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Van het kerkelijk erf                                                                             
 
Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk Kamerik 

Er wordt weer driftig gewerkt op het kerkelijk erf. Het 
seizoen is inmiddels opgestart. Het jeugdwerk begint 
weer op gang te komen, de Kerkenraad heeft samen 
met de pastorale bezoekers het jaar afgetrapt met 
een bezinningsmiddag, en ook de Vredeszondag is 
gevierd. Dit laatste zoals gebruikelijk gezamenlijk met 
de RK parochie van de Hippolytus kerk, maar vanwege 
Corona nog wel op een aangepaste wijze. We waren 
door middel van filmpjes met elkaar verbonden. En 
tenslotte is zeer vermeldenswaard dat onze scriba 
Sandra Okkerman het jaarboekje nagenoeg gereed 
heeft, zodat u deze binnenkort weer mag verwachten. 

De 1,5 meter Coronaregel is met ingang van 25 
september afgeschaft. De Kerkenraad heeft besloten 
om voorlopig de diensten grotendeels op dezelfde 
voet verder te laten gaan.  Wel kunnen we flexibeler 
zijn ten aanzien van het aantal mensen dat we kunnen 
ontvangen. Dat betekent ook dat we de 
kindernevendienst weer op de oude wijze kunnen 
laten plaatsvinden : kinderen eerst in de kerk, dan een 
kindermomentje en de kaars aansteken en naar de  

eigen ruimte, en na de preek weer terug in de 
kerkzaal. Voor de zegen kunnen dan ook de créche 
kinderen weer worden opgehaald. We blijven 
voorlopig gebruik maken van de stoelen ( ipv de 
banken) en ook de wijze van collecteren wordt niet 
veranderd : doosjes achter in de kerkzaal of digitaal. 
Verder blijven uiteraard de bekende hygiëne 
maatregelen van kracht. Samen moeten we het doen. 

Met 16 deelnemers hebben we als kerkenraad en 
pastorale bezoekers een bezinningsmiddag gehouden 
op 25 september.  We begonnen met een gesprek 
over wat voor gemeente willen we eigenlijk zijn in 
Kamerik. Dat leverde een boeiende discussie op, die 
zich ook prima leent om een keer met de gehele 
gemeente te doen. Wordt dus vervolgd. Als afsluiting 
hebben we een boottocht gemaakt bij Botshol, waar 
de vader van Sandra  ons heeft rondgevaren, met een 
hapje en een drankje voor de inwendige mens. Een 
geslaagde middag, niet in het minst door het zonnetje 
dat ons op het water begeleidde

            Namens de Kerkenraad een hartelijke groet 

Jos Heuvelman 

Pastoralia 

Pastoraat is van ons allemaal 

Dit wordt wel het meest zichtbaar in alle aandacht die 
er onderling in de gemeente is en juist daar waar 
zorgen en verdriet zijn. 

Met Arie van Eijk, die vorige week een zware operatie 
onderging, gaat het redelijk goed. 

Het herstel zal nog enige tijd vragen, wij wensen hem 
en Vike, veel kracht en sterkte hierbij. 

Niet van iedereen van mensen met zorgen worden 
hier genoemd, soms op eigen verzoek. 

Weet u iemand neem dan kontakt op met onze 
predikant of de pastorale ouderling. Zo zijn we samen 
de oren en ogen van elkaar. 

 

Onze jarige gemeente leden, die op 10 oktober jarig 
zijn: 

Mevr. N.J.van Duijn-Busscher 

Terschellingkade 47 

3446 BK Woerden. 

Mevr. H. van Elten 

Pastoor Schuurmanstraat 8 

3471 XB Kamerik. 

Wij wensen jullie een mooie en gezellige verjaardag 
toe en een gezond nieuw levensjaar. 

 

Een hartelijke pastorale groet Coby de Kort. 
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Bijdrage van dominee Geurt Roffel 
 

Vorige week woensdag ontmoette ik voor het eerst de 
collega’s van de werkgemeenschap predikanten. Met 
een grote kring kwamen we bij elkaar in Polsbroek, 
een plaats die ik een maand geleden nog niet op de 
kaart wist aan te wijzen. De route erheen was prachtig 
en we ontmoetten elkaar in een grote kring. Ik was 
niet de enige nieuwkomer. Omdat het de eerste keer 
was sinds de preventiemaatregelen dat de kring weer 
in een zaal bijeen kwam, waren er meer nieuwe 
collega’s. Onder leiding van een deskundige lazen we 
een vertaalde preek van Augustinus, een kerkvader 
die aan van 396-430 bisschop was in een stad die we 
nu moeten plaatsen in het noord-oosten van Algerije.  

