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Een berichtje van uw ambulant predikant 
 

Toen ik per december 2019 mijn werkzaamheden in de Protestantse Gemeente te Kamerik aanving, werd 

mij gevraagd om in de volgende Kerkbrief iets over mezelf te vertellen. Met veel plezier heb ik dat gedaan. 

De kerkbrief kwam toen nog eens in de twee maanden uit. Ik dacht bij mezelf: “Als dat op prijs wordt 

gesteld, gaat het me wel lukken om zes keer per jaar iets te schrijven.” Wat schetst mijn ontsteltenis toen 

bleek dat dat de laatste kerkbrief was die maar eens in de twee maanden zou verschijnen. De frequentie 

werd drastisch opgevoerd tot eens in de twee weken. Ik heb me toen uit zelfbehoud muisstil gehouden, in 

de hoop dat ik vergeten zou worden en nooit meer een stukje hoefde te schrijven. Maar helaas, op zondag 

2 februari werd ik weer opgemerkt, toen ik een dienst mocht leiden in de Ontmoetingskerk. Eigen schuld 

natuurlijk dat na afloop van de dienst een redacteur van het kerkblad mij in de kladden greep en vroeg of ik 

zo af en toe iets voor de Kerkbrief wilde schrijven. “Zo af en toe”….. Gelukkig! Misschien eens in de zes 

weken. Nou, vooruit dan maar. 

Ik ben nu ruim twee maanden werkzaam in deze mooie gemeente. En dat laatste meen ik, het is geen 

vleierij! Door alle gemeenteleden die ik inmiddels heb bezocht werd ik hartelijk ontvangen en ik ben 

dankbaar voor de open gesprekken, waarin ik deelgenoot mocht worden van het wel en wee van hun 

leven; hun vreugden en verdriet, vragen, dankbaarheid, teleurstellingen en hun ervaringen met geloof en 

kerk. In de moderamen- en kerkenraadsvergaderingen voel ik me ook welkom en de sfeer ervaar ik als 

open en informeel. Zo ben ik zelf ook. Tijdens de dienst voor jong en oud op 2 februari was het nog even 

wennen aan andere gebruiken. Zo wist ik absoluut niet over welk lichtje het ging, dat één van de kinderen 

voor ze naar de nevendienst gingen, aan mocht steken. Ook de diaconale mededelingen zijn nieuw voor 

mij. Maar de dienst zelf vond ik erg leuk. Ik ben onder de indruk van het aantal kleine kinderen dat naar de 

nevendienst ging, misschien niet elke zondag, maar in elk geval wel in deze dienst. Met de wat oudere 

jeugd heb ik nog geen kennis gemaakt, maar dat hoop ik binnenkort te doen. Tot zover deze eerste bijdrage 

in het nieuwe format van de Kerkbrief. Als ik u of jou nog niet persoonlijk heb ontmoet, dan graag tot ziens 

op enig moment in Kamerik. 

 

Ds. Marina van der Zwaag-de Haan. 

 

 Pastoralia  
 

“Vastenbezinning” 
Wie durft in de spiegel te kijken als ogen haat en verdelging uitstralen? 

Wie durft zijn leven op het spel te zetten als vreemdelingen aan onze grenzen kloppen en om werk en geld 

vragen? 

Wie durft in liefde geloven als concurrentie en macht ons verdelen? 

Wie durft van verandering spreken als de wereld blijft doordraaien volgens de wet van de sterkste? 

Misschien, als we nu beginnen. 

Wij eerst: delen en niet stelen, samenbrengen en niet verdelen, bemoedigen en niet vernederen. 

Zeker, als we blijven spreken: 

Woorden van hoop, geloof en liefde omwille van die Ene 

die heeft gezegd: “Ik zal er zijn”. 

En die Andere die het heeft voorgeleefd. 

Tot het einde. 
 

Roos Maes. 
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Dhr. J.N. Toet Burg. is op 24 februari jarig. 

Van harte gefeliciteerd een goed/gezond nieuwe levensjaar gewenst. 

 

Met een vriendelijke groet 

Coby de Kort. 

 

 
 

 
 

 

Collectenopbrengst januari     totaal 

1 jan.  Kerk      34,00 

1 jan.   Beheer en onderhoud   77,75 

5 jan.   Diaconie     96,10 

5 jan.  Jeugd      72,85 

5 jan.   Beheer en onderhoud   68,80 

12 jan.  Diacionie     85,75 

12 jan.  Kerk      59,95 

12 jan.  Beheer en onderhoud    61,88 

19 jan.  KIA                 112,40 

19 jan.  Beheer en onderhoud   84,80 

26 jan.  Kerk      81,25 

26 jan.  Beheer en onderhoud   60,70 

26 jan.  Cantorij     82,70 

    

Totaal opbrengst                   979,38 

 College van kerkrentmeesters  
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Vanuit de Moderamenvergadering 
 

Tijdens de Moderamenvergadering in januari hadden we vertegenwoordigers van het Classicaal College 

voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) op bezoek. Zij brachten kort gezegd ons het verzoek van de 

Classis om te overwegen of wij samen met de (binnenkort vacante) Protestantse Gemeente Harmelen een 

predikant voor (bijna) een volle predikantenplaats zouden willen beroepen, in plaats van elk voor ongeveer 

0,5.. 

