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Van het kerkelijk erf 

 
Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk, 
 
We leven in een bijzondere tijd, met  in veel gezinnen zorgen om onszelf en om onze dierbaren  en soms ook 
verdriet. We hebben zowel te maken met overbelasting als met vereenzaming.  Daar komt nog bij dat we ook onze 
vertrouwde kerkgang nog langere tijd zullen moeten missen. Vanwege het (terechte) besluit van de overheid om 
bijeenkomsten tot 1 juni te verbieden, zullen de kerken in Nederland tot die tijd hun deuren gesloten moeten 
houden. Ook in Kamerik.  
Gelukkig zijn er ook allerlei spontane initiatieven. Zo zijn de drie diaconieën in Kamerik bezig een hulplijn op te 
zetten (zie bericht elders ), en laat ook Marina zich niet onbetuigd, gelet op de extra editie van onze kerkbrief vorige 
week. 
Ondertussen gaan we er ook vanuit dat er weer een 'gewone' periode zal aanbreken, waarin onze kerkelijke 
organisatie er weer zal moeten staan. Om de kerkenraad volgend jaar weer op volle sterkte te kunnen laten draaien, 
zijn we op zoek naar ambtsdragers, specifiek  voor de diaconie. Elders in deze kerkbrief, meer daarover. 
De gemeentevergadering van 19 april gaat niet door, en wordt mogelijk verplaatst naar juni, en anders na de zomer. 
Maar de financiële stukken moeten wel worden goedgekeurd. Daar zullen we een procedure voor ontwerpen. De 
kerkenraad is hier eerst aan zet. 
En ook het beroepingswerk staat niet helemaal stil. Daar zullen we volgende keer wat meer over kunnen zeggen. 
We zien elkaar even wat minder, maar zoals u ziet zijn we achter de schermen wel op allerlei manieren bezig. En 
hopelijk niet alleen organisatorisch. Stuur elkaar een kaartje, bel eens op, en een mailtje is helemaal snel verzonden. 
 
Ondanks de sombere dagen waar we nu in leven, mogen we hoop en vertrouwen hebben. Ik sluit af met enkele 
woorden uit ons eigen veertigdagenboekje, voor de dag waarop dit wordt geschreven : 
 
Want wie hier leeft op aard 
voor eigen lust en eer. 
begraaft het zonnelicht 
verbreidt geen leven meer. 
 
Maar hij, die geeft en deelt 
met blijde, gulle hand 
zijn leven wordt  vervuld 
met tekens van Gods land 
 
Jos Heuvelman 
 

 

Je hebt in deze tijd het grote leed                               Marina van der Zwaag- de Haan 
 

Mensen die ernstig ziek zijn, in het ziekenhuis liggen, misschien zelfs op de intensive care zijn terecht gekomen, zich 
zorgen maken over dierbaren, nabestaanden van overledenen, mensen die hun baan (dreigen te) verliezen, 
spanningen in gezinnen, omdat men ineens zo op elkaar is aangewezen. Onze gedachten gaan naar deze mensen uit. 
Er is ook klein leed, waar we om mogen glimlachen, en dat ontspant. Zo vrees ik dat ik binnen nu en enkele weken 
een haardos heb, die niet meer in fatsoen te krijgen is. Maar dat is gedeeld leed, want er zullen er meer rond lopen. 
En nu ik niet meer naar de sportschool kan, heb ik nog niet de discipline op kunnen brengen om voor mijn 
broodnodige conditie te gaan hardlopen. Maar wie weet lukt het binnenkort en ben ik joggend te zien door de 
straten van Ter Aar. 
Zoals de meesten van jullie lees ook ik veel rondom de coronacrisis, vooral op het gebied van geestelijk welzijn. 
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 Ik wil één gedachte die me raakte met jullie delen: 
In de digitale nieuwsbrief van MissieNederland roept een zekere Jan Willem Jansen op de hamsteraar lief te hebben. 
Hieronder volgt zijn redenering: 
 
“De preventieve maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, leiden tot 'on-Nederlandse' 
situaties in de supermarkt. Schappen met toiletpapier en paracetamol worden leeggeroofd. Medewerkers van 
supermarkten worden onheus bejegend. Mensen laten gedrag zien dat ze waarschijnlijk ook niet van zichzelf 
gewend zijn. En we reageren erop met... oordeel, spot en afwijzing. Maar wat heeft de hamsteraar werkelijk 
nodig?....” 
 
