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Bijdrage ds. Marina vd Zwaag 
 

Is een goed leven een perfect leven? 
Ik vermoed dat de meeste mensen op deze vraag intuïtief: “Nee, natuurlijk niet”, zullen antwoorden. Maar wat is het 
dan wel? Over deze vraag gaat het Petrus Festival dat op 31 oktober online ging. Het hoofdgerecht van deze avond is 
de jaarlijkse Protestantse Lezing, die dit jaar door Mark Rutte wordt uitgesproken met de titel die boven deze 
bijdrage aan de Kerkbrief staat. Het voorgerecht bestaat uit drie kleine smakelijke hapjes (vind ik zelf, maar smaken 
verschillen). Theoloog en psycholoog Inger van Nes vertelt een persoonlijk verhaal over hoe ze van een succesvol 
iemand door een ongeluk tot een mislukt iemand transformeerde. Hoe goed is dan je leven nog, en hoe maak je hem 
weer goed? Daarna spreken een psychiater en psycholoog over de gekmakende hang naar perfectie. Waarop 
theoloog Alain Verheij spreekt over de Bijbel waarin het vanaf de eerste bladzijde gaat over mislukte levens. Het 
toetje bestaat uit commentaar van de makers van de voorgerechten op het hoofdgerecht (dat volgens 
classispredikant Wim Beekman meer een preek dan een lezing is). Wie de avond terug wil zien, kan dat via deze link 
doen: https://petrus.protestantsekerk.nl/petrus-festival/. 
 
Ik wil er een paar dingen uitlichten, die mij troffen. Inger van Nes vertelt dat haar succesvolle leven voor haar 
ongeluk helemaal niet zo succesvol was, omdat ze het beeld dat ze van zichzelf naar buiten toe toonde vol moest 
houden, tot ze er overspannen en depressief van werd. Na haar fietsongeluk werd ze gezien als mislukt, omdat ze 
dat succesvolle leven niet meer vol kon houden. Maar juist toen ontdekte ze wat werkelijk belangrijk is. Het woord 
‘dankbaarheid’ kwam bovendrijven. Ze is dankbaar dat ze nog leeft en nog kan doen wat ze kan doen. Maar de 
dankbaarheid voor haar hond, die juist blij is als ze niet werkt, maar thuis is, voert de boventoon. Zo basaal kan het 
zijn. Een goed leven is een leven waarin je dankbaar bent voor de kleine dingen die je toekomen. 
 
Dat woordje ‘dankbaarheid’ komt terug in het gesprek met de psychiater Piet Verhagen en psycholoog Hanneke 
Schaap-Jonker. Zij zetten het gekmakend streven naar perfectie, waarin de eis tot perfectie de baas over jou is 
geworden, tegenover de ontspanning die ontstaat door de genadige aanvaarding van de mens door God. Het gaat bij 
Hem niet om wat je doet en presteert, maar om wie je bent als mens, en hoe je van betekenis kunt zijn voor de 
mensen om je heen, het gaat om verbinding. Je kunt dankbaar voor de verbondenheid met mensen om je heen. Die 
dankbaarheid is een belangrijk tegenwicht tegen de hang naar perfectie. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar van kan 
leren. Dat streven naar perfectie herken ik en wordt, zo ervaar ik, ook wel een beetje gestimuleerd door de 
landelijke kerk. Er komen allerlei ‘geweldige’ predikanten aan het woord en in beeld die van alles en nog wat 
verzinnen om de kerk weer vol te krijgen, om aansprekend te zijn voor jong en oud en alles daartussen in, die met de 
meest creatieve ideeën hun gemeenteleden door de coronacrisis heen weten te loodsen. Dan komt de vraag bij mij 
op: “Doe ík wel genoeg?” Maar ook ik mag dankbaar zijn voor Gods genadige aanvaarding. Dat geeft lucht. 
 
In het laatste voorgerecht laat theoloog Alain Verhey de Bijbel aan het woord, waarin het steeds over mislukte 
levens gaat. Hij focust op het verhaal van Kaïn en Abel. Kaïn de succesvolle, Abel de mislukkeling. Het enige waarin 
hij succesvoller is dan zijn grote broer, zijn band met God, misgunt Kaïn hem zo, dat Abel het niet overleeft. Maar 
God komt juist op voor deze mislukkeling, het zwijgende slachtoffer, en roept Kaïn ter verantwoording: “Waar is je 
broertje?” Ook hier komt naar voren dat het niet gaat om wat je doet, wat je presteert, maar om wie je bent en hoe 
je van betekenis kunt zijn voor anderen. 
 
