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Van het kerkelijk erf 

 

Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk, 
 

Deze tekst wordt geschreven net nadat  de persconferentie van premier Rutte en minister de Jonge 

is  afgelopen. Het lijkt erop dat wij grotendeels al in overeenstemming met de nieuwe maatregelen 

werken.  Waar we ons nog wel verder moeten beperken, hoe vervelend we dat ook vinden, is in 

onze ontmoeting bij de koffie na de kerkdienst. Tot de maatregelen weer versoepeld worden, zal 

dat er niet in zitten. Gelukkig hebben we wel net afgelopen zondag ( 11 oktober)  een opbeurende 

preek mogen beluisteren van ds van der Weg. Hij wees ons op het belang van mildheid en humor. 

En illustreerde dat ter plekke, door de afscheidsgroet ‘Heb lief en houd moed’ te veranderen in 

‘Houd moed en …. kippen’. Zijn redenering : als je dan de moed verliest, heb je in elk geval je 

kippen nog…  

Zonder gekheid,  ds van der Weg gaf ons iets mee, waar je ook in het dagelijks leven mee verder 

kunt. Bijvoorbeeld niet 1,5 meter afstand houden, maar elkaar 1,5 meter ruimte geven. Komt op 

hetzelfde neer, maar is een veel positievere insteek. 

Positief was ook de gemeentevergadering, die we na afloop van de dienst hebben gehouden. Alle 

stoelen waren bezet! De voorzitter van de beroepingscommissie, Klaas de Wit, deed verslag van 

waar we staan in ons gezamenlijke traject met Harmelen. Na enkele verduidelijkende vragen 

hebben we vastgesteld dat we door willen gaan. Inmiddels is uit Harmelen een zelfde geluid 

gekomen. En staat de advertentie op diverse websites en in diverse media. 

Henk van der Vliet en Ad Smit hebben namens het College van Kerkrentmeesters de financiële 

situatie en de uitdagingen aangaande ons kerkgebouw toegelicht.  Op korte termijn is onderhoud 

nodig aan het podium en het orgel. Waarschijnlijk zal onze kerk daarvoor een paar weken dicht 

moeten.  Als dat toch moet, dan maar in deze Coronatijd. Nadere informatie volgt.  

Coby de Kort en Bert van Vreeswijk deden verslag van het pastorale werk, dat ondanks alle 

beperkingen zoveel mogelijk doorgaat. Waarvoor hulde. En natuurlijk aandacht van ons allen, want 

deze schoen past elk gemeentelid : omzien naar elkaar. 

Tenslotte vond ik het zeer bemoedigend dat van diverse kanten de oproep kwam om er samen de 

schouders onder te zetten, en dat we er dan op mogen vertrouwen dat er mooie dingen kunnen 

gebeuren. 

Een ‘echt’ verslag volgt zsm in de kerkbrief. 

 

Namens de kerkenraad mag ik iedereen ook de komende periode van nog weer strengere 

Coronamaatregelen, sterkte , verbondenheid en vertrouwen toewensen. En sluit ik af met de groet 

van ds van der Weg :  

Heb lief en houd moed! 

 

Jos Heuvelman 
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Pastoralia 

 
 

Op het moment van dit schrijven wachten we in spanning af welke extra maatregelen het kabinet a.s. 

dinsdag 13 oktober gaat afkondigen. Binnen onze gemeente zijn nogal 

wat mensen die tot de risicogroep behoren en beleven een vervelende 

spannende tijd. Tijd om afstand te houden, maar ook een tijd om op 

elkaar te letten en aandacht te schenken aan elkaar al is het maar 

telefonisch. Houd moed en …….. liefde.  

 

Pieter Timmerman heeft laten weten dat de behandelingen tegen de gevreesde ziekte nu echt gaan 

beginnen. We wensen Pieter veel sterkte, gelukkig mag Pieter weten dat hij het niet alleen hoeft te doen! 

 

De groeten van ……. 
Op bezoek bij Leny Blom hoef je niet over kerk of geloof te beginnen. Dat doet Leny zelf wel. Ze haalt direct 

het interview van zo’n zes jaar geleden, dat in de kerkbrief heeft gestaan, tevoorschijn en mag ik lezen. 