“Ik ben niet immuun voor angst. Ook niet voor de angst voor tekort. Als ik de beelden zie met lege schappen, vind ik 
het ook spannend. Is er nog wel genoeg voor mij? Op dit moment heb ik nog voldoende in huis, maar hoe is dat over 
een paar dagen? Hoewel ik weiger om buitenproportioneel in te slaan, voel ik de spanning in mijn buik. Sterker nog, 
ik gaf daar afgelopen week een keer aan toe. Voor het eerst kocht ik weekboodschappen, terwijl ik normaal mijn 
inkopen doe per dag. Ik had ondertussen al een oproep aan christenen en kerken gelezen om slechts in te slaan wat 
je werkelijk nodig hebt. Dat weerhield me om daadwerkelijk te hamsteren, maar toch paste ik 'strategisch' mijn 
normale gedrag aan, want ik zag de bui wel hangen. 
 
Ik kan gemakkelijk meedoen in het belachelijk maken van het hamsteren. Ik snap het inslaan van bijvoorbeeld 
toiletpapier ook niet helemaal. Ik zou misschien ook teveel schaamte voelen bij het idee van hamsteren. Maar 
daarmee stel ik mezelf boven mijn 'bange medemens'. En dat wil ik helemaal niet. Want ik ben net zo goed bang. Ja, 
ik vind het ook spannend. Meestal kan ik die spanning wel verdragen. En het helpt dat ik in God geloof. Ik geloof dat 
Hij voorziet. Ik ben me bewust van mijn overvloed. En ik heb ook wel vertrouwen in de welvaart van het land waarin 
ik woon. Het zal wel goed gaan. Maar dat onderbuikgevoel: dat is er. Zoveel verschil ik dus niet van de hamsteraar. 
 
In de Bijbel lees ik dat liefde de angst uitdrijft (1 Johannes 4 vers 18). Die tekst staat in een andere context, maar ik 
geloof in dat principe. Ik ervaar het zelfs. Niets is zo bevrijdend en verwarmend als iemand die jou liefdevol omarmt 
op het moment dat je iets deelt waarover je je eigenlijk schaamt. Heb jij gehamsterd? Dan wil ik tegen je zeggen: het 
geeft niet dat je bang bent. Het geeft niet dat je hebt toegegeven aan de angst. Je mag bang zijn. Je mag het 
spannend vinden. En nee, het is niet nodig, onhandig zelfs. Maar het maakt jou niet minder dan mij. Het maakt jou 
niet minder dan degene die de hamsterneiging weerstaat of zelfs niet eens kent. Jij en ik zijn mens. En wij zijn niet 
immuun voor angst. 
 
Lieve hamsteraar, mag ik je uitnodigen om met de mensen om je heen te delen dat je bang bent? Dat je bang bent 
dat er niet genoeg zal zijn voor jou. Te delen hoe dat voor jou voelt? Welk gevoel er in jouw onderbuik leeft? Kom 
maar tevoorschijn. Het mag er zijn.  
 