In het hoofdgerecht zegt Mark Rutte hierover dat iemand op zijn sterfbed nooit zal vinden dat hij nog meer tijd op 
zijn werk had moeten doorbrengen, of nog meer bezit had moeten verzamelen, maar, vul ik zelf aan, het gaat op dat 
moment om hoe je relaties met anderen zijn en zijn geweest. Het leven draait niet om meer, meer, meer en al 
helemaal niet om meer ik, ik, ik, maar om samen, verantwoordelijkheid, en om aandacht voor de mensen om je 
heen. 
 
Het toetje van de maaltijd mogen jullie zelf gaan zien. 
 

https://petrus.protestantsekerk.nl/petrus-festival/
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Pas geleden stuitte ik op een artikel uit het boek “Psychological Perspectives on Praise”, waarin 32 
gedragswetenschappers vertellen dat een compliment soms meer kwaad doet dan goed, zeker als het compliment 
gaat over een prestatie die je hebt geleverd. Een kind kan hierdoor in zijn schulp kruipen, uitdagingen gaan 
vermijden, omdat hij bang is niet aan de hoge verwachting te kunnen voldoen. Een compliment is een positief 
oordeel, maar blijft een oordeel. Ook hier is het sleutelwoord ‘verbinding’. Het artikel sluit af met de woorden: 
“Denk goed na of een compliment écht nodig is. Voor affectie en warmte zijn complimenten niet nodig, maar samen 
tijd doorbrengen en interesse in elkaar tonen wél. Kijk samen naar die mooie tekening, praat over het goede cijfer en 
stel vragen in plaats van te oordelen. Samen genieten is vaak veel zinvoller dan elkaar complimenteren". 
 
Dit seizoen is het thema van onze kerk en van de Landelijke PKN “Het goede leven, bloeien in Gods licht”. Op de 
vraag wat een goed leven is, zal iedereen een ander antwoord geven. Ik hoop dat woorden als dankbaarheid, 
verbinding, samen, van betekenis zijn voor anderen, verantwoordelijkheid, affectie, warmte, en bovenal genadige 
aanvaarding door God in het antwoord zitten. We mogen bloeien in Gods licht. 
 
                                            Hartelijke groet, ds. Marina van der Zwaag. 

 

Pastoralia 
 

Nadat wij eerder het bericht ontvingen dat mw. Lap-van den Berg opgenomen was in het hospice in Oudewater, 
ontvingen we vrij spoedig daarna het droevige bericht dat zij donderdag 5 november is overleden. 
De afscheidsdienst heeft woensdagmorgen 11 november plaatsgevonden. Wij delen ons medeleven met de familie 
en met een ieder die een nauwe relatie hadden met mw. Lap. Veel sterkte toegewenst om het gemis te verwerken. 
Een meelevend vrolijk gemeentelid is ons ontvallen. We verwijzen naar het ‘In memoriam’ over haar. 
 
