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Coronavirus en de praktische gevolgen voor onze gemeente 

 
KERKBERICHT van 13 maart 2020  
 

Tot en met eind maart alle kerkdiensten afgelast en geen groepsactiviteiten meer in ons kerkgebouw. 
 

Beste leden van de Ontmoetingskerk Kamerik, 

 

We beleven momenteel zorgelijke tijden. De regering heeft vergaande maatregelen afgekondigd om een verdere 
verspreiding van het Coronavirus in te dammen. Met name om de kwetsbare en oudere mensen te beschermen. 
Deze maatregelen raken ons allemaal in ons dagelijks leven. We zullen bereid moeten zijn om tijdelijk even pas op de 
plaats te maken, en de dingen die we gewend zijn te doen, nu anders te doen, of achterwege te laten. 
Dit raakt ook het kerkelijk leven in onze gemeente in Kamerik. De classis Utrecht heeft het advies afgegeven om met 
ingang van 15 maart tot en met eind maart alle kerkdiensten af te gelasten. De kerkenraad heeft besloten om deze 
adviezen op te volgen. Wij weten het immers niet beter dan de deskundigen, en willen ook geen gevaar creëren voor 
de kwetsbare en oudere mensen in Kamerik. We beseffen ons terdege dat dit een ingrijpend besluit is, waardoor de 
zo vertrouwde kerkgang en de troost die daar aan kan worden ontleend, tijdelijk buiten bereik blijven. 
We zullen de zaken goed blijven volgen, en ons melden als er nieuws is. 

 

Om te voorkomen dat we iedere keer en per geval nieuwe afwegingen moeten maken, gaan met ingang van 15 
maart tot eind van de maand alle groepsactiviteiten in ons kerkgebouw niet door. 
Dat betekent natuurlijk niet dat we niet omzien naar elkaar. Pastorale, maar ook 'gewone' bezoekactiviteiten bij 
mensen thuis kunnen desgewenst natuurlijk doorgaan. Ook Ds. Marina van der Zwaag is beschikbaar voor pastoraal 
bezoek, zo heeft ze laten weten. Bij alles geldt : gebruik het gezonde verstand. 

 

Ter informatie : 

 

- Zondag 15 maart wordt op NPO2 om 9.30 uur een korte meditatie uitgezonden 
- op www.kerkomroep.nl kunt u de preek beluisteren die Marina woensdag 11 maart (bidstond) heeft gehouden in 
Ter Aar, en die ze op 15 maart bij ons had willen houden 
- Diaconale mededelingen: 
De bloemen gaan zondag 15 maart als felicitatie vanuit de gemeente naar mevrouw Pauw die 9 maart jarig was. 
- Omdat zondag 15 maart de kerkdienst niet doorgaat willen we graag één van de collecte bestemmingen bij u onder 
de aandacht brengen. De eerste collecte zou zijn geweest voor de commissie Kerk in Actie, bestemd voor de 
burgeroorlog in Zuid-Soedan. Wilt u dit goede doel steunen? Maak dan u bijdrage over op NL50INGB 0001775190 
t.n.v. Commissie Kerk in Actie Kamerik onder vermelding van Zuid-Soedan. 

 

De kerkenraad wenst iedereen veel sterkte de komende tijd en we sluiten af met de woorden van Psalm 23, vers 2 : 
 

De Heer is mijn Herder 
Hij waakt voor mijn ziel 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen 
Hij schraagt m' als ik wankel 
Hij draagt m' als ik viel 

 
 
Jos Heuvelman 
Namens de Kerkenraad 
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Bericht van de kerkenraad 

 

Beste gemeenteleden, 
Vorige week heeft u een bericht ( zie ook elders in deze kerkbrief) gehad van de kerkenraad over de afgelastingen 
van kerkdiensten in de rest van de maand maart. De ontwikkelingen gaan razendsnel en inmiddels is besloten om 
alle scholen, kinderopvangcentra, horeca, en ga zo maar door, te sluiten. In dat licht lijkt het verstandig dat ook wij 
alle risico’s zoveel mogelijk uitbannen, en voorlopig het bezoekwerk vervangen door telefonisch contact. Op deze 
wijze kunnen we toch een beetje invulling geven aan de oproep van Minister Bruins om op elkaar te letten. 
Houd u ook de website in de gaten voor mogelijk verder nieuws. 
 
Namens de kerkenraad,  
Jos Heuvelman 
 
 
 
 

Afgelast in verband met het Coronavirus 

 

Tot en met eind maart alle kerkdiensten afgelast en geen groepsactiviteiten meer in ons kerkgebouw. 
 
Alle eerder aangekondigde concerten gaan niet door. 
 

De ontmoetingsmiddag op 6 april a.s. kan door het coronavirus helaas niet doorgaan. 
En of het jaarlijkse uitje op 7 mei doorgaat is ook nog erg onzeker. 
We zullen hier later nog op terug komen. 
 

Ella, Judi en Engelien 
 
 
 

Pastoralia 

 

Het coronavirus krijgt steeds meer grip op onze samenleving 

Ook onze kerk treft dit, met als gevolg dat de deuren van onze kerk de komende weken gesloten blijven. 

Het omzien naar elkaar blijft zeker in deze periode belangrijk! Zoals een telefoontje, een extra kaartje of een 

boodschap doen voor iemand die kwetsbaar is. 

Onze diepste troost is niet dat wij naar God kijken, maar dat Hij ons ziet en niet uit het oog verliest. 

Laten wij daarom juist nu onze naasten met ziekte en verdriet niet vergeten en naar hen omzien. 