Lieve niet-hamsteraar, mag ik je uitnodigen om mild te zijn tegenover de hamsteraar? Om ze niet uit te lachen. Geen 
memes (grappige plaatjes) te maken of te delen. Zelfs als je de angst van de ander totaal niet begrijpt? Nee, angst is 
meestal niet redelijk. Maar het is er. En jij kan er iets in betekenen. Jij kan de ander troosten, vasthouden, tot rust 
brengen. Niet door de angst te bagatelliseren, maar door het te verwelkomen. Door de ander niet af te wijzen. Zelfs 
niet als hij of zij anderen omver liep in de winkel. Zelfs niet als hij of zij dreigend een kassamedewerker over de balie 
heen trok om paracetamol te eisen. Nee, dat gedrag is niet goed. Maar hij of zij werd geleid door angst. En als je 
bang bent, heb je liefde nodig. Kun jij dat geven? Dan maak jij pas echt het verschil.” 
 
Ik wil in het verlengde van bovenstaande eindigen met Lied  935 uit het Liedboek: 
 
Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm te keer, 
leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. 
 

https://www.missienederland.nl/actueel/nieuwsartikel/2020/03/12/Missionaire-organisaties-zoeken-naar-rol-van-de-kerk-tijdens-crisis-rondom-coronavirus
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Je hoeft niet bang te zijn als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur rondom ons leven zijn. 
 
Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft als jij je ogen sluit. 
 
Een hartelijke en meelevende groet van mij, 
 
ds. Marina van der Zwaag-de Haan 
 

Orde van dienst in Ter Aar van 5 april, 6de zondag in de 40/dagentijd 2020                                                 
 

Te volgen via: https://youtu.be/CLUXXPfKyfg 
 

Organist: John de Pater, lector: Marina. 
 

Orgelspel 
 

Welkom 
 

Stilte 
 
Intochtslied Psalm 118: 1 en 8 
 

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
     die hemel en aarde gemaakt heeft. 
     Dit is een dag van zegen 
     een dag van feest en licht 
     van palmen hoog geheven 
     van zon en vergezicht. 
     Geef ons vandaag de moed 
     het met uw naam te wagen, 
     uw vrede uit te dragen. 
     Loof God, want hij is goed! Amen. 
 

Vervolg intochtslied Psalm 118: 9 
 

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 11: 1 t/m 10 
 

We luisteren naar Lied 126: 1 en 2, Geroepen om te 
zingen, melodie “Licht dat ons aanstoot in de 
morgen”: 
 

1, Gods woord, zo dikwijls afgeschreven, 
    bestaat niet louter op papier, 
    maar komt in vlees en bloed tot leven: 
    de speelplaats van het heil is hier. 
    Verborgen vuur, een sterk vermoeden, 
    verwaaide flarden van een lied; 
    voldoende om de hoop te voeden 
    op ’t rijk waarin God zelf voorziet. 
 

2, Als wij in machteloze woede 
    vertwijfeld vragen waar God blijft, 
    komen soms mensen als geroepen 
    om stem of hand van God te zijn. 
    De Geest wil in de harten wonen, 
    van jong tot oud, van laag tot hoog, 
    wij spelen in op wat gaat komen 
    als vredespijlen op Gods boog.  
 

Tweede Schriftlezing Matteüs 21: 1 t/m 11 
 

We luisteren naar Lied 552: 2 en 3 
 

https://youtu.be/CLUXXPfKyfg
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Verkondiging 
 

Orgelspel 
 

Wisselen van stola en antipendia: de kleur gaat van 
rood naar paars (passie) 
 

Derde Schriftlezing Lucas 19: 41 t/m 44. 
 

Woorden als opmaat naar de Goede Week. 
 

Zingen, melodie Lied 536: 
 

1, Uw zwijgen nodigt ons om stil te zijn. 
    Om open oor te krijgen voor wat heden 
    onder de mensenkind’ren wordt geleden 
    aan onrecht en aan onverdiende pijn. 
 

2, Uw weerwoord klinkt nog steeds in stad en land. 
    Uw beeld, o Heer, zo levend tot op heden, 
    wil richting geven aan ons hier beneden 
    en brengt de mensen weer in Gods verband. 
 
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, melodie: Lied 753:  
 

1, Waar U bij ons uw intocht houdt, 
    waar licht is, nieuwe groei, 
    waar de lentemorgen zich ontvouwt, 
    daar komt de mens tot bloei. 
 