De groeten van ……. 
Voor Jans Beijeman is gezondheid geen reden om het kerkbezoek stop te zetten. Nee, zij is erg goed hersteld van de 
laatste ongemakken, die haar, zo zegt Jans, “zes weken uit de running hielden”. Net zo als bij vele anderen is het 
Corona waarom Jans de kerk nu alleen via de kerkradio volgt. “Ik heb heel goede ontvangst hier zo vlak bij de kerk, 
het is net alsof je in de kerk zit”. 
Haar geloof ontdekte Jans op de lagere school, toen in Woerden. “Op school werd ik geraakt door de mooie 
Bijbelverhalen”. Haar ouders waren niet kerkelijk, maar een Christelijke opvoeding dankt ze toch aan haar moeder. 
“We gingen naar een Christelijke school en ook naar catechisatie. Ik ben m’n moeder daar erg dankbaar voor, want 
ik ervaar erg veel steun aan m’n geloof”. 
“Toen Kees en ik getrouwd waren gingen we in Oud-Kamerik bij m’n schoonvader inwonen. Toen heb ik me laten 
inschrijven in de Ned. Herv. Kerk hier. Uiteindelijk voelde ik me daar toch niet zo thuis. Toen we kinderen kregen 
lieten we hen in Woerden dopen, bij ds. Kool, een fijne man. 
We hadden geen auto, zaterdags liep ik dan met de kinderwagen vanuit Oud-Kamerik naar Woerden om daar bij m’n 
ouders te overnachten. De volgende dag werd dan het kind gedoopt. Omdat ik ingeschreven stond in de Ned. Herv. 
Kerk in Kamerik moesten die wel toestemming verlenen voor het dopen in Woerden”. 
Na het dopen kwam ds. Kool dan helemaal op de fiets naar Oud-Kamerik om de doopbrief te brengen. 
“Nadat Gilda in Kamerik kwam, kwamen we al snel met haar in contact. Vrij spoedig heb ik me toen laten 
overschrijven naar de Gereformeerde kerk. Gilda heeft ook mij gedoopt, want dat was ik nog niet. 
Aan haar hebben we erg veel steun gehad tijdens Kees’ ziekte. Hoewel Kees niet kerkelijk was kwam ze hem toch 
regelmatig opzoeken”.  
Aan het eind van het gesprek komt haar overgang van het ziekenhuis naar het Mariaoord weer ter sprake. “Joh, ik 
wilde er helemaal niet naar toe, ik wilde naar huis. Gelukkig heeft men mij weten duidelijk te maken dat dat niet zo’n 
goed idee was. Daar ben ik weer goed aangesterkt en kon ik binnen een paar weken naar huis. En wat een kaarten 
heb ik daar ontvangen! De mensen leven goed mee ik Kamerik. Ik kreeg kaarten van mensen die ik helemaal niet 
ken. Mooi hè”? 
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Verjaardagen 
De volgende gemeenteleden hopen de aankomende twee weken hun verjaardag te vieren. 
17 november 
Mw. J.A. Nap-Achterberg   
21 november 
Dhr. B.G. van der Lek    
  
Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag, een gezegend nieuw jaar toegewenst! 
Een pastorale groet, 
Bert van Vreeswijk 
 

In memoriam Mevr. Lap – v.d. Berg 
 

Op donderdag 5 november is op 97 jarige leeftijd overleden mevr. Lap – van den Berg, ons oudste gemeentelid. 
Mevr. Lap is geboren in Amsterdam als 2e kind in een gezin van vijf kinderen. Ze heeft een heel fijne mooie jeugd 
gehad met lieve ouders, zusje en broers. 
Op 20 jarige leeftijd leerde ze Jan kennen. Eerst werd er verloofd en later gingen ze trouwen. 
Ze hebben in Amsterdam gewoond en daar zijn José en Ronald geboren. In 1973 werd haar man overgeplaatst naar 
Woerden, waar hij ging werken bij de Mona. In Woerden hebben ze 20 jaar gewoond en daarna gingen ze verhuizen 
naar Kamerik. 
Op de ontmoetingsmiddagen van onze kerk kwamen mevr. en meneer Lap met veel plezier. En zij was altijd in voor 
een “lolletje”. 
Vakantie’s met de kinderen en kleinkinderen hebben ze ook met veel plezier gedaan. 
Het was een groot verdriet en gemis toen hun zoon Ronald op 53 jarige leeftijd is overleden. 
Na een huwelijk van 68 jaar is haar man Jan overleden. 
Dochter José en haar man Danny namen moeder dikwijls mee voor vakantie of een weekendje weg. Een wandeling 
en een terrasje vond mevr. Lap heerlijk. 
Het ging de laatste tijd minder met haar gezondheid en afgelopen donderdag is mevr. Lap rustig ingeslapen. 
Als het lichaam niet meer wil en het leven wordt een lijden, kan men voor het sterven dankbaar zijn omdat het komt 
als een bevrijden. 
De afscheidsdienst is in besloten kring gehouden op woensdag 11 november in onze kerk. 
 

Van het kerkelijk erf 
 

Beste gemeenteleden, 
Afgelopen zondag hebben we dankdag gevierd. En gelukkig viel er het nodige te vieren om dankbaar voor te zijn. Het 
podium stond vol met manden met meegebrachte producten, die een hele goede bestemming zullen vinden. Over 
het podium gesproken : dat is in slechte staat en hoognodig toe aan onderhoud. Sterker nog, het moet in zijn geheel 
worden vervangen. Dat kunnen we nu echt niet langer uitstellen. We hebben dan ook besloten om dit zsm uit te 
voeren. Dat betekent wel dat de kerkzaal een tijdje buiten gebruik zal zijn, en we 1 kerkdienst zullen moeten 
overslaan. Dat doen we liever niet, maar we moeten soms een keuze maken. Op 29 november zal er geen dienst zijn 
in de kerkzaal. Nadere berichtgeving volgt nog. 
 