Acht maanden voor dat interview was haar man Bram gestorven. Ik lees hoe intens zij met haar man met 

het geloof bezig was en ook vandaag laat ze de blijdschap die ze uit het geloof haalt blijken. “Weet je wat ik 

het fijnst vind? Als een preek heel direct op je gericht is, op de man af en je je moet afvragen wat doe ik er 

mee, dat zet je aan het denken”. Het woord Heilige Geest valt vele malen en Leny weet zich daardoor erg 

geïnspireerd. “Misschien ligt daar wel een makke van de kerk. De jeugd wil geïnspireerd worden en 

verlangt naar openheid, je geloof beleven met je hart”. 

In 1963 kwamen Leny en Bram in Kamerik wonen, Bram was toen docent op de Oudenoord HTS in Utrecht. 

“Toen we hier voor het eerst kwamen kijken dacht ik; wat een gat is dit? Gelukkig hebben we daar 

doorheen gekeken en geen moment spijt gehad. Ik woon hier met ontzettend veel plezier”. 

Leny’s bevlogenheid brengt het gesprek regelmatig weer terug op religie en kerk.  

“Op de zondagmorgen zap ik van zender naar zender en bekijk ik heel veel religieuze uitzendingen. Mij 

maakt het niet uit van welke richting. Ik ben niet zo gebonden, ik vind het heerlijk om me breed te 

oriënteren. Daar had ik met Bram ook heerlijke gesprekken over, we kwamen er vaak op uit dat het gaat 

om wat er in je zit. Al die regeltjes in de kerk maakt het vaak zo lastig. Laat de Heilige Geest maar toe in je 

hart, dan wordt het leven veel eenvoudiger en kan je zonder zorgen leven. Dat doe ik dan ook en met veel 

vertrouwen denk ik aan mijn toekomst”. 

“Contacten met gemeenteleden? Zat” zegt Leny. “Niet dat we nou zo midden in de gemeente stonden. Wat 

kerken betreft zwierven we van hot naar her.” Ik ben een mensenmens en dan is contact maken eenvoudig. 

Ik trek er graag met m’n scootmobiel op uit en kom gelukkig nog erg veel bekenden tegen. Fijn om op deze 

manier ook de groeten te mogen doen”! 

Verjaardagen 

De aankomende twee weken worden er geen 70+ verjaardagen gevierd in onze gemeente. 

 

Een pastorale groet, 

Bert van Vreeswijk 
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Verslag Kerkenraadsvergadering  
 

 
Dinsdag 6 oktober jl. heeft de Kerkenraad op gepaste afstand vergadering gehouden in ons kerkgebouw. Jos 
opende met een gedicht over danken. We willen niet altijd alleen maar stil staan bij de negatieve momenten in het 
dagelijks leven, maar ook danken voor de goede dingen die we hebben. Daarna ging Jos ons voor in gebed.  
 
Er is op 28 september overleg geweest met de een aantal kerkenraadsleden van Harmelen en Kamerik. Hierbij 
waren ook beide voorzitters van de beroepingscommissies aanwezig. Alle aanwezigen die avond hebben de 
ontmoeting als positief ervaren. In beide kerken is er op 11 oktober een gemeentevergadering waarin de 
gemeente op de hoogte gebracht zal worden van de stappen die ondernomen zijn en nog moeten gaan worden in 
de beroepingsprocedure.  
 
Vanuit het College van Kerkrentmeesters zijn er een aantal punten ter sprake gekomen: 