2, Waar niemand vreemd of vijand is, 
    waar vrede ieder bindt, 
    waar het recht de laatste woorden spreekt, 
    daar wordt de mens Gods kind. 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 

Orgelspel 

 
 
 

Nieuws van de diaconie 
 

In deze moeilijke tijd wat betreft het Corona virus en we dus geen kerkdiensten met elkaar kunnen beleven willen 
wij toch uw aandacht vragen voor de collectes die in deze periode gepland staan, Zondag 5 April is de collecte voor 
de diaconie, bestemd voor het JOAC, wij willen deze graag onder uw aandacht brengen en vragen of u een bijdrage 
wil storten op rekeningnr. NL44INGB0000184789 tnv Diakonale stichting JOAC 
 
Het Inloophuis ’t Centrum in Woerden is een plek voor iedereen van jong tot oud. ’t Centrum is gastvrij en toont 
respect voor iedereen. Onder het genot van een lekkere bak koffie, thee, fris  of een warme maaltijd is er voor ieder 
die daar behoefte aan heeft persoonlijke aandacht in een huiselijke sfeer. 
Alle gelegenheid voor spelletjes, gratis internet en gewoon gezelligheid. Zo  maken we het met elkaar en voor elkaar 
tot  een plek voor iedereen. 
Waar gaat het vanuit? 
’t Centrum wordt in stand gehouden door veertien verschillende kerken in Woerden en omgeving. Al deze kerken 
participeren in een stichting die formeel het JOAC heet. Het doel van deze stichting is dienstbaar te zijn aan een 
ieder die een beroep op haar doet. 
Wie zijn er welkom en wat is er te doen? 
Iedereen is welkom. Jong en oud, groot of klein, Nederlander of buitenlander, rijk of arm, dik of dun het maakt 
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allemaal niets uit. Met elkaar maken we het gezellig en goed voor elkaar. Je kunt in ’t Centrum terecht voor 
ontmoeting, gezelligheid, de dagelijkse krant, een spelletje, gratis internet, warm eten, creatief  knutselen, leuke 
evenementen en nog veel meer. Ook met je hulpvragen kun je altijd terecht bij onze vrijwilligers of coördinatoren. 
 
Bloemengroet 
Ook de bloemengroet voor onze gemeenteleden laten wij uiteraard gewoon doorgaan, de bloemen zullen de 
komende periode gaan naar: 
Dhr. van Viegen, jarig op  4 April 
Mw. Toet-van Gool, jarig op 10 April 
Dhr. D. Koster, jarig op 12 April 
Mw. D. Verheul, jarig op 15 April 
 
Namens ons allen van harte gefeliciteerd! 
 
Doneeractie voedselbank 
Namens de diaconale Raad van kerken brengen wij de volgende doneeractie  met link van de voedselbank onder de 
aandacht 
 
Bij deze de link:  
https://www.doneeractie.nl/groenten-en-fruit-voor-voedselbank-woerden/-42502    
 
Verder attendeer ik u op de link Woerden voor elkaar van het Netwerk Informele Ondersteuning (NIO)  
  https://www.woerdenvoorelkaar.nl/  
Namens de diaconie wensen wij u het allerbeste toe en willen wij u vragen ook om te blijven zien naar elkaar, een 
kaartje of een telefoontje doet goed en wordt enorm gewaardeerd. 
 
Een hartelijke groet namens de diaconie. 
 

 

Collecte voor de jeugd 

 
In deze tijd is er zoveel op slot om de verdere uitbreiding van Corona tegen te gaan. Er zijn wereldwijd veel zorgen 
rondom de gezondheid van veel medemensen.  
Mooi is om te zien hoeveel mensen hun hart juist openstellen in het belang van medemensen die hulp kunnen 
gebruiken. Er gaat steeds meer van hart tot hart en steeds minder van hand tot hand. Dat laatste geldt helaas ook 
voor de collectezakken.  
 
