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Van het kerkelijk erf                                   
 

Beste leden van de Ontmoetingskerk Kamerik, 

 

We mogen terugkijken op een geslaagde bevestigings- 

en startzondag.  Met een goed gevulde kerk en een 

grote kinderschare, mochten we getuige zijn van de 

bevestiging Van Alfons van Leeuwen als ouderling en 

van de aanstelling van Bea Honig als pastoraal 

bezoeker. Ook namen we afscheid en bedankten we 

Bert van Vreeswijk als ouderling, Ad Smit als ouderling 

kerkrentmeester en Yvonne Kruk als pastoraal 

bezoeker. De startzondag kreeg gestalte door de 

inhoud van de preek van Geurt, en door de 

activiteiten na afloop van de kerkdienst. Daarbij 

ontbraken een hapje en een drankje niet, met veel 

ruimte voor ontmoeting. Dit alles onder  een 

stralende glimlach van het zonnetje. 

 

Als jaarthema hanteren we , net als de PKN, “Aan U is 

de toekomst”. Geurt legde uit dat je soms over een 

dood punt heen moet, voor je weer verder kunt.  Net 

als een wipwap, die soms een tijdje blijft hangen, voor 

hij alsnog doorslaat en de andere kant bovenkomt.  

Soms moet je ook eerst de stukjes van de puzzel bij 

elkaar zoeken en in elkaar passen, voor je het hele 

plaatje ziet. Vertrouwen helpt daarbij; je kunt niet 

alles zelf beinvloeden.  Aanvaarding kan ook voor rust 

en ontspanning zorgen. Zoals ds van de Weg het 

vorige week formuleerde : er is een tijd van 

tegenstribbelen en een tijd van meestribbelen.  

 

Met veel belangstelling en enthousiaste deelnemers 

vond het programma na afloop plaats. Omdat ook de  

jeugd de toekomst heeft, zijn er mooie papieren 

bloemen gemaakt voor de jeugdzolder, waarbij voor 

elke jongere van onze kerk een persoonlijke bloem is 

gemaakt.  Een andere groep gemeenteleden hield zich 

aan de hand van een 2tal vragen bezig met het 

jaarthema. We zaten met  maar liefst 6 groepen actief 

te praten op ons kerkplein! Een mooi gezicht. Dank 

aan ieder die heeft meegeholpen met de 

voorbereiding en uiteraard ook de deelnemers! 

Me dunkt, na zo’n mooie startzondag is voor onze 

gemeente in Kamerik ook de tijd van meestribbelen 

aangebroken. Blik vooruit en hoofd omhoog! 

 

 

Namens de kerkenraad een hartelijke groet 

 

Jos Heuvelman 
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Startdag voor de kinderen 
 

Ook voor de kinderen was er een speciaal programma 

na de limonade en cake. Marcel ging voorop om een 

speurtocht met krijt uit te zetten en Sandra Danielle 

en Nellie volgden om de beurt met een groepje 

kinderen. Er waren allerlei opdrachtjes zoals: tot 50 

tellen, snoepje vragen, kikkersprongen maken enz. 

ook was er een fop spoor, dat vonden de kinderen erg 

leuk!  We eindigden in het park waar we een schat 

moesten zoeken. In het oude blik zaten schatkistjes 

met snoepjes erin. Na de speurtocht gingen we naar 

de kerk terug en aten we een broodje knakworst. Dit 

viel erg in de smaak, ook bij sommige volwassenen.  

 

Nellie van der Vliet 

Kindernevendienst 

 

 

 