Bijzonder om met zo’n kring collega’s van nu al lezend 
deel te worden van Augustinus’ omgeving. We 
hoorden hoe hij zittend preekte, vanwege zijn slechte 
gezondheid. Hij had een zachte stem en preekte altijd 
uit het hoofd. Enkele toehoorders schreven zijn 
preken letterlijk op, wat de reden is dat wij ze nu nog 
kunnen lezen. 

Augustinus preekte over het licht van God, en hoe 
alomvattend doordringend dat is. Geen duisternis is 
ertegen bestand. Hij gebruikte daarbij allerlei 
voorbeelden uit het dagelijks leven. Eerst schilderde 
hij hoe een raam niet bestand is om zonlicht tegen te 
houden, om vervolgens te vertellen hoe het licht van 
God overal doorheen breekt. 

Tijdens ons gesprek waren we natuurlijk druk met de 
vraag: ‘Zou je nu nog zo kunnen preken?’ Jullie zouden 
het meteen merken, denk ik, als ik niet een eigen 
overweging, maar één van Augustinus zou gebruiken. 
Onder die vraag werden mijn collega’s en ik ook 
geraakt. Het raakte ons hoe die bisschop van lang 

geleden hier in eenvoudige taal van hart tot hart met 
zijn gemeente sprak over hoe het geloof hem in vuur 
en vlam zet. En hoe hij alles geeft om die geraaktheid 
door te geven.  

De hele terugweg bleef ik daarmee bezig. Tot 
Benschop zat ik daarbij achter een trekker. Rustig en 
prachtig gleed het landschap voorbij.  

 

Evenals de afgelopen diensten waarin ik voorging, is 
ook de dienst van 10 oktober samen met een groepje 
gemeenteleden voorbereid. Tevoren krijgt iedere 
deelnemer de Schriftlezingen van die zondag 
doorgestuurd en een richting voor het thema. Wie wil, 
kan al door liedboeken bladeren (en door YouTube 
scrollen) om te kijken of er passende liederen in het 
vizier komen. Inspirerend om elkaars liederenschat te 
leren kennen en al sprekend ook iets over elkaars 
geloof te horen. Voor mij is het bovendien fijn om de 
liedboeken die me minder vertrouwd zijn dan het 
nieuwe liedboek (bijvoorbeeld Hemelhoog en Op 
Toonhoogte) beter te leren kennen. Gaandeweg leer 
ik zo ook kennen waarmee De Ontmoetingskerk 
zingend vertrouwd is. De volgende liederen en 
lezingen zijn op 10 oktober aan de orde, rond het 
thema ‘Hoe ga je om met wat je bezit?’. We lezen 
Deuteronomium 15:1-11 en Marcus 10:17-31, en 
zingen uit het liedboek lied 975, 117d, 718 en 990/1. 
Uit Hemelhoog zingen we lied 537, 305 (rond het 
moment met de kinderen) en 88. Wie de liederen 
thuis nazoekt, weet welke canon ertussen zit.  Mocht 
je zelf ook graag eens meedoen, vertel het me.  

Geurt Roffel  
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Leefregel 
 
Deze leefregel werd een maandje geleden in de dienst gebruikt; 
Mooi om deze 10 geboden – in vraagvorm - nog een keer te lezen. 

- Ben Ik altijd de belangrijkste voor jou? 

- Vereer je mij zoals ik graag wil en wijs je daarin anderen ook de weg? 

- Kom je op voor mijn naam? 

- Reserveer je de zondag voor mij?  

- Erken je de verhoudingen waarin ik je plaats? 

- Zoek je het goede voor anderen? 

- Ga je zuiver om met liefde en relaties? 

- Ben je tevreden met wat ik je geef? 

- Ben je zuiver en oprecht in wat je zegt? 

- En vertrouw je op Mij en is jouw hart mijn  woonplaats? 
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Nieuws vanuit o.a. Jeugdwerk 

 
Afgelopen vrijdagavond een leuke groep die er was 
tijdens het spellenmoment. Er werd o.a. buiten het 
spel KUBB gespeeld. KUBB is een spel waar precisie 
en strategie een grote rol in spelen. 2 teams 
(maximum 6 spelers per team) spelen tegen elkaar, 
en het doel is om alle blokken (Kubbs) van de 
andere ploeg omver te gooien. Als dat gebeurd is, 
mag je op de koning mikken in het midden van het 
speelterrein. Gooi je die ook omver, dan heb 
je gewonnen!. Het ging er fanatiek aan toe. 