Op 5 april zou er tijdens de kerkdienst een collecte zijn voor het jeugdwerk. Omdat er geen dienst zal zijn, bevelen 
wij “een digitale collecte” van harte aan. Wilt u het jeugdwerk van onze Ontmoetingskerk steunen, dan kan er een 
bijdrage overgemaakt worden op de bankrekening van de Protestantse Gemeente Kamerik: 
NL65RABO0331109743. Wilt u daarbij vermelden dat het voor het jeugdwerk bestemd is?  
 

Dank u wel voor uw bijdrage! 
 
Namens de jeugdraad, 
 
Christine Verhoeve 
 
 

https://www.doneeractie.nl/groenten-en-fruit-voor-voedselbank-woerden/-42502
https://www.woerdenvoorelkaar.nl/
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Pastoralia 
 

Dankbaar mogen we zijn als we een hoge leeftijd bereiken, maar de broosheid neemt wel toe. Onverwacht kunnen 
we geconfronteerd worden met gezondheidsproblemen, zo ook in de familie Toet. Inmiddels anderhalve week 
geleden werd de heer Toet, getroffen door een tia en moest worden opgenomen in het Antonius Ziekenhuis in 
Nieuwegein. Mevr. Toet, niet meer in staat zelfstandig te wonen, verblijft nu in Weddesteyn. 
De familie heeft zorgen en verdriet om hen, maar zij worden goed verzorgd. Gedenk hen in uw gebeden. Ook een 
kaartje naar mw. Toet zal haar goed doen, zeker nu zij binnenkort haar 96e verjaardag hoopt te vieren.  

 
Wat een ongekende tijd maken we mee. We vragen ons af of de kerk eerder door bijzondere omstandigheden 
gesloten is geweest? Nu naar onze eigen kerk gaan gaat dus niet. Voor hen die toegang hebben tot de digitale 
wereld zijn er vele mogelijkheden om een kerkdienst live mee te kijken. Ook kan men reeds gehouden diensten 
terugkijken of terugluisteren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om via de TV kerkdiensten te volgen. 
 
We leven mee met de gezinnen uit onze gemeente waarvan de kinderen in het buitenland verblijven. Het Corona 
virus brengt voor hen een extra dimensie mee. Een aantal gezinnen hebben kinderen in landen met goede 
gezondheidsvoorzieningen. Nander, Mareijn, Erwin en Remco de Wit zijn in hun motoravontuur op weg naar Zuid-
Afrika in Senegal vastgelopen. Op dit moment zijn er geen grote zorgen, zij zijn in overleg met de Nederlandse 
ambassade.  
 
Al is het kerkgebouw gesloten, dat betekent nog niet dat al het kerkelijk leven stil ligt. Juist in deze moeilijke tijden is 
het hard nodig dat we aandacht aan onze naasten besteden. In gezamenlijk overleg namen diaconie en het pastorale 
team het initiatief om gezamenlijk met de Kamerikse buurkerken hulplijnen op te zetten. Wanneer u de flyer van 
zaterdag 28 maart gemist heeft en u hulp nodig hebt, neemt u dan contact op met het pastorale team. Ook hier 
willen we benadrukken “let een beetje op elkaar”, informeert u het pastorale team als u ziet dat gemeenteleden 
aandacht nodig hebben.  
 
We hopen dat lied 416 vers 4 ons allen inspireert en hoop geeft. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
Tot wij weer elkaar ontmoeten, 
In zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Jarigen  
Vergaten we in de vorige kerkbrief twee jarigen te vermelden, de bloemen zijn wel bij Suzanne Kleingeld en mw. Lap 
bezorgd.  
 
De volgende gemeenteleden hopen op korte termijn hun verjaardag te vieren: 
Mevr. J.A. Toet - van Gool  10 april 
Dhr. D.A. Koster   12 april 
Mevr. M. Verheul   15 april 
 
Allen van harte gefeliciteerd en een goed/gezond nieuw levensjaar gewenst. 
 
