbrief     

              Protestantse Ontmoetingskerk Kamerik 

 
Jaargang 53  -  Nr.22 – zo 1 tm za 14 november 2020    

  10 
 

  

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 vrijdag 6 november 2020 bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: 
kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website. 
De volgende reguliere Kerkbrief verschijnt op donderdag 12 november 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   : Sandra Okkerman 06-52692656 
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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