Bijdrage van Geurt Roffel    
  

Toen we in augustus de vredesdienst voorbereidden, 

werd ik door pastor Janneke Stam uitgenodigd in de 

Sint Bonaventurakerk in Woerden. Begin september 

was het zover. Ik trof er, naast Janneke, de priesters 

Huub Spaan en Thijs van Zaal. Ruim een uur lang 

deelden we geloof en leven met elkaar. Pastor Huub 

vertelde me dat hij werkte in de bosbouw en bij de 

overheid voor hij priester gewijd werd door bisschop 

Van Luyn. Toen hij van de plek waar hij destijds 

priester was door de bisschop naar Woerden werd 

geroepen, is hij in vier dagen vanuit Schipluiden naar 

Woerden gelopen. Ik glimlachte en dacht terug aan 

mijn eerste gemeente, Wilp. Toen de verbondenheid 

met buurgemeenten Voorst en Klarenbeek hechter 

werd en we gezamenlijk gingen vieren, ben ik naar de 

eerste twee gezamenlijke vieringen in Klarenbeek en 

Voorst gelopen. Dat was vroeg opstaan, ik liep ruim 

tien kilometer door de bedauwde natuur en kwam 

gaandeweg steeds meer wandelaars tegen. ‘Waar 

kom jij vandaan?’ vroegen mensen me toen ze me 

met mijn bergschoenen vol klei zagen inschuiven in de 

kerkbank. Lopen is ook voor mij een goede manier om 

verbindingen te leggen. Wie loopt, ziet hoe 

verschillende streken in elkaar overvloeien. De 

verbondenheid in de verschillen ontvouwt zich als het 

ware gaandeweg. 

 

Met pastor Thijs van Zaal deel ik de studiositeit. Hij 

vertelde hoe hij in Rome een verdiepende studie had 

gezocht, toen hij zich voorbereidde op het 

priesterschap. Daarin herkende ik iets van mijn eigen 

promotiestudie, die ik deed op het moment dat ik me 

realiseerde dat ik in mijn ambt nog iets dieper dan tot 

dan mogelijk was, wilde afsteken. Geloofsvragen 

vragen soms om een diepere bedding, een 

zelfverstaan waarin je anderen toelaat die een 

periode lang intensieve gesprekspartners zijn – al zijn 

ze geen gemeenteleden van je en ken je ze niet allen 

persoonlijk. 

 

Vervolgens sprak ik met de pastores Janneke en Huub 

de vredesdienst door die we op 26 september zullen 

vieren. Hoe we ook gezocht hebben samen met de 

voorbereidingscommissie, het is vanwege de 

coronabeperkingen niet mogelijk om de vredeszondag 

gezamenlijk te vieren. Daarom zetten we in op zoveel 

mogelijk verbondenheid. Ik hoor je denken, na mijn 

aanhef: ‘Nu zal Geurt vast naar de Sint Hippolytuskerk 

gaan lopen’. Dat is (nog) niet zo. Wel zullen we 

kaarslicht, liederen en schriftlezingen delen. Zo is de 

viering waarin pastor Huub voorgaat op 

zaterdagavond 25 september zo hecht mogelijk 

verbonden met de dienst van zondag 26 september 

waarin ik voorga. Pastor Janneke zal via de beamer bij 

ons haar gezicht laten zien. We lezen Jacobus 3:16-4:3  
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en Marcus 9:30-37. Het lied dat de schriftlezingen 

verbindt, zal gezongen worden door Kars en  

 

Cantorijleden samen: ‘Maak mij een werktuig van uw 

vrede.’ De tekst wordt toegeschreven aan Franciscus, 

de heilige die algemeen bekend is omdat op zijn 

sterfdag (4 oktober) de dieren in het zonnetje worden 

gezet. 

 

Nog een laatste opmerking over mijn bezoek aan 

Woerden. Toen ik werd rondgeleid door de grote 

kerk, wees de gids mij op het monumentale raam 

waarin de martelaren van Gorkum worden verbeeld.  

 

Je vindt het, als je de kerk binnenkomt en tussen de 

banken doorloopt, links van het koor in de kerk. ‘Lees 

het opschrift eens,’ vroeg de gids. Ik las: ‘Bidt voor ons 

en voor de katholieken van Nederland.’ Hij lachte. En 

ik keek nog eens beter en zag dat ik de tekst verkeerd 

had gelezen: ‘Bidt voor ons en voor de onkatholieken 

van Nederland’ stond er. ‘Ik vind dat een heel 

oecumenische gedachte,’ zei de gids. Leuk om zo 

verbindend kennis te maken en te merken dat De 

Ontmoetingskerk goed bekend staat. 

 

 

Geurt Roffel 

 

 

 

Pastoralia 

 

We kijken terug op een gezellige startdag, die begon 

met een mooie kerkdienst waarin de bevestiging van 

Alfons van Leeuwen pastoraal ouderling en Bea Honig 

pastoraal bezoeker plaats vond. 