Mede namens Coby de Kort een pastorale groet, 
 
Bert van Vreeswijk 
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Werving ambtsdragers 
 

Juist in tijden zoals deze is het fijn om te merken dat we een degelijke kerkelijke organisatie hebben in de 
Ontmoetingskerk.  Vele handen maken licht werk, en dat geldt ook voor ons. En gelukkig hebben we ook 
bereidwillige handen. Op dit moment zijn bijna alle posten bezet!  Daar mogen we dankbaar voor zijn. Omdat we 
werken met een rooster van aftreden, komt er volgend seizoen wel een vacature aan in de Diaconie. Zoals te doen 
gebruikelijk, wil de Kerkenraad daarom de gemeenteleden oproepen om voordrachten te doen voor het invullen van 
deze vacature. 
Op basis van de voordrachten zal de Kerkenraad vervolgens kandidaten benaderen. 
Concreet vragen wij u om namen van geschikte kandidaten voor de Diaconie. Gelet op de tijdelijke sluiting van ons 
kerkgebouw en de daarmee samenhangende afgelasting van kerkdiensten, willen wij u vragen om uw voordracht per 
email te sturen aan onze scriba. 
Dit kan tot en met 24 april. 
De Kerkenraad rekent op u! 
 
Jos Heuvelman 
 
 

Een woord van dank 

 

Afgelopen weken zijn wij, Petra, onze kinderen Richard en Ilse en ik, enorm gesterkt door het medeleven van 
gemeenteleden tijdens het ziekbed en overlijden van mijn broer René. We wisten al bijna een jaar dat René 
ongeneeslijk ziek was, maar pas vanaf begin dit jaar openbaarde de ziekte zich ook echt. De gezondheid van René 
ging snel achteruit, de laatste weken waren zwaar en mens onwaardig. Maar zijn positiviteit, getuigenissen en 
rotsvaste geloof heeft het voor hem en voor ons dragelijk gemaakt. De herinnering aan René is onuitwisbaar en 
geeft zijn achtergebleven gezin, onze ouders, mijn broer Jan en zijn gezin en ons de kracht om door te gaan met ons 
leven. 
Vanuit onze gemeente zijn wij letterlijk bedolven onder de vele bemoedigende gesprekken, telefoontjes, armen om 
schouders, mailtjes, appies en mooie kaarten met lieve teksten. 
Wij zijn iedereen hiervoor meer dan dankbaar. 
  
Hartelijke groet, 
  
Petra en Adriaan. 
 

Verkoop wenskaarten 

 

Omdat de Braderie met Koningsdag niet doorgaat en ook de verkoop in de kerk en de Cope stil staat, heb ik bedacht 
dat men, wanneer men wenskaarten nodig heeft, deze bij mij kan bestellen, telefonisch, per mail of via de app. Ik 
doe dan de bestelling bij u in de brievenbus met het bankrekeningnummer erbij, zodat u het bedrag kunt 
overmaken. 
Het zou toch fijn zijn dat de kinderen in Oeganda, ondanks het virus hier, naar hun school kunnen blijven gaan. 
Ook is het fijn dat mensen die alleen thuis zijn, een kaartje ontvangen nu er bijna geen bezoek meer bij hen komt. 
 
Hartelijke groet, 
Engelien de Heer,  
tel. 06-55807117 
 gijsdeheer51@gmail.com  

mailto:gijsdeheer51@gmail.com
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Paasdienst van de Ontmoetingskerk Kamerik is digitaal te volgen 
 

Beste leden van de Ontmoetingskerk Kamerik 
  
Voor de Paasdienst op zondag 12 april wil dominee Trees van Montfoort belangrijke delen uit haar eredienst op 
video opnemen. Vervolgens willen we de te zingen liederen en muziek ook in de liturgie zetten. Op uiterlijk zaterdag 
11 april ontvangt u dan een kerkmailing met liturgie en met doorlink mogelijkheden naar de opgenomen onderdelen 
van de Paasdienst. Zo kunt u toch allemaal de geplande Paasdienst via internet op een andere manier beleven. 
  