Dhr. P. de Groot  is op 23 maart jarig. 

Van harte gefeliciteerd een goed/gezond nieuwe levensjaar gewenst. 

Met een hartelijke pastorale groet, 

Coby de Kort. 
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Trouwe God 
 
U bent ons licht, ons heil. 
Bij U is ons leven veilig. 
Bij U zoeken wij houvast, nu het om ons heen stil wordt. 
We zijn van slag, uit ons gewone doen. 
Er ligt een sluier over ons dagelijks bestaan heen. 
Wij brengen onszelf voor U. 
Geef ons wijsheid, fijngevoeligheid, geduld. 
Geef ons dat we onszelf niet gek laten maken, niet alleen aan onszelf te doen denken. 
Help ons er voor elkaar te zijn waar mogelijk. 
 
Moge God ons zegenen met de Geest van kracht en liefde. 

 
 
 

College van kerkrentmeesters 

 
Pastorie verkocht aan Hervormde Kerk 
  
Hierbij laten we weten dat de pastorie inmiddels verkocht is. En mooier hadden we het niet kunnen treffen:  
aan onze Hervormde Broeders en Zusters die hun huidige pastorie te groot vinden. 
Fijn dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden. De officiële overdracht zal plaatsvinden op 24 april, maar het 
verkoopcontract is (onder voorbehoud van financiering) getekend. 
De verkoop betekent dat we dit jaar en volgende jaren eindelijk groot onderhoud kunnen laten verrichten aan onze 
kerk. Daarnaast kunnen we financieel een aantal jaren vooruit. 
Wat het verder betekent voor onze financiën zullen we op de gemeente 
vergadering van 19 april nader toelichten. 
  
Het College van Kerkrentmeesters 
  
Hartelijke groet en dank, 
  
Ad Smit namens CvK 
 

Collecteopbrengst februari 
 
2 febr.  Jeugd       78.25  
2 febr.  Beheer en onderhoud    72.65 
2 febr.  Diakonie   105.90 
9 febr.  Kerk       80.90  
9 febr.  Beheer en onderhoud    67.40  
16 febr.  Diakonie   134.10  
16 febr.  Beheer en onderhoud    76.95  
23 febr.  KIA     112.05  
23 febr.  Kerk       66.30  
23 febr.  Beheer en onderhoud    49.36     
      --------- 
Totale  opbrengst    843.86 
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Oud  papier 
 
Oud papier wordt opgehaald op zaterdag 4 april. 
  

Starttijd  08.30 u  - auto 1  08.30 u  -  auto 2 
Ophalen in Teckop, Oud Kamerik, Kanis Dorp Oost  

Belader 1 Marcel van Vliet Hans van Eck 
belader 2 Lennart Nap Jan Nap 

Starttijd Vanaf 10.00 u - auto 1 Vanaf 10.00 u - auto 2 
Ophalen in Dorp west-1  Dorp west-2 

Belader 3 Klaas Vergeer Ries Verhoef 
Belader 4 Arie van Eijk Jan  Baldé 

Catering 
  

Engelien de Heer 
  

Om 10.00 uur is er koffie en thee! 
  

 
 
 

Bezinning 
 
Met Pasen in het vooruitzicht was Sela van plan om een nieuw paaslied te introduceren. Een lied over sterven aan 

jezelf en in afhankelijkheid van Jezus weer op mogen staan. Door de coronacrisis die de wereld, ons land en ons 

leven zo raakt, krijgt dit lied veel meer lading. Juist nu hopen en bidden wij dat de tekst jou helpt om met open 

handen te leven. Samen naar Jezus opzien en in vertrouwen zingen: IK LEEF! 

In Johannes 12:24 zegt Jezus: "als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar 

wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht". Op Golgotha zien we hoe Jezus alles opgaf. Door te sterven liet hij het 

leven los. Om vervolgens het leven van God te 

ontvangen. Wat Jezus deed kan niemand hem 

nadoen, en Goddank hoeft dat ook niet! 

Toch, wanneer we met Jezus op pad gaan, kan 

iets van dat loslaten ook zichtbaar worden in 

ons leven.  

Ook wij worden gevraagd om af te sterven en 

los te laten. Juist hierdoor ontstaat er ruimte te 

ontvangen.  

Met Pasen leren we te vertrouwen, om alles 

aan God te geven.  

Wij leggen de crisis, ons leven in Gods hand. 

Luister hier naar het mooie lied van Sela:                      https://youtu.be/-n0J1E1RB2c 

 

 

https://youtu.be/-n0J1E1RB2c
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Kerkdienst:  Zondag 5 april  10.00 (onder voorbehoud) 
 

Voorganger :  Dhr. ds. P. Pronk  
Begeleiding :   Combo  
Ouderling van dienst : Coby de Kort  
Koster :   Joke en Gert  
Lezen :    Marieke de Groot  
Beamer :   Arie  
Crèche :   Engelien de Heer  
Kindernevendienst :  Lise Zwetsloot  
1e Collecte :   Diakonie 
2e Collecte :  Beheer en onderhoud van de Kerkelijke gebouwen  
Chauffeur :   Paul Alfons 
Koffieschenken :  Coby Kon, Yvonne Kruk en Petra Hoogerwerf  
 

Het volledige rooster koffieschenken staat op de website.  

Coördinator Petra Hoogerwerf : petra.hoogerwerf@ziggo.nl 

 

 

 

 

 

 

 

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 27 maart 2020 bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: 
kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vind u op de website. 
De volgende Kerkbrief verschijnt op 2 april 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   : 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  
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