 

Wij denken en leven mee met allen die met ziekte, 

verdriet en zorg te maken hebben en met onze 

gemeenteleden die in verzorgings- of 

verpleegtehuizen verblijven.  

Wij wensen uw Gods nabijheid toe en bovenal Zijn 

zegen. 

 

In het bijzonder denken we aan Arie en Vike van Eijk. 

Arie ondergaat komende week een operatie en wij 

wensen hen veel sterkte en kracht toe. 

 

Onderstaand gedicht is van Greet Brokerhof. 
 

Voelbaar als een windvlaag.  

Soms, zomaar onverwacht, 

Voel je een hand op je schouder, 

Zie je ogen vol begrip 

Terwijl je net gedacht had 

Dat niemand je begreep. 

Het is als een streepje zonlicht 

Achter een donkere wolk. 

Het geeft een beetje hoop. 

Het geeft een beetje houvast. 

Iets van God lijkt het wel. 

Tenminste, iets in die geest…. 

Soms als alles tegenzit 

En je niet weet wat je moet, 

Word je getroffen door iets 

Wat speciaal op jou lijkt te slaan: 

Een opmerking, een regel, een lied 

Waarmee je verder kunt. 

 

Het wijst een weg 

Die je nog niet gezien had. 

Het geeft een beetje houvast. 

Iets van God, lijkt het wel. 

Tenminste iets in die geest…… 

Soms weet je het zeker: 

Dat is geen toeval meer. 

Maar veel vaker twijfel je: 

was dat God nou of niet? 

Want God is zo ongrijpbaar. 

Voelbaar als een windvlaag 

Die de wolken uiteen blaast 

En je lucht en licht geeft. 

Hij geeft een beetje houvast. 

Soms, even, voel je het. 

Dan merk je iets van zijn Geest….. 

 
Met een hartelijke pastorale groet, Coby de Kort. 
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Nieuws vanuit het jeugdwerk                                                           
 

Zo, dat is een tijd geleden dat ik iets voor de kerkbrief 

geschreven heb, maar alles gaat weer starten, dus... 

 

Open Jeugd heeft de zomerperiode voor zover het 

mogelijk was doorgedraaid. 

Nu start ook weer iedere week de spellenavond. De 

jongeren worden via instagram door Bart uitgenodigd. 

Er komen steeds meer spellen bij waaronder nu ook 

een 3D puzzel, een mooie uitdaging! 

 

 
 

 

Open Jeugd is hierna ook weer iedere week.  

Welkom! 

 

Crèche en kindernevendienst zijn ook weer gestart. 

Ook jullie welkom! 

 

In his presence start ook weer. De planning is iedere 

2e zondag van de maand, maar in de maand 

september op 19 september i.v.m. de startzondag 

Deze jongeren worden via een appgroep uitgenodigd.  

Welkom! 

 

Nu we zelf een predikant hebben, zal ook dit nieuwe 

seizoen de avondmaalscatechese voor de 

basisschoolkinderen en de huiscatechese voor de 

jongeren starten.  

De komende maanden volgt hierover meer 

informatie. 

 

Nou,  jullie zijn weer op de hoogte.  

Tot de volgende keer! 

 

Groetjes, 

Mariëtte 

PKN en christenen met andere culturele achtergrond (vervolg vorige kerkbrief)          KIA                                                         

 

De laatste jaren hebben we in onze kerk enkele 

diensten gehad (mede voorbereid door cie Kerk in 

Actie) waarbij we in het bijzonder aandacht hadden 

voor christenen in andere culturen. Het ging steeds 

om hoe christenen uit andere culturen hun geloof hier 

in Nederland op hun eigen vertrouwde manier kunnen 

beleven. We zijn als Protestantse gemeente Kamerik 

natuurlijk niet de enige PKN kerk die aandacht heeft 

voor mensen die hun vertrouwde omgeving hebben 

moeten verlaten om hier een nieuw bestaan op te 

bouwen.  