▪ Onze kerk lid is geworden van stichting SBKG. Deze stichting zal onderzoek doen en advies 
uitbrengen over de bouwkundige staat van ons kerkgebouw. We hopen begin volgend jaar meer duidelijkheid 
te hebben hierover. Waarna er een onderhoudsplan opgesteld kan worden. Vervangen van het podium is 
wegens aanwezigheid van boktor echt noodzakelijk en kan niet wachten tot het onderzoek van SBKG. De 
Kerkenraad geeft CvK toestemming om het podium te laten vervangen.  
▪ De banken zullen uit de consistorie gehaald worden en elders worden opgeslagen. De consistorie zal dan 
weer gebruikt kunnen worden.  
▪ Het streamen van de kerkdiensten gaat nu via Facebook en dat heeft onze voorkeur gezien de kosten van 
andere methoden bijvoorbeeld via kerkomroep.nl of kerkdienstgemist.nl. De dienst van 4 oktober die 
gestreamd werd, kon niet door iedereen gevolgd worden en het geluid bleek niet optimaal. Hier wordt aan 
gewerkt. Of er nog extra apparatuur nodig is voor het filmen wordt nog uitgezocht. Streamen via youtube is 
ook gratis en er zijn ervaringen dat dat beter werkt dan via Facebook. Ook deze optie wordt onderzocht. 
▪ CvK laat weten dat er een bedrag van € 50.000,- belegd zal worden bij Oikocredit Nederland Fonds. Er is 
weinig risico, het kleine risico dat er wel is, moeten we dan zien als gift vanuit onze kerk.  

  
Rondom de corona moest er ook veel besproken worden. We hebben een terugblik gehouden op de 
kerkdiensten van afgelopen maanden en vooruit gekeken naar de diensten die komen gaan. We zullen ons bij alle 
activiteiten aan de richtlijnen van het RIVM houden.  
 
Het jaarboekje is af, er wordt aangegeven dat het toch elke keer weer heel veel werk is. De pastorale bezoekers 
komen binnenkort bij elkaar en zullen daarna de jaarboekjes rond te brengen bij de gemeenteleden. 
 
De ontmoetingsmomenten met Marina zijn positief ontvangen. Er is ook een goed overleg geweest met pastoraal 
bezoekers mbt de aandacht voor jonge gezinnen. De kaart die uitgedeeld werd met de startzondag is zeer positief 
ontvangen door gemeente. 
Het starten met de catechesegroepen (avondmaal catechese leeftijd groep 5 t/m groep 8 basisonderwijs en 
huiscatechese voor kinderen van middelbare school leeftijd) wordt nog even uitgesteld ivm de corona 
maatregelen.  
 
Marieke sluit met het gedicht ‘Vandaag helpt God’ geschreven door M. Kofferman-Zijl.  
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Bijdrage ds. Marina van der Zwaag 

 

De tweede golf 

 

Met het bedenken van de titel van dit stukje voor de nieuwe Kerkbrief realiseer ik me hoe het jargon bij 

iedere crisis verandert. Een jaar geleden zou iedereen gedacht hebben: de tweede golf? Waar heeft ze het 

over? Nu vraagt niemand zich dat af. Dat was ook het geval bij de tsunami in 2004. Ik had nog nooit van dat 

woord gehoord. Nu weet iedereen wat het betekent. Maar goed, die tweede golf dus. We voelden hem al 

een paar weken aankomen, maar het is zo ver en eerlijk gezegd is de hevigheid ervan rauw op mijn dak 

gevallen. Ik hoor nu veel vaker in mijn omgeving dat mensen besmet zijn. Ook voetballers en wielrenners 

overkomt het. Het lijkt alsof er veel meer mensen besmet worden dan tijdens de eerste golf, maar dat er in 

verhouding minder mensen naar het ziekenhuis hoeven en op de intensive care terecht komen. Dat is dan 

weer enigszins een geluk bij een ongeluk, want anders was de toestand nog veel nijpender geweest dan in 

het voorjaar. Ik zeg dan ook ‘in verhouding’, want het zijn er toch zoveel dat opnieuw de reguliere zorg 

onder druk komt te staan. Er rest ons niets anders dan ons strikt aan alle maatregelen te houden! Ik heb 

een aantal mooie uitwasbare mondkapjes gekocht en doe die braaf op wanneer ik mij in openbare 

binnenruimtes verplaats. 