Waar we ook dankbaar voor mogen zijn, is dat we Bob en Tamaike den Hollander mochten verwelkomen als 
pastoraal bezoeker. Mooi om te zien, dat we gemeenteleden hebben die de schouders eronder willen zetten. En net 
als vele handen, ook maken vele schouders het werk lichter. 
In de verkondiging van Ds Marina van der Zwaag stond de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard centraal. Of ze 
nou 1 uur of de hele dag hadden gewerkt, ze kregen allemaal hetzelfde uitbetaald. Dat is voor ons moeilijk te 
bevatten. Tenminste als je uitgaat van loon naar prestatie. Zo is onze maatschappij ingericht. Als je de redenering 
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zou starten vanuit wat we nodig hebben, dan heeft diegene die maar kort kon werken uiteindelijk dezelfde behoefte 
aan eten, kleding en onderdak. Dus waarom zou die minder moeten krijgen? Een hele andere invalshoek! Zo leert de 
Bijbel ons om soms anders te kijken en denken. 
Laten we ons daarvoor openstellen. En daar ook nieuwsgierig naar zijn. 
 
Namens de Kerkenraad, Jos Heuvelman 
 
 

Openstelling kerk laatste zondag kerkelijk jaar 
 

Zondag 22 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Tijdens de dienst op die zondag gedenken we altijd 
de gemeenteleden die dit kerkelijk jaar ons zijn ontvallen. Familieleden van de betreffende gemeenteleden zijn voor 
genoemde dienst uitgenodigd. 
Gewoonlijk zijn er veel mensen die na de dienst ook hun dierbaren gedenken die al eerder overleden zijn. Nu in 
verband met Corona er slechts een beperkt aantal mensen de dienst kunnen bijwonen heeft de kerkenraad besloten 
de kerk een moment open te stellen om dierbaren te gedenken. 
Na de dienst van zondag 22 november is er tot 12:30 gelegenheid een kaarsje te branden en voor een moment van 
bezinning plaats te nemen. Op die manier geven we aan hen die de dienst niet aanwezig konden zijn gelegenheid 
hun dierbaren te gedenken. 
De kerkenraad 

 

Nieuws vanuit Jeugdwerk 
 

Nieuws vanuit Jeugdwerk…Tja ik schrijf eigenlijk deze titel op, maar op dit moment ligt alles weer stil... 
De wekelijkse spellenavond, de open jeugd. We wachten met smart af totdat we weer open mogen gaan. Afgelopen 
vrijdag hebben wij, de opperhoofden (Frits, Bart, Alfons en Mariëtte), een kort overleg gehad op de clubzolder om te 
bespreken hoe nu verder... en.. om te kijken naar de muziekinstallatie die een update heeft gehad met dank aan 
Jelle, Richard en Bart van de Open Jeugd. Dank mannen! De brom is verdwenen, heerlijk voor de oren. Deze update 
was nodig zodat iedereen die nu muziek of filmpjes wilt 
laten zien, bijv. tijdens Kindernevendienst en In His 
Presence zelf zijn/haar laptop meeneemt. Deze is dan 
gemakkelijk via een stekker te koppelen aan de 
muziekinstallatie. De consistorie is ook weer beschikbaar 
wat extra ruimte biedt als alle groepen tegelijk actief zijn. 
 
Dan nog een mededeling: in de afgelopen jaren hebben 
diverse heren bardienst gedraaid omdat meedraaien in de 
clubgroep voor hunzelf niet zo lekker liep. Na 12 jaar 
bardienst gedraaid te hebben heeft Arian afscheid 
genomen. Dank voor al je inspanningen Arian en als Open 
Jeugd straks weer opengaat zien we je vast! En nu dan 
geen barman meer?? Zeker niet, de volgende barman 
bevindt zich in zijn inwerkperiode (die nu helaas even 
stilligt). Mylan is onze nieuwe barman. Succes & veel 
plezier! 
 