In de vorige kerkbrief plaatste ik een ervaring van ds 

Esther van Schie. Zij kwam in contact met een  

‘cêānāy', vertelde ze. En ze moest, zo meldde ze na 

enige tijd afstemmen met grote Cêānāy om leiding en 

wijsheid vragen. Het verhaal trof mij en zo kon ik met 

name het werk van ds. Esther van Schie introduceren 

in de kerkbrief. In deze uitgave iets meer over deze 

dominee die bij ons zal voorgaan op zondag 24 

oktober 2021. Dat is nog maar een paar kerkbrieven 

na nu, dus de hoogste tijd om iets meer over Esther te 

schrijven, of eigenlijk schrijft Esther iets over zichzelf: 

“ ik ben getrouwd met Harm en moeder van drie 

dochters. Ik ben geboren en opgegroeid in Gouda. 

Van jongs af aan heb ik mij voor andere talen en 

culturen geïnteresseerd. Zo studeerde ik algemene 

taalwetenschap en Duits, woonde een tijdje in 

Congo, in Duitsland 

en in Amerika. 

Vijftien jaar lang 

werkte ik als docent 

inburgering en 

Nederlands als 

tweede taal. Met 

veel plezier!  
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Daarnaast zijn Harm en ik al heel wat  

jaren actief als kerkplanters in een multiculturele 

setting. 

In 2015 rondde ik mijn studie theologie aan de 

Protestantse Theologische Universiteit af. Vanaf het 

begin was me duidelijk dat ik mijn tijd en energie wilde 

inzetten voor de vele migranten die in ons land zijn 

komen wonen. Juist ook als predikant wil ik voor hen 

beschikbaar zijn. 

Vanaf 24 september 2017 ben ik werkzaam als 

predikant met een bijzondere opdracht. Door de Kerk 

in Nesselande, wijkgemeente van de Hervormde 

Gemeente Zevenhuizen, ben ik uitgezonden naar 

stichting Geloofsinburgering. 

Nederlanders kunnen heel veel van migranten leren en 

migranten kunnen alle hulp bij het inburgeren 

gebruiken. Ik vind het mooi als Nederlandse en 

migrantenchristenen meer samen gaan optrekken. Pas 

samen zullen we tenslotte de lengte, breedte, hoogte 

en diepte van de liefde van Christus leren kennen.” 

 

We spreken begin oktober met ds Esther van Schie 

over de invulling van de dienst op 24 oktober in de 

ochtend. Heeft u of heb jij een vraag aan haar, geef 

het gerust aan één van de leden van cie KerkinActie 

door. Betrokkenheid bij de invulling van een dienst 

maakt de dienst extra boeiend voor de voorganger en 

voor jouzelf.  

Onderstaand verhaal van ds Esther van Schie geeft 

een bijzondere ervaring die haar aan het denken heeft 

gezet en ook mij tot nadenken stemde. Later dit jaar 

zal ds Esther van Schie bij ons een dienst leiden.  In 

een volgende kerkbrief meer over haar en haar werk. 

 

 ds Esther van Schie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een kleine, tengere Aziatische vrouw zit voor me. Ze is 

horeca-onderneemster en stelt zich voor. ‘Thuis en in  

 

mijn restaurant ben ik de ‘cêānāy', vertelt ze. 

Desgevraagd legt ze me uit dat ‘cêānāy’ zoveel als 

chef, baas betekent. ‘Ik weet wat er moet gebeuren en 

zorg dat het gebeurt’, vult ze het nader in. Ik kijk eens 

naar haar en geloof het meteen. Pit zit er duidelijk in. 

Ik zie het onwillekeurig voor me, hoe ze de scepter 

zwaait over het koninkrijk van haar restaurant. 

 

Maar daar komt ze nu niet voor. Er is iets belangrijks 

gebeurd en daarom wil ze me spreken. ‘Ik was 

eigenlijk iemand die geen geloof had, maar ik ben het 

afgelopen jaar ziek geweest. Toen had ik een 

godservaring. Ik heb Jezus gezien. En nu weet ik dat ik 

christen moet worden. Kan je me dopen?’ Ik vind het 

mooi, maar het gaat me wel een beetje snel. Het is 

tenslotte ook belangrijk om te weten wat je doet en 

daarom spreken we eerst een aantal doopvoorberei-

dingslessen af. Beleefd als ze is, zegt ze er niets van, 

maar eigenlijk vindt ze het maar overbodig. Haar 

besluit is genomen. We lezen samen bijbel. Komen 

erachter dat je, als je christen wordt, niet meer zelf 

alleen ‘Cêānāy’ bent. Dat er iemand is die boven je 

staat. Dat zegt iets over je verantwoordelijkheid, maar 

het geeft ook troost en steun. Juist dat laatste beseft 

ze heel goed, want aan de top is het soms eenzaam. 