 

Wat de gevolgen van deze situatie voor de kerkgang betekent staat elders in dit blad. Wat het voor mij als 

ambulant predikant in de Ontmoetingskerk betekent, wil ik jullie graag vertellen. Kort gezegd: het is niet 

leuk! De persoonlijke contacten; het pastoraat van mens tot mens kan wel doorgaan, mits de pastorant het 

ook aandurft. Maar dat valt over het algemeen mee. Natuurlijk neem ik afstand en waar het op prijs wordt 

gesteld doe ik een mondkapje om. Maar dat is een onderdeel dat vanaf het begin van mijn werkzaamheden 

goed ging. Het geeft me veel voldoening. Hier was ik ook voor naar Kamerik gekomen. Het pastoraat kan 

niet zomaar twee jaar stil blijven liggen. Maar ook het jeugdwerk niet. En dat is de andere reden waarom ik 

in Protestants Kamerik rond loop. Tot mijn vreugde ontdekte ik dat er tijdens kerkdiensten nog een heel 

clubje kinderen naar de kindernevendienst gaat en tijdens de dienst voor jong en oud begin februari waren 

er veel middelbare scholieren. Er is open jeugd en de tieners organiseren zelf een dienst met Alphons en 

Mariëtte. Activiteiten waar ik blij van word en ik had zo graag mijn eigen steentje aan dat jeugdwerk willen 

bijdragen! Ik zou, net voor de lockdown in maart een feit was, de Avondmaalscatechese en huiscatechese 

oppakken. De lijsten van kinderen die daarvoor in aanmerking komen had ik al in huis. Toen dat vanwege 

corona en daarna de zomervakantie niet kon, heb ik geprobeerd deze draad in het najaar weer op te 

pakken. Maar corona haalt me opnieuw in. Het is niet anders. We kijken uit naar betere tijden. 

 

Ook andere dingen kunnen niet doorgaan. In de zomer heb ik vier middagen en avonden georganiseerd 

met maximaal zes gemeenteleden bij een gezin thuis, om elkaar te ontmoeten en te horen hoe het gaat. 

Dat waren fijne bijeenkomsten, waarin veel lief en leed met elkaar gedeeld werd. Het was de bedoeling om 

in het najaar eenzelfde serie ontmoetingsbijeenkomsten te organiseren. Ook daar is een streep door 

gehaald. 

 

Welke mogelijkheden zijn er wel? Daarvoor heb ik jullie nodig! Aan het eind van het gemeenteberaad op 11 

oktober gaf Jos me het woord en precies die vraag stelde ik de gemeenteleden die er waren. Hebben jullie 
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ideeën, laat het me weten! Zelf denk ik er ook over na, en er zit iets in mijn hoofd, dat mogelijk wel kan, 

een buitenactiviteit. Maar eerst ga ik nadenken over hoe dat te organiseren is. 

 

Verder zie ik het als overmacht en besef dat het probleem dat ik met deze periode heb een luxe probleem 

is. Mijn gezondheid en dat van mijn dierbaren is nog niet aangetast of in gevaar. Ik wens jullie hetzelfde toe 

en let goed op jezelf en op elkaar. En… oh ja, als je graag bezoek van mij ontvangt, laat het alsjeblieft weten 

aan mij rechtstreeks, of via de ouderlingen of pastorale bezoekers. Ook als ik al eens eerder ben geweest. Ik 

kom graag! 

 

                                            Hartelijke groet, ds. Marina van der Zwaag. 

 

 

 

Diaconie 
 

 

Deze periode waarin we in kleinere groepen elkaar in de 
kerk ontmoeten, hebben we met wat aanpassingen 2 
keer het Heilig Avondmaal met elkaar mogen vieren. Op 
zondag 25 oktober zouden we dit weer op deze manier 
willen vieren. Echter de aangescherpte regelgeving 
rondom corona heeft ons helaas doen besluiten om deze 
zondag geen Avondmaalsviering te houden. 
 