Naar aanleiding hiervan hebben Klaas de Wit (voorzitter van onze beroepingscommissie) en ikzelf op  

7 februari kort gesproken met vertegenwoordigers van PG Harmelen. Ook zij waren inmiddels bekend met 

de wens van de Classis om samen te werken.  

We hebben afgesproken dat we beide met onze respectievelijke kerkenraden de mogelijkheid om dit 

verder te verkennen zullen bespreken. In ons geval zal de Kerkenraad zich in haar maartvergadering 

hierover buigen. 

Nader bericht volgt 

 

Jos Heuvelman 
 

 
 

Oud papier 
 

Oud papier wordt opgehaald op zaterdag 7 maart. 
 

Starttijd: 

Ophalen in: 

08.30 uur – auto 1 

Teckop, Oud Kamerik, Kanis 

08.30 uur – auto 2 

Dorp oost 

Belader 1 

Belader 2 

Aarnoud Langendoen  

Rob Verhoeve 

Rens Rijneveld 

Arie Veenis 

Starttijd: 

Ophalen in: 

Vanaf 10.00 uur – auto 1 

Dorp west – 1 

Vanaf 10.00 uur – auto 2 

Dorp west - 2 

Belader 1 

Belader 2 

Kees Dirk Kroon 

Piet Jan van Dijk 

Bert van Viegen 

Anna Binnendijk 

Catering Geertje Veenis Om 10.00 uur is er koffie en thee! 

 

Mocht je verhinderd zijn, dan graag zelf onderling ruilen. 

 

 

Filmavond 15 maart 
 

Zoals eerder aangekondigd willen we op 15 maart bij ons thuis ( van Teijlingenweg 127a) samen kijken naar 

de film “A Beautiful Mind” en nabespreken.  

Belangstellenden zijn welkom, graag aanmelden per email: josheuvelman@gmail.com.  

We beginnen om 19:30 (en NIET om 20:00 zoals eerder vermeld). 

 

Graag tot ziens. 

 

Jos Heuvelman 
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 Kerkdienst: Zondag 23 februari 10.00     viering Heilig Avondmaal 

Voorganger  : Mw. ds. M.M. Jochemsen uit Maarn-Maarsbergen 

Begeleiding  : Arie Hardijzer 

Ouderling van dienst : Ad Smit 

Koster   : Anita en Ben 

Lezen   : Henk van der Vliet 

Beamer  : Adriaan 

Crèche   : Tamaike en Lyzanna 

Kindernevendienst : Sandra van Vliet 

1
e
 Collecte  : Kerk in Actie 

2
e
 Collecte  : Kerk  

 3
e
 Collecte  : Beheer en onderhoud van de Kerkelijke gebouwen 

Koffieschenken : Patrick van Vreeswijk en Marcel van Vliet 

Chauffeur  : Piet en Corrie Sloof 
 

 Kerkdienst: Zondag 1 maart 10.00              

Voorganger  : Dhr. ds. F. (Frans) Bos uit Waddinxveen 

Begeleiding  : Wim Kuijt 

Ouderling van dienst : Bert van Vreeswijk 

Koster   : Ria en Alfons 

Lezen   : Jeanette den Blanken 

Beamer  : Adriaan 

Crèche   : Jeanet de Kwaasteniet 

Kindernevendienst : Sandra Okkerman 

1
e
 Collecte  : Kerk in Actie 

2
e
 Collecte  : Beheer en onderhoud van de Kerkelijke gebouwen  

 Koffieschenken : Tineke Maarleveld en Ina van Vliet 

Chauffeur  : Aarnoud 
 

 Kerkdienst: Zondag 8 maart 10.00      

Voorganger  : Mw. ds. Marina van der Zwaag-de Haan uit Ter Aar 

Begeleiding  : Henk Hilgeman 

Ouderling van dienst : Jos Heuvelman 

Koster   : Judi 

Lezen   : Engelien 

Beamer  : Arie 

Crèche   : Annemarie van Vliet en Anouk 

Kindernevendienst : Jeanet de Kwaasteniet 

1
e
 Collecte  : Kerk  

2
e
 Collecte  : Beheer en onderhoud van de Kerkelijke gebouwen 

 3
e
 Collecte  : Kerk in Actie 

Koffieschenken : Klaas en Cootje 

Chauffeur  : Piet-jan 

 

Mocht je verhinderd zijn, dan graag zelf onderling ruilen. 
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 Van de redactie      

 

Tijdens de preek van mw. ds. Elise Jansen op 9 februari j.l. heeft zij een aantal informatieve plaatjes laten 

zien als idee voor verdere verdieping op het internet. Omdat het beamen deze informatie maar kortstondig 

weergeeft, laten wij u ze graag in deze kerkbrief nogmaals zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 28 februari 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 5 maart 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 (ambulant) : ds. M. van der Zwaag – de Haan  
Scriba   : Marieke de Groot  06-28901283  
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  