Als de voorbereidingen klaar zijn heeft ze nog een 

laatste vraag over de doop: ‘Kan je dan meteen mijn 

man dopen? Oef. ‘Is hij dan ook gelovig, wil hij 

christen worden?’ ‘Gelovig nog niet, maar hij vindt het 

wel goed', zegt ze. ‘Want als ik gelovig word, dan wil 

ik dat mijn hele familie christen wordt.’ De cêānāy in 

haar is duidelijk nog niet helemaal verdwenen. Als 

individuele westerling gaat het me, alweer, te snel. En 

er gaat er bij mij ook weinig boven individuele keuze 

en vrijheid, zeker als het over religie gaat. Toch aarzel 

ik even met mijn antwoord. Het knaagt een beetje. 

Ben ik te westers? Het verhaal van Lydia komt 

bovendrijven, de zakenvrouw uit de bijbel. Duidelijk de 

cêānāy in haar huis en handelsonderneming. Zij komt 

tot geloof en zonder pardon worden zij en haar hele 

huis gedoopt. De gevangenbewaarder in Filippi, ook 

hij laat zijn hele huis dopen. 

 

Ik moet er verder over denken en er met haar man 

over spreken. Proberen uit te vinden wat een goede 

weg is... en eerst maar eens de grote Cêānāy om 

leiding en wijsheid vragen. 
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 Collecte voor vluchtelingen in Griekenland                                                                  KIA                                                         
 

Een 14-jarige Afghaanse vluchteling op Lesbos en een 

95-jarige man uit Hoorn: twee levens die elkaar 

kruisen bij de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie 

2020  voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. 

“Onze steun is nodig. Niet uit medelijden, maar als 

aanmoediging.” 

 

 Hamid 

 

Dit is Hamid (14) uit Afghanistan. Bijna twee jaar 

geleden kwam hij, samen met zijn familie, op het 

eiland Lesbos aan. Ze zijn hun land ontvlucht vanwege 

het geweld van de taliban. Maar hier op Lesbos heeft 

Hamid het gevoel dat hij opnieuw in oorlogsgebied zit. 

Hij voelt zich niet veilig: hij kan zomaar worden 

neergestoken, het eten is op rantsoen en hij mag zich 

maar beperkt verplaatsen in verband met het 

coronavirus. 

Door de situatie waarin hij en zijn familie zitten, heeft 

Hamid veel stress. “Ik droom ervan om naar school te 

gaan. Ik wil dokter worden. En ik wil thuis kunnen 

komen in een schoon en veilig huis, een plek die mij 

beschermt. Het maakt me niet uit waar dat is, zolang 

het maar een veilige plek is.”  

‘Hun jonge levens doen ertoe’ 

 

Henk Groenewegen (95) uit Hoorn ging samen met 

stadsgenote Kyra Sacks collecteerde  in 2020– geheel 

coronaproof met een collectezak aan een 1,5 meter 

lange stok – voor vluchtelingenkinderen in 

Griekenland. Henks kleindochter had meerdere keren 

met vluchtelingen in Griekenland gewerkt en hij was 

onder de indruk geraakt van haar verhalen. Over de 

veerkracht van vluchtelingenkinderen, over hun 

leergierigheid en hun volharding. En dat nadat ze al 

zoveel hebben meegemaakt: de onhoudbare 

omstandigheden in hun vaderland, de extreem 

gevaarlijke reis op zoek naar een veilige plek, en dan 

nu het perspectiefloze leven in een tent. 

Twee dagen voordat Henk met de collectebus op pad 

ging, deed hij bij iedereen in zijn wijk een briefje door 

de bus: “Lieve buren, 

jarenlang heb ik voor 

allerlei doelen langs de 

deuren gelopen en 

kwam dan voldaan 

thuis met een volle 

bus. Deze, 

waarschijnlijk laatste, 

keer kom ik graag op 

1,5 meter afstand bij u 

langs met de bus aan 

een stok voor een 

bijzonder doel.”  