Met de vele inspanningen van Alfons en iedereen die hij 
heeft ingeschakeld, is de clubzolder echt een fraaie plek geworden. Uiteraard met de prachtige vloer, maar ook door 
Lyzanna die alle plak strips verwijderd heeft van o.a. de schuine balken, een behoorlijke klus, maar alles ziet er weer 
fris uit. 
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Waar het jeugdwerk stil ligt draait In His Presence, de  crèche en kindernevendienst nog wel, als er voldoende animo 
is. Zondag 15 november staat de actie schoenendoos dienst gepland. Hierin staan de kinderen van de 
basisschoolleeftijd centraal en zijn van harte welkom! 
 
Als afsluiting een toepasselijke broodkruimel 
Hartelijke groet, Mariëtte 
 
 

Kerk in Actie 
 

Zaterdag 7 november jl. was de landelijk diaconale dag van de PKN. We hadden er allemaal aan deel kunnen nemen. 
Andere jaren moest je je van te voren opgeven en afreizen naar congrescentrum De Jaarbeurs in Utrecht, nu kon je 
gewoon vanuit je gemakkelijke stoel meebeleven via online internet verbinding. Sprekers werden afgewisseld met 
zang en life-online discussie. En het is nog steeds te bekijken op het internet via PKN landelijk diaconale dag. Het 
onderstaande trof me en daarom treft u het hier in de kerkbrief, groet van Klaas de Wit 
 
Kerken moeten de luiken eens open gooien 
Op Facebook las ik een post van de zoveelste enthousiasteling die de coronacrisis een kans voor de kerk noemt. 
Wie dat luchthartig beweert, moet in deze dagen eens in een overvol ziekenhuis gaan kijken. Je noemt de 
Australische bosbranden toch ook geen zegen voor de brandweer? 
Nee, wat ik via de (social) media voorbij zie komen aan zogeheten kansen van de kerk, zijn veelal mogelijkheden die 
geloofsgemeenschappen altijd al hadden. Alleen: door de crisis gaan hun ogen ervoor open. De zorg voor de armen, 
kwetsbaren en eenzamen, voor kinderen in de knel, zogenoemde ‘kansarme’ jongeren. 
Het aantal Rotterdammers dat een beroep doet op de bijstand zal binnen afzienbare tijd verdubbelen 
Doordat ik lid ben van het armoedeplatform in Rotterdam kreeg ik inzage in de eerste resultaten van een onderzoek 
naar de sociaaleconomische gevolgen van de crisis. Ik ben me rot geschrokken. Het aantal Rotterdammers dat een 
beroep doet op de bijstand zal binnen afzienbare tijd verdubbelen. 
Het vereist weinig fantasie om je voor te stellen wat dat betekent: werkloosheid, armoede, psychosociale klachten, 
huiselijk geweld, enzovoorts. Negatieve spiralen, treurige statistieken. 
Kerkdienst 
De cijfers spookten nog door mijn hoofd toen ik deze week aanschoof voor een regulier collegiaal overleg met 
predikanten uit de stad. Aan deze tafel was de voortgang van de kerkdienst in coronatijd verreweg het belangrijkste 
thema. Oef, dat was even schakelen. Ik kon maar ternauwernood de neiging onderdrukken om een paar luiken open 
te trappen. Steek je kop eens buiten de deur! 
 
Buiten de deur - dat is voor mij Bospolder-Tussendijken en Spangen, mijn werkterrein als missionair pionier. Om een 
indruk te geven volstaan twee cijfers: in de ranking van armste postcodegebieden in Nederland staan ze op 
respectievelijk de tweede en vijfde plaats. Een op de drie inwoners leeft op of onder de armoedegrens. Kansarme 
mensen, in de volksmond. 
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We runnen in dit stadsdeel de weggeef-supermarkt Yess!, waarmee we honderd tot 150 buurtbewoners in hun 
eerste levensbehoeften kunnen voorzien. Als sociale onderneming werven we fondsen en middelen om kinderen op 
scholen in de buurt een gezond ontbijt te geven. En op zondag is er tussen de kratten en dozen een viering. Want 
zoals gezegd, Yess! is een plek voor eerste levensbehoeften. 
 