 

 

 

 

Na 21u kwamen de oudere jongeren binnenschuiven voor open jeugd. Mooi 
om te zien dat er vrijwel iedere week een vast kern binnenschuift waardoor je 
merkt dat het voor hun een vast moment in week is waarop ze elkaar 
ontmoeten! 
 
Ook stond vrijdag deze prachtige zelfgemaakte bloemen op de clubzolder. 
Gemaakt tijdens de startdag. Aan iedere bloem hangt een kaartje met de 
naam vd jongere en een tekst/wens vd maakster. 

Dank voor dit prachtige boeket! 

 

Nu nog een aankondiging! 
Zondag 3 oktober is er een dienst voor Jong & Oud, meer gericht op jongeren dus 
er is Kindernevendienst (en ook crèche) 

Thema: ‘Nu wij niet meer praten’  
Muzikale invulling: het combo. Interactief moment. Spreker tijdens deze dienst is 
Michel Koekkoek, jongerenwerker PKN Woerden o.a. Pioniers Twintigers 
Woerden. 

Dus… Welkom! 

Groetjes,  Mariëtte  
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Kerk in Actie 
 
Na lange coronatijd kon commissie Kerk in Actie weer vergaderen. We zijn in coronatijd wel een paar maal bijeen 
geweest, maar donderdag 23 sept jl voelde het toch anders. Het was goed weer bij elkaar te zijn. En helemaal goed 
was het dat we Willy van Dijk als nieuw lid van onze commissie konden verwelkomen. Als diaken had Willy al eerder 
met ons samen opgetrokken en dat was goed bevallen. We zijn blij dat je er bij bent Willy. Verder waren Alice de 
Wit, Eugene Hoogendoorn en Maaike de Jong  aanwezig en ook de schrijver van dit stukje. Daarmee was de 
commissie compleet. Ons activiteitenplan is door de corona behoorlijk in de war geschopt. En ook voor de nabije 
toekomst is het nog een uitdaging iets te plannen. Toch hebben we iets om onder uw aandacht te brengen. De 
komende kerkdienst van kerkinactie op 24 oktober met ds Esther van Schie.  
 
 

In de vorige kerkbrief staat een foto van Esther en haar introductie. 
Ook stond in het PKN  tijdschrift Petrus, sept ‘21 (een aanrader)  een 
tekst van Esther over haar werk onder migranten en 
geloofsinburgering 

 

 Zij vraagt zich af of Petrus zich ook pionier gevoeld zou hebben 
tijdens zijn zendingsreizen, toen hij in aanraking kwam met nieuwe 
mensen en culturen. Kom op 24 oktober naar de dienst en maak 
kennis met Esther. En als uw een vraag wilt meegeven aan Esther 
voor de deinst van de 24ste  dan kan dat via onze commissie. 

 
 
 
 
 
 
 
Het tweede wat we onder de aandacht brengen is het kerkinactie project dat we als gemeente steunen. Landelijke 
kerkinactie heeft het vele werk dat zij wereldwijd ondersteunen samengevat onder 5 thema’s. Dat zijn: 
 

 
- Bijbel als levensbron 

 
Kerk in Actie steunt werk waarin de Bijbel centraal staat: samen 
bijbellezen, bemoediging vanuit de Bijbel voor mensen in moeilijke 
omstandigheden, bijbelvertaling en bijbelverspreiding. Mensen leren 
wat de bijbelteksten betekenen in hun eigen leven en ervaren de 
bevrijdende kracht van het Evangelie. Helpt u mensen kracht putten 
uit de bijbelse boodschap? 

-  
-  
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- Kerk in de minderheid 

 
In landen waar christenen in de minderheid zijn, wil Kerk in 
Actie christenen versterken in hun geloof en ondersteunen om 
aanwezig te zijn in de samenleving. Vooral in landen waar het 
christendom verdrukt wordt, waar spanningen zijn tussen 
christenen en andere religies of waar christenen worden 
vervolgd. We stimuleren dat kerken verbinding zoeken met 
andersgelovigen. Helpt u mee om deze christenen en kerken 
te versterken?  
 
 
 
 
 
-  

- Kinderen in de knel 
  

Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de 
bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen 
en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en 
werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun 
recht op onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een 
rol krijgen in de kerk. Helpt u mee om het leven van kinderen in de knel 
te verbeteren?  