 
 

 
 

 

Op zondag 25 oktober collecteren voor actie Schoendoen. In 
een eerdere kerkbrief heeft u wellicht de oproep gezien. 
Dit is een gezamenlijke actie die we met andere kerken in de 
regio Woerden ondersteunen. Gezinnen met kinderen in de 
leeftijd vanaf 4 tot en met 16 jaar die van een laag inkomen 
moeten rondkomen hebben zich kunnen aanmelden voor een 
bijdrage van 40 euro per paar. 
Vorig jaar werden in totaal 236 paar kinderschoenen gekocht!  
Natuurlijk hopen we dat ook dit jaar iedereen die het nodig 
heeft te kunnen helpen en daarom bevelen wij deze collecte 
van harte bij u aan!  
Mocht u deze zondag niet in de kerk zijn dan is het mogelijk om uw bijdrage via bank over te maken op 
NL64RABO0331154072.     tnv Gereformeerde Diakonie       o.v.v. Schoendoen. 
 
Hartelijk dank!  
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In deze kerkbrief begint de bijdrage van KerkinActie met goed bericht over de dienst van 1 november 
aanstaande. De beoogde voorganger heeft eind september duidelijkheid gegeven en zo kan ik u nu de naam 
melden, die ik nog niet had genoemd: ds. Frans Bouwen uit Den Haag heeft toegezegd onze voorganger te 
zijn op zondag 1 november a.s. Daarover onderaan dit stuk meer, maar eerst een overzicht van de 
KerkinActie diensten van de laatste jaren die ons uiteindelijk bij het thema over de vluchtelingen 
problematiek brachten. 

Diensten van Kerkin Actie vanaf 2017 

We hebben dominee Bouwen verteld over de inhoud van de diensten van KerkinActie in 
Kamerik in de afgelopen jaren. Een korte samenvatting: In 2017 hadden we ds Jaap Kraan 
als voorganger tijdens de dienst van KerkinActie. Hij combineerde kennis over de Islam 
met kennis van de kerk in Pakistan. Bij die dienst waren ook leden van de Pakistaanse 
Urdu gemeente aanwezig.  

 

 

Het jaar daarop (november 2018) leidde dominee Sarwar Eric, 
voorganger van  de Pakistaanse Urdu gemeente in Amsterdam de 
dienst van KerkinActie in Kamerik.De Urdu gemeente bestaat 
veelal uit vluchtelingen die in Nederland een nieuw leven 
proberen op te bouwen.  

Met een andere vluchtelingengemeente legden we in 2019  contact.Toen 
ging broeder Samuel van de Karen-gemeenschap voor in de dienst (27 okt 
2019) die met hem werd voorbereid door commissie KerkinActie.  

Het thema op 27 oktober 2019 was “op zoek naar veiligheid” en het werd 
verbonden met “de vaste burcht” onder andere bekend van het lied van 
Maarten Luther. 

 
De diensten met deze vluchtelingen gemeenschappen toonden aan dat ons gezamenlijk geloof in Jezus 
Christus een band geeft, die heel herkenbaar wordt tijdens zo’n dienst. Ook leerden we over de pijn die 
vluchtelingen ervaren: ondanks de mogelijkheid een leven op te bouwen in een vrij land, blijft de pijn van 
het ontheemd zijn. Banden met (familie in) het vaderland zijn en blijven van grote invloed op het dagelijks 
bestaan in Nederland. Hoeveel meer pijn moet er zijn blij vluchtelingen die hun land verlaten maar geen 
mogelijkheid krijgen een nieuw bestaan op te bouwen. De laatste maanden zijn de vluchtelingen die in 
Griekenland stranden middelpunt van aandacht. We staan vaak maar kort stil bij de ellendige 
omstandigheden waarin zij verkeren. 

Kerk in Actie 



                                                                                                           

 

 
7 

 

  

   
Kerkbrief        

               Protestantse  Ontmoetingskerk Kamerik   

  

Jaargang 53  Nr. 21  18 - 31 oktober 2020                 

Op de foto zie we vluchtelingen op Lesbos. Dinsdag 29 september om 
09.30 u werd door het hele land en ook in Kamerik en Kanis de 
noodklok geluid (500 klokslagen – ruim 8 minuten) voor deze 
problematiek. Heeft u het gemist? Ik stuur u graag nog een 
videobeeld toe. Eind november is er een landelijke huis-aan-huis 
collecte van Kerk in Actie voor deze vluchtelingen. We hebben al veel 
vrijwilligers als collectant  Meer over de huis-aan-huis collecte  in een 
volgende kerkbrief. 