Parallelle werelden 
Het lijken parallelle werkelijkheden: kerken die vooral binnen hun muren druk zijn met corona én 
geloofsgemeenschappen die de handen vol hebben aan de crisis daarbuiten. Toch zijn we leden van hetzelfde 
lichaam. Soms, als ik me suf pieker waar ik het geld en hulpmiddelen vandaan moet halen om de nood te lenigen, 
denk ik aan al die kerken ver van de coronabrandhaarden, met goedgevulde bankrekeningen en stationair draaiend 
gemeenteleven. Of ik denk aan een vergrijsde geloofsgemeenschap met een vermogen aan ‘oud geld’. 
Kunnen we geen dwarsverbanden creëren? Zou een partnerschap geen nieuw elan kunnen doen ontvlammen? En 
zou het contact niet de ogen kunnen openen voor de nood in de eigen omgeving? Alweer: mogelijkheden die we 
altijd al hadden, maar die in het licht van de crisis opeens kansen heten. 
Ik ben er voor in. Intussen ga ik er weer vol tegenaan. Dit houdt me op de been: als je met het evangelie op pad gaat 
is niemand kansarm. 
 
Nico van Splunter is wijkpastor en pionier (IZB) in Bospolder-Tussendijken, Rotterdam 
 
 

Wenskaarten verkoop 
 

Op 20 november is er een Goede Doelen Markt in Elim waar ik ook weer wenskaarten voor CDHope mag verkopen, 
op gepaste afstand en met mondkapjes. Er zijn niet meer dan 30 personen tegelijk binnen.  
Mocht je niet in de gelegenheid zijn om langs te komen, dan is er nog de mogelijkheid om op vrijdag 
of zaterdag 27 + 28 november bij mij thuis kaarten te kopen, met de onderstaande regels: 
 

- Bij binnenkomst handen reinigen 
- Mondkapje verplicht 
- Bellen of mailen wanneer je wilt komen, zodat met een rooster gezorgd kan worden dat er maar 1 persoon 

tegelijk binnen is. 
- De kaarten liggen uitgespreid op tafel 
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- Ook zijn er volop kerstkaarten. 
- Kerstgroetenactie, waarbij u een kaart kunt schrijven voor de gezinnen in Chawolo. Wij sturen ze op en Tim 

en Wilma delen ze daar aan de mensen uit. 
- Ook kunnen er kaarten besteld worden. Ze worden dan in je brievenbus gedaan met een bon er bij, zodat 

het bedrag overgemaakt kan worden. 
 
Chawolo ontwaakt langzaam uit een totale lockdown. Sinds kort  mogen de examenklassen weer naar school en de 
verwachting is dat eind januari, als het nieuwe schooljaar begint, alle kinderen weer naar school kunnen. Ook mogen 
Tim en Wilma nu weer gezinnen bezoeken. 
 
Verkoping op:  Vrijdag 27 november    -  van 9.00 – 21.00 uur 

Zaterdag 28 november -  van 9.00 -  18.00 uur 
 
Hartelijke groet, Engelien de Heer 
Waterstoep 11 - Kamerik 
Tel. 0348-402100 / 06-5580 7117 
gijsdeheer51@gmail.com 
 
 
 
 

Kerkdienst: Zondag 15 november 10.00          Dienst voor jong en oud 

                                                                                                          Actie Schoenendoos 

  

Voorganger    : Mevr. Ds. M. (Marina) v.d. Zwaag  

Begeleiding    : Gert van Zoelen  

Koster : Judi 

Beamer    : Dineke 

Crèche : Annemarie en Anouk van Vliet  

1e Collecte     : Jeugd 

2e Collecte     : Beheer en onderhoud kerk 
 
 

Kerkdienst: Zondag 22 november 10.00         Laatste zondag kerkelijk jaar 

  

Voorganger    : Dhr. Ds. T. (Teun) Vrolijk  

Begeleiding    : Yvonne Kruk 

Koster : Marjolijn en Aarnoud 

Beamer    : Arie 

Kindernevendienst : Nellie van Vliet en Lianne 

Crèche  : Tamaike  

1e Collecte     : Diaconie 

2e Collecte : Beheer en onderhoud kerk 

  
 
 
 
 
 

mailto:gijsdeheer51@gmail.com
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Kerkdienst: Zondag 29 november 10.00         1ste Advent 

  

Voorganger    : Dhr. Ds. J. (Jan) Esveldt  

Begeleiding    : Henk Hilgeman 

Koster : Matsy en Hans 

Beamer    : Jornand 

Kindernevendienst : Sandra van Vliet 

Crèche : Lise Zwetsloot  

1e Collecte     : Kerk 

2e Collecte : Beheer en onderhoud kerk 
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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 vrijdag 20 november  bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: 
kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vind u op de website. 
De volgende reguliere Kerkbrief verschijnt op 26 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. Marina 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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