-  
-  
 
 
 
- Op zoek naar veiligheid 
 
Veel mensen zijn nog dagelijks slachtoffer van geweld en 
natuurrampen. Ze zijn op zoek naar een veilige plek om te 
overleven. Kerk in Actie biedt noodhulp en wederopbouw. 
Daarnaast richten we ons op rampenpreventie. We maken 
mensen weerbaar voor klimaatverandering en andere 
bedreigingen. We zijn er voor vluchtelingen, ook in Nederland. 
Staat u ook klaar voor mensen in nood?  
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- Kerken staan op tegen armoede 

 
    Wereldwijd leven veel mensen in armoede, ook in Nederland. 

Kerken over de hele wereld voorzien mensen in hun eerste 
levensbehoeften, helpen hen aan eigen inkomsten. Zij laten hun 
stem horen bij onrecht en geven mensen weer hoop voor de 
toekomst. Kerk in Actie ondersteunt kerken in Nederland en andere 
landen om dit diaconale werk te verrichten. Staat u samen met 
christenen over de hele wereld ook op tegen armoede? Steun 
onderstaande projecten. 

 

Onze Ontmoetingskerk steunt steeds één project dat onder één van deze thema’s valt. Voor 1 januari 2022 willen we 
een nieuwe keuze maken. De laatste 2 jaar steunden we projecten die vielen onder “op zoek naar veiligheid” in Irak, 
Syrië en Libanon. Dat probleem hebben we niet kunnen oplossen, maar wel hebben we via de landelijke KerkinActie 
kunnen bijdragen aan hulp in die landen. 

Welk thema spreekt u aan, laat het weten aan één van de commissie leden die aan het begin van dit stukje 
worden genoemd. Zo komen we tot een projectkeuze waar we met elkaar achter kunnen staan. Wij zien uit naar 
uw reactie, laat eens horen wat u raakt! 

Namens commissie KerkinActie 

Klaas de Wit 

 

Oud papier ophalen zaterdag 2 oktober                                                                                                     
 

Starttijd: 
Ophalen in: 

08.00 – auto 1 
Kanis en Oud Kamerik 
Daarna naar dorp/koffie 

08.00 – auto 2 
Teckop en Kanis 
Daarna naar dorp/koffie 

Belader 1: 
Belader 2: 

Marcel van Vliet 
Lennart Nap 

Hans van Eck 
Jan Nap 

Starttijd: 
Ophalen in: 

Vanaf 09.30 – auto 1 
Koffie en Dorp oost 

Vanaf 09.30 – auto 2 
Koffie en Dorp west 

Belader 3: 
Belader 4: 

Klaas Vergeer 
Bert van Viegen 

Ries Verhoef 
Jan Baldé 

Catering: Engelien de Heer     
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Agenda 

   
   5   oktober                          Moderamenvergadering  
   12 oktober                          Kerkenraadsvergadering  
 
 
 

Kerkdienst voor Jong en Oud  Zondag 3 oktober 10.00 uur      m.m.v. het Combo  
 
Voorganger  

 
: Jongerenwerker Michel Koekkoek 

Begeleiding  : Gert van Zoelen en medewerking van het Combo 
Kosters  : Joke en Gert 
Kindernevendienst : Sandra van Vliet 
Crèche  : Annemarie en Anouk van Vliet 
1e Collecte : Jeugd 
2e Collecte  : Beheer en Onderhoud 
  

 
 
 
  

 
 

Kerkdienst Zondag 10 oktober   10.00 uur     
 
Voorganger 

 
: Dhr. ds. K.W.G. (Geurt) Roffel  

Begeleiding  : Addo Dam 
Kosters  : Ria en Alfons 
Kindernevendienst : Lize Zwetsloot 
Crèche  : Maaike de Jong 
1e Collecte  : Kerk 
2e Collecte  : Beheer en onderhoud  
  

 
Kerkdienst Zondag 17 oktober  10.00 uur                  
 
Voorganger 

 
: Dhr. ds. P. (Pieter) Pronk 

Begeleiding    : Yvonne Kruk 
Koster : Siena en Paul 
Kindernevendienst : Nellie van der Vliet 
Crèche  : Tamaike den Hollander en Eva Langendoen 
1e Collecte     : Diaconie 
2e Collecte : Beheer en Onderhoud 
3e Collecte : Jeugd 
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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 8 oktober 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 14 oktober 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   
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