Ons project in 2020: Syrische vluchtelingen 

Commissie KerkinActie heeft voor 2020 en 2021 een project van de landelijke Kerk in Actie geadopteerd dat 
steun geeft aan Syrische vluchtelingen in Libanon.. 

De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen 

Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in voornamelijk in buurlanden als Turkije. Libanon en Jordanië. 

De vluchtelingen daar leven in extreme armoede. Kerk in Actie steunt kerken en kerkelijke organisaties in 

Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en 

werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingkinderen onderwijs volgen en bieden zij 

psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en 

sanitaire voorzieningen. 

 

Dienst van KerkinActie – 1 nov 2020 - Vluchtelingen 

Dominee Frans Bouwen is onze voorganger zoals ik aan het begin van dit stuk al meldde. Hij is sinds 

november 2016 predikant van de Nederlandse Protestantse Gemeente (NPG)rondom het meer van 

Genève. Hij woont in Den Haag en pendelde tot het Corina-tijdperk tussen Den Haag en Geneve, dat reizen 

is sinds maart jl niet meer mogelijk. De NPG bestaat uit mensen van allerlei geloofsrichtingen die hun geloof 

samen in de Nederlandse taal willen belijden.  

In november 2019 maakte Cootje en ik een NPH dienst in Zwitserland mee en zo is het eerste contact 

gelegd met dominee Bouwen. Hij is gedurende zijn leven op veel manier betrokken geweest bij de 

vluchtelingen problematiek, zelf schrijft hij daarover: 

“Na mijn doctoraal ging ik eerst bij 

de VN in New York werken en 

daarna werd ik van 1983 tot 1986 

hulp-predikant bij Ds Carel ter 

Linden in de Haagse Kloosterkerk. 

Daarna raakte ik verbonden met 

het onderwerp van vluchtelingen 

en migratie. Vanaf 1994 wilde ik 

gemeente predikant worden, maar 

telkens kwam het onderwerp van 

vluchtelingen en migratie blijvend 

op mijn levenspad. Tussendoor 

deed ik mijn kerkelijk examen en 

Frans Bouwen: 

Ik ben op 19 December 1954 in 

de Betuwe geboren. Mijn vader 

was predikant te Erichem, 

gemeente Buren, en later te 

Barendrecht. Zusters en/of 

broers heb ik helaas niet. Vanuit 

Barendrecht ging ik in Rotterdam 

op het gymnasium, daarna in 

1974 naar Leiden om theologie 

te studeren met een sterk 

wijsgerige, historische en 

literaire aanpak 
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werd beroepbaar. Tot zover wat ik gedaan heb; maar wie ben ik eigenlijk? Ik vind mijzelf een betrokken, 

pastoraal ingesteld en transparant mens die met beide benen op de vloer wil staan en graag in onze tijd wil 

laten zien hoe bijzonder boeiend de boodschap van de werking van God's Geest in deze wereld was, is, en 

zal blijven. Met dominee Frans Bouwen bereiden we de dienst van 1 november voor en leden van de 

commissie Kerk in Actie leveren ook een bijdrage tijdens de dienst. Het doel van de collecte laat zich raden. 

Wij kijken uit naar een dienst die ons aan zal sporen om te blijven omzien naar onze naaste dichtbij of ver 

weg, want “wegkijken is geen optie”. 

 

Oud papier nieuws 

 

Goed bericht en slecht bericht van het oudpapier  comité 

Goed nieuws is dat er weer een vacature is ingevuld: Ada Nieuwenhuizen gaat 1 x per kwartaal meedoen 

met het oudpapier werk. Zij neemt de catering op zich als zij op het rooster staat. Mooi dat zo steeds weer 

samenwerking tot stand komt. En als u denkt dat is een goed voorbeeld, meldt u gerust aan. Zo houden we 

samen Kamerik vrij van oudpapier. Dat is goed voor het milieu en het levert in en buiten Kamerik een mooi 

bedrag op.  Want u weet dat we een uniek verdeelsleutel hanteren: 1/3 van de opbrengst is voor de kerk; 

1/3 is voor goede doelen in Kamerik en 1/3 gaat naar goede doelen van Diaconie of KerkinActie.  