 

 

 

 

In november 2021 is er opnieuw een huis-aan-huis 

collecte georganiseerd door Kerk in Actie voor 

vluchtelingen kinderen in Griekenland. 

 

Kerkdienst zondag 19 september 10.00                                                            
 

Voorganger  : Dhr. Ds. T.H.P. (Teus) Prins 

Begeleiding  : Gert van Zoelen 

Koster   : Matsy en Hans 

1
e
 Collecte  : Jeugd 

2
e
 Collecte  : Beheer en onderhoud  

3
e
 Collecte  : Kerk in Actie 

Crèche   : Lize Zwetsloot en Lyzanna Vroege 

Kindernevendienst : Mirjam Tuithof 
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Kerkdienst zondag 26 september 10.00                                                       Vredesdienst                                                   
 

Voorganger  : Dhr. ds. Geurt Roffel 

Begeleiding  :  

Koster   : Siena en Alfons 

1
e
 Collecte  : Kerk in Actie 

2
e
 Collecte  : Beheer en onderhoud  

Crèche   : Tamaike en Eva 

Kindernevendienst : Nellie 

 

 

Kerkdienst zondag 3 oktober 10.00                                          Dienst voor jong en oud                                            
 

Voorganger  : Dhr. Michel Koekkoek (jongerenwerker) 

Begeleiding  : Gert van Zoelen 

Koster   : Joke en Gert 

1
e
 Collecte  : Jeugd 

2
e
 Collecte  : Beheer en onderhoud  

Crèche   : Annemarie en Anouk van Vliet 

Kindernevendienst : Sandra van Vliet 

 

 

 

 

Mutaties 
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Oud papier ophalen op 2 oktober                                                                                                
 

Starttijd: 

Ophalen in: 

08.00 – auto 1 

Teckop, Oud Kamerik, Kanis 

08.00 – auto 2 

Dorp Oost 

Belader 1: 

Belader 2: 

Marcel van Vliet 

Lennart Nap 

Hans van Eck 

Jan Nap 

Starttijd: 

Ophalen in: 

Vanaf 09.30 – auto 1 

Dorp west 1 

Vanaf 09.30 – auto 2 

Dorp west 2 

Belader 3: 

Belader 4: 

Klaas Vergeer 

Bert van Viegen 

Ries Verhoef 

Jan Baldé 

Catering: Engelien de Heer Om 09.30 is er koffie en thee! 

 

 

 
 

Nieuws uit de regio                                                                                               

  
Open Huis Israël Producten Centrum 

 

 

Graag nodigen we u op woensdag 6, donderdag 7 of vrijdag 8 oktober 2021 uit voor een open huis van het Israël 

Producten Centrum bij mij thuis. 

 

 Gods volk Israël gaat ons aan het hart. Daarom willen we Israël vandaag de dag ook zegenen door prachtige 

producten uit Israël te verkopen en zo de economie te ondersteunen.   

 

U kunt rustig komen kijken. Van 10.00 tot 17.00 uur bent u welkom om het assortiment te bekijken en een kopje 

koffie of thee te gebruiken. 

Er is genoeg zitruimte om een praatje te maken.  

We vragen u wel de gepaste afstand in acht te nemen. 

  

 

Wilt u liever niet de deur uit en toch Israël steunen? Dan kunt u ook telefonisch uw bestelling doorgeven. We 

brengen de bestelling dan bij u thuis. Bel hiervoor 06-14526532. Bel ook als u vooraf alvast in de folder wilt kijken. 

Deze kom ik graag bij u thuis bezorgen. U kunt ook het assortiment bekijken op www.israelwinkel.nl 

 

Welkom! 

 

 

Woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 oktober 2021 

Bij Anneke Los-Meijers 

Mijzijde 4 

3471 GM Kamerik  

06-14526532 

a.los-meijers@live.nl 
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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 24 september 2021 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 30 september 2021. 

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   : dhr. ds. K.G.W. Roffel (Geurt)    dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl 

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  

 


