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Van onze Kerkenraad 
 

Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk Kamerik, 
 
het zijn bijzondere tijden, waarin we tegelijkertijd zowel met eenzaamheid als overbelasting te maken hebben. 
helaas gaat dit ook nog wel een tijdje duren, want de overheid heeft besloten om tot 1 juni geen bijeenkomsten toe 
te staan. 
Dit geldt dus ook voor kerkdiensten. 
Onze kerkdiensten  zullen daarom in elk geval tot 1 juni geen doorgang kunnen vinden , en er zullen ook geen andere 
groepsbijeenkomsten plaatsvinden. 
Voor nadere berichtgeving verwijzen wij u naar de eerstvolgende reguliere editie van de kerkbrief. 
De Kerkenraad wenst u allen veel sterkte. 
 
Jos Heuvelman 
 
 

Bericht van de dominee                                               Marina van der Zwaag- de Haan 
 

In Kamerik, waar ik op dit moment niet fysiek kom, ben ik begonnen met gemeenteleden waar ik al eens geweest 
ben op te bellen om te vragen hoe het gaat. Dat is fijn om te doen, al prefereer ik een bezoekje. Maar het is even 
niet anders. Ik wil ook wel gemeenteleden bellen, waar ik nog niet eerder geweest ben. Maar dan heb ik er nog geen 
gezicht en verhaal bij. Als u of jij het op prijs stelt, laat het even aan de pastorale ouderlingen Coby de Kort of Bert 
van Vreeswijk weten. 
    
In Ter Aar heb ik veel positieve reacties gekregen op mijn vraag of gemeenteleden het op prijs stellen als we 
doorgaan met diensten in onze kerk te houden, die af te luisteren zijn via www.kerkomroep.nl, of, om het 
gemakkelijker te maken, via de link die bij “Uitgelicht” staat op de website van de kerk: 
www.gereformeerdekerkteraar.nl. Natuurlijk kun je allerlei andere kerkdiensten volgen op t.v. Maar dan wordt de 
band met de plaatselijke kerk minder gevoeld. Voor een enkeling is dat geen probleem, maar de meeste 
gemeenteleden stellen het toch op prijs om verbonden te zijn met de eigen kerk. Dit geeft mij het geruststellende 
gevoel dat het zinnig is om hier tijd en energie in te steken. Het is fijn dat hierdoor ook de gemeenteleden in Kamerik 
naar mijn diensten kunnen blijven luisteren. Dat hebben verschillenden afgelopen zondag gedaan, heb ik begrepen. 
 
Wat het nog leuker maakt is dat we komende zondag, 29 maart, voor de eerste keer proberen de dienst met beeld 
uit te zenden. De audioverbinding zoals afgelopen zondag gebruikt via de kerkomroep, blijft ook gewoon 
beschikbaar voor mensen die liever luisteren in plaats van kijken. De beeldverbinding zal via Youtube Live Stream 
worden gerealiseerd. Om deze te kunnen volgen, kun je deze link gebruiken: https://youtu.be/5FJLuAFBPPE 
De stream zal een paar minuten voor 9:30 uur starten. 
Als het slaagt willen we dit de komende weken vaker gaan doen. Abonneer je daarom op ons Youtube-kanaal: 
https://www.youtube.com/channel/UCJn_6FtlwZIA293U4-KUCvA 

Je kunt het kanaal ook vinden door op Youtube te zoeken naar Gereformeerde Kerk Ter Aar. Ons kanaal staat dan 
bovenaan. 
Je kunt de dienst ook op een later moment terugkijken. Je vindt de video dan op ons kanaal. We zijn benieuwd wat 
je van de Live Stream vindt. Wil je het aan mij laten weten? Ook tips zijn welkom! 
 
 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.gereformeerdekerkteraar.nl/
https://youtu.be/5FJLuAFBPPE
https://www.youtube.com/channel/UCJn_6FtlwZIA293U4-KUCvA
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Orde van dienst in Ter Aar van 29 maart, 5de zondag in de 40/dagentijd 2020                                                 
 

Organist: Sebastiaan, lector: Marina. 
 

Orgelspel 
 

Welkom  
 

Stilte 
 

Intochtslied Psalm 43: 1 en 3 
 

V:Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
    die hemel en aarde gemaakt heeft. 
    Heer, laat ons zien hoe wij moeten leven, wijs ons de goede weg. 
    Leer ons om trouw te zijn aan U, zeg ons wat wij moeten doen. 
    Want U bent onze God, U bent onze redder. 
    Wij hopen op Uw hulp, elke dag weer. Amen. 
 

Vervolg intochtslied Psalm 43: 4 
 

Als inleiding op het gebed voor de nood van de wereld luisteren we naar Lied 561: 1, 2 en 3 
 

Gebed voor de nood van de wereld 
 

Vervolg Lied 561: 4 en 5 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

V: De Heer zij met u. 
    Hij is met zijn geest in uw midden 
 

Gebed bij de opening van de Bijbel 
 

Waar zouden de kinderen het vandaag over hebben? 
 

Projectlied van de kindernevendienst (melodie: “Daar juicht een toon, daar klinkt een stem”) 
 

De Paaskaars brandt, zo weten wij: 
God maakt het licht voor jou en mij. 
Hij maakt een eind aan je verdriet, 
want Hij vergeet de mensen niet. 
 

Dit is het woord dat Hij ons geeft: 
Ik ben de Heer, een God die leeft. 
En waar je gaat ben Ik erbij, 
voor altijd ga Ik aan je zij. 
 

Eerste Schriftlezing: Exodus 9: 13 t/m 35 
 

We luisteren naar Psalm 105: 2 en 12  
 

Tweede Schriftlezing: Johannes 11: 1 t/m 44 
 
We luisteren naar Lied 608: 1, 2 en 3 



  Kerkbrief     

              Protestantse Ontmoetingskerk Kamerik 

 
Jaargang 53  -  EXTRA UITGAVE Nr.2     

 
 

 
3 

 
  

Verkondiging 
 

Orgelspel 
 

GAVEN EN GEBEDEN 
 

Dankgebed, voorbeden, moment van stilte, Onze Vader NBV: 
 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
10laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel. 
11Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
12Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
13En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. Amen. 
 

Inzameling van de gaven, digitaal 
 

Slotlied Lied 423: 1, 2 en 3 
 

ZENDING EN ZEGEN 
 

Orgelspel 
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