Het minder goede nieuws is dat 2 papiervrijwilligers van het eerste uur  kampen met, naar wij hopen, 

tijdelijke gezondheidsproblemen. Vermoedelijke niet heel ernstig maar wel heel vervelend voor Marcel van 

Bemmel en Rens Rijneveld. We wensen jullie een voorspoedig herstel toe!  Ook bij  Pieter Timmerman’s 

gezondheid staan we hier even stil. We wensen je dat de komende behandeling goed mag aanslaan  Wij 

weten (bijna) niet hoe het met het oudpapier ging in de tijd dat jullie alle drie nog niet meededen, zolang 

zijn jullie al actief als vrijwilliger!  

Dat zijn dan 4 namen van de papiervrijwilligers. De namen van alle vrijwilligers staan met regelmaat in onze 

kerkbrief in het rooster van ophalen. Het is voor “het goede doel”,  zoals wij dat noemen, waarvoor zij zich 

inzetten. En een keertje aandacht voor hen hier in de kerkbrief lijkt me zeker gepast: 

 allen, dank voor jullie betrouwbare support iedere maand weer! 

 

Oud papier ophalen op 7 november 

 
 Starttijd    08.30 u  - auto 1   08.30 u  -  auto 2  

 Ophalen in   Teckop, Oud Kamerik, Kanis   Dorp Oost  

 Belader 1   Dominic Bastmeijer   Ton Rijnbeek  

 Belader 2   Edwin Bastmeijer   Paul Alfons  

 Starttijd    Vanaf 10.00 u - auto 1   vanaf 10.00 u - auto 2  

 Ophalen in   Dorp west-1   dorp west-2  

 Belader 3    Hans van der Geest   Ferry Hoogerwerf    

 06-10486315   Belader 4   Marcel v Bemmel    Ton den Blanken  

 Catering    ---   vacature   -    Om 10.00 uur is er koffie en thee! 
 
Bij mooi weer zetten we de koffie buiten klaar.   
Sowieso maken we er een “lopende koffie “ van om de 1,5 meter in acht te nemen. 
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Kerkdienst: Zondag 18 oktober 10.00          

Voorganger                        : Dhr. ds. P. (Pieter) Pronk 

Begeleiding    : Henk Hilgeman  

Kosters : Matsy en Hans 

Beamer    : Dineke 

Kindernevendienst : Nellie v.d. Vliet en Lianne 

Crèche : Lyzanne en Eva 

1e Collecte     : Diaconie 

2e Collecte : Beheer en Onderhoud 

3e Collecte : Jeugd 

  

  

Kerkdienst: Zondag 25 oktober 10.00   
 
Voorganger  

 
: Dhr.ds. K. (Klaas) Holwerda 

Begeleiding  : Yvonne Kruk  
Kosters  : Siena en Paul 
Beamer  : Arie  
Kindernevendienst : Lise Zwetsloot 
Crèche  : Engelien en Gijs  
1e Collecte : Kerk 
2e Collecte  : Beheer en Onderhoud 
3e Collecte  :  Diaconie 

 
 

Kerkdienst: Zondag 1 november 10.00              Kerk in Actie 
 
Voorganger  

 
: Dhr. ds. F.(Frans) Bouwen  

Begeleiding  : Addo Dam 
Kosters  : Joke en Gert 
Beamer  : Jornand 
Kindernevendienst : Daniëlle van Vreeswijk 
Tienernevendienst : Nellie 
Crèche  : Tamaike en Milan 
1e Collecte  : KIA 
2e Collecte  : Beheer en onderhoud  
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Kleurplaatje 
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En dan nog dit….. 

https://www.youtube.com/watch?v=fg3gCw5mm7c 

 

 

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 23 oktober 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 29 oktober 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      06-52 69 26 56 
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  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fg3gCw5mm7c
http://www.ontmoetingskerk.nl/
http://www.ontmoetingskerkkamerik.nl/
http://www.ontmoetingskerk.nl/