Dominee van Montfoort wil ook graag een stukje opnemen over onze gebedsintenties.   
 

Heeft u gebedsintenties, mail deze dan uiterlijk zondag 5 april naar Marjolein Hillige 
(mjhillige@gmail.com) of geef ze telefonisch aan Marjolein door (06-19937622).  
 
Marjolein zorgt dat ze uiterlijk maandag bij de dominee zijn, zodat de dominee dit kan verwerken in de Paasdienst. 
  
Met vriendelijke groet, 
Marieke de Groot 
Scriba 
 

 
 
 
 
 

Oud papier ophalen op za 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! 
  

 

Bij mooi weer zetten we de koffie buiten klaar.  Sowieso maken we er een “lopende koffie “ van om de 1,5 meter in 
acht te nemen. 

mailto:mjhillige@gmail.com
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Bericht van dominee Rasser 
 

Beste Gijs, 
 
Het is inderdaad jammer dat de dienst afgelast is want het is altijd fijn om bij jullie voor te gaan.  
De vooruitzichten om weer verantwoord ter kerke kunnen gaan zijn inderdaad nog niet best. 
Mochten jullie met internet aan de slag gaan in de gemeente, dan is het misschien goed om te weten dat ik ook 
korte filmpjes maak van mijn preken.  
https://www.youtube.com/watch?v=6lSy_xdYtSg&t=15s 
 
En ooit heb ik ook een film gemaakt over het zeemanslied 
https://www.youtube.com/watch?v=bU9tyNgFINs&t=58s 
 
Verder wil ik iedereen in Kamerik sterkte wensen, vooral degene die financieel getroffen worden en natuurlijk 
degene die in de 'risicocategorie' vallen om ernstig door de ziekte getroffen te worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Leon Rasser 
 
 

Nieuwsbrief van de Protestantse Kerk 
 

Eén van onze gemeenteleden wees ons op de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de speciale nieuwsbrieven van 
de Protestantse Kerk. Omdat veel kerkdiensten zijn afgelast biedt de nieuwsbrief  suggesties om te bidden, vieren en  
delen. 
 
Graag  willen we deze informatie onder jullie aandacht brengen.  
 
De speciale nieuwsbrief is te vinden via de volgende link: 

https://mailchi.mp/protestantsekerk/nieuwsbrief-van-de-protestantse-kerk-147524?e=bf35d6688a 
 
 
Heer, 
 
ontferm U, 
over de mensen die ernstig ziek zijn 
en eenzaam en alleen, 
emdat ze hun naasten niet mogen besmetten. 
 
Ontferm U 
over de mensen, 
die hun geliefde niet mogen bezoeken in hun 
stervensuur. 
 
Ontferm U over de mensen in de zorg, de artsen en de 
verpleging, 
die misschien binnenkort moeten beslissen hoe 
beperkte middelen ingezet worden. 

Heer, onferm U 
over onze angst 
om onze dierbaren, om onszelf. 
 
Ontferm U over onze zorgen 
over werk dat stil komt te liggen 
over opdrachten die niet doorgaan, 
over financiële gevolgen voor ons huishouden 
 
Geef ons moed en rust, 
dat ons leven in Uw hand is, 
dat we geborgen zijn in U, 
omdat we dat altijd al waren. 
 
Amen 
(Tom de Haan) 

         
 

https://www.youtube.com/watch?v=6lSy_xdYtSg&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=bU9tyNgFINs&t=58s
https://mailchi.mp/protestantsekerk/nieuwsbrief-van-de-protestantse-kerk-147524?e=bf35d6688a
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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 10 april 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 reguliere Kerkbrief verschijnt op 16 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. Marina 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  

mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl
http://www.ontmoetingskerkkamerik.nl/
mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl

