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Het was een uitzonderlijk Paasfeest                                          Marina van der Zwaag 
 

Lieve mensen. Pasen is achter de rug, dit jaar voor iedereen een heel uitzonderlijk Paasfeest, met voor jullie een 
Paasliturgie met allemaal links naar een welkom van Jos, gebeden, liederen, lezingen en een preek van dominee 
Trees van Montfoort. Het zag er mooi uit. Wat heeft daar veel werk in gezeten! Ook was er de mogelijkheid om de 
Paasviering vanuit de Gereformeerde Kerk in Ter Aar mee te maken. Het is een Live Stream, op provisorische manier 
tot stand gekomen met tijdelijke apparatuur, en dat was te merken. Met name de lezingen op Goede Vrijdag 
verdienden geen schoonheidsprijs wat geluid betreft. De lezers konden daar niets aan doen. Het lag aan de 
microfoon. De Paasdienst was beter.  
Het mooie was dat zowel in jullie Paasviering als in die in Ter Aar het lied “Heer van de Dans” gezongen werd, een 
prachtig Iers lied, ooit gezongen door de Dubliners, één van mijn lievelingsliederen uit het Nieuwe Liedboek. 
 
Zo probeert iedere gemeente een weg te vinden in deze bizarre tijd. 
Maar Pasen is het geworden en de boodschap van dit Christelijke feest staat fier overeind, corona of niet. Christus 
heeft de dood overwonnen en niets kan ons daarom meer scheiden van de liefde van God. 
 
Nu het Paasfeest achter de rug is gaan we in Ter Aar door met de vieringen via Youtube, zolang dat nodig is. Ik zal 
niet meer de link doorgeven, maar die is iedere zondag te vinden op onze website: 
www.gereformeerdekerkteraar.nl, bij het kopje “Uitgelicht”, rechts op het scherm. De komende weken gaan steeds 
andere predikanten voor. Zelf ga ik pas weer op 10 mei voor. Eind april zou ik namelijk met ons gezin en 
daaropvolgend met mijn familie een week op vakantie gaan. Dat gaat niet door, zoals de meeste meivakanties 
geannuleerd zijn. 
 
U ziet mij op dit moment niet in Kamerik. Wel stuur ik kaarten en bel ik gemeenteleden op en had ik afgelopen 
zaterdag de uitvaart van meneer Toet. Voor de coronacrisis uitbrak wilde ik iets met vorming en toerusting in de 
gemeente gaan doen. Dat lukt nu natuurlijk niet, maar ik kan wel voorbereidingen treffen. Het is mijn bedoeling om, 
zodra dat mogelijk is, een kring te starten.  
 
Daarvoor heb ik een paar ideeën: 
1, we kunnen een boekje bij de hand nemen dat gaat over weerbarstige Bijbelverhalen: “Vreemd en bizar” van Piet 
Schelling. 
2, we kunnen op verschillende manieren de Bijbel bestuderen, via Lectio Divina, of contextueel Bijbellezen. 
3, we kunnen Bibliodrama doen, maar dat is het handigst met een gediplomeerde docent/predikant. 
4, we kunnen een leesclub starten, en boeken lezen, dat kan zelfs met een bepaald thema; b.v. kinderen die over 
hun ouders schrijven: Adriaan van Dis, ‘Ik kom terug’, Ernest van der Kwast, ‘Mama Tandoori’. Jan Siebelink, 
‘Margje’, Maarten ’t Hart, ‘Magdalena’ , Esther Gerritsen, ‘Dorst’. 
5, ideeën vanuit de gemeente zijn ook welkom. 
 
Mijn voorstel is dat iedereen die mee wil doen dat aan mij doorgeeft, ook waar je voorkeur naar uitgaat. Mail mij 
dan: m.zwaaghaan@hetnet.nl 
Ik ben benieuwd. En wie weet zitten we over twee maanden in iemands tuin, 1½ meter van elkaar met de Bijbel of 
een boek op schoot. Bij Bibliodrama hebben we wel een grote tuin nodig �. 
 
Een hartelijke groet en blijf gezond! 
 
Marina van der Zwaag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gereformeerdekerkteraar.nl/
mailto:m.zwaaghaan@hetnet.nl
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Werving nieuwe ambtsdragers 
 

Terwijl we hier mee bezig waren, liepen onder leiding van Marjolein Hillige ook de voorbereidingen voor de 
digitale paasviering, die u inmiddels heeft kunnen bekijken ( als de techniek het deed!).. En is ook ons pastorale team 
druk bezig. We mogen dankbaar zijn met zoveel actieve en betrokken gemeenteleden. 
Behalve dat er veel mensen bereid zijn om nieuwe taken op te pakken, zijn er natuurlijk ook afscheidsnemers. 
Daarom zijn we voor volgend jaar op zoek naar een diaken. Voordrachten voor geschikte kandidaten kunt u tot 24 
april mailen naar onze scriba.  
 Juist in deze tijd is weer duidelijk dat juist het pastoraat en omzien naar elkaar  een belangrijk onderdeel is van de 
kern  van ons kerkzijn. Het team pastorale bezoekers speelt daar samen met de ouderlingen een cruciale rol in. En 
ook daar is volgend jaar versterking nodig. We zullen op zoek gaan, maar suggesties en/of aanmeldingen zijn welkom 
natuurlijk. Graag naar de scriba. 
 
Jos Heuvelman, namens de Kerkenraad 
 
 
 

Enkele reacties van gemeenteleden op de digitale Paasdienst 
 

Hallo,  
Fantastisch. 
Gert 
 

Leuk om je reactie te horen Gert, dankjewel! 
De liedjes opnemen was prima te doen en fijn dat het beamteam alles in elkaar kon zetten. 
Marjolein heeft het e.e.a. in gang gezet en op elkaar afgestemd. 
Bij deze stuur ik je berichtje ook aan Marjolein, Anton en Yvon door. 
 

Hartelijke groet en tot ziens, 
Ria van Leeuwen 
 

Beste allemaal, (en dat zijn meer dan de geadresseerden), 
  

Graag laten Sonja en ik weten dat we de digitale paasviering heel mooi vonden. 
Je voelt weer de onderlinge verbondenheid en ook aan de Paaskaars 2020 zie je dat ons leven ‘gewoon’ door mag 
gaan. 
Zeer bedankt voor jullie inspanningen voor deze mooie viering. 
  

Met hartelijke groet, 
Sonja en Jan 
 
 

Beste mensen, 
 

Wat een prachtig werk hebben jullie (weer) verricht. Hartelijk dank hiervoor! 
De liturgie heb ik, te doen gebruikelijk, inmiddels ook bij buurvrouw  
Alie Hoogendoorn door de bus gedaan. 
Mooie en gezegende Paasdagen gewenst voor jullie allen, vergezeld met  
een lieve groet. 
 

Hennie van Elten 
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Pastoralia 
 

Helaas gaat het met Anke Arensmans wat minder en afgelopen week is zij opgenomen. 
Anke voelt zich gesteund door het meeleven van ons gebed, kaartjes, een app(je) of een telefoontje. 
De kaartjes kunnen bij Gerard in de brievenbus. 
  
En in deze onzekere tijd, is het heel belangrijk dat wij naar elkaar blijven omkijken!! 
  
  
Onze gemeenteleden die de komende tijd jarig zijn: 
  
20 april    dhr. G. Capel                                           
30 april    mevr.W. Hoogendoorn-Bestebroer         
  
Namens ons allen van harte geluk gewenst. 
 
Met een hartelijke groet, 
Coby de Kort 
  
  

Nieuws van de diaconie 
 

Collecte 19 April voor de diaconie bestemd voor het caravanproject. 
 

 
 
De diaconale raad van kerken organiseert jaarlijks het caravanproject, gezinnen die het financieel moeilijk hebben 
kunnen gratis een week doorbrengen in een caravan op een Nederlands vakantiepark, ook voor deze gezinnen is het 
fijn er even uit te zijn en te genieten van een zorgeloze vakantie. 
Wij vragen u ondanks dat er geen kerkdiensten te zijn toch een gift voor dit project over te maken zodat ook dit jaar 
weer een aantal gezinnen hiervan kunnen genieten. 
U kunt uw gift overmaken op: 
NL65RABO0331154072 t.n.v Diaconie met vermelding Caravanproject. 
 
Bloemengroet: 
De komende weken gaat er een bloemengroet vanuit de gemeente naar: 
Dhr. Gert Capel, jarig 20 April 
Mw. Hoogendoorn-Bestebroer, jarig 30 April 
Namens ons allemaal willen wij jullie van harte feliciteren. 
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Omdat dit jaar vanwege de Corona crisis de paasattentie niet door kon gaan hebben we onze oudere 
gemeenteleden een kaart gestuurd met een gedicht wat wij ook graag met U/jullie willen delen: 
 
Samen oplopen 
Op een weg, stoffig en lang 
Liep ik zo’n tijd heel alleen. 
Bedroefd, eenzaam en bang,  
Geen bescherming om me heen. 
 
Plots riep een stem van verre, 
“Kom, en neem hier even rust, 
Je bent er niet en moet nog ver. 

 
Ik keek wie tot mij had gesproken, 
Maar zag een spelonk als graf, 
Dacht aan Wiens lichaam was gebroken. 
 
Een steen terzijde, het zegel was er af. 
Hij stond daar en ik durfde niet hopen. 
Hij nam mijn hand, samen zijn wij opgelopen. 
 

De weg is zwaar, ga doelbewust.    

 

een Bemoediging voor iedereen 
 

Iedere ochtend komt er een Broodkruimel in mijn digitale postvak. Mooie teksten uit de Bijbel waarbij dan een 
prachtige foto/schilderij/afbeelding aan is toegevoegd. 

Onderstaande bemoediging is voor iedereen. Dit wens ik iedereen binnen maar ook buiten onze kerk toe... 
Ervaar Gods geborgenheid! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               Warme & meelevende groet, 
                                                                                                 Mariëtte 
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Nieuws vanuit het jeugdwerk 
 

Tja ook dat ligt nu allemaal stil, maar we kregen van onze predikant Marina onderstaand toegestuurd: 

Bijbelquiz...wie zijn dit? 

 
 
Een leuke uitdaging om met elkaar te doen! En heb jullie de smaak te pakken, dan volgt hier de volgende uitdaging: 

Zet zelf Bijbelverhalen om in 7 emoticons. Als je dit alleen doet, dan kan de rest van het gezin het Bijbelverhaal 

raden.                  

SUCCES! 
Groetjes vanuit het Jeugdwerk 
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Afscheid van de Gereformeerde Kerk in Kamerik                Orbo en Tetske Verschuur 

 
Beste lezers (v/m), 
 
In 1970 zijn wij in Kamerik komen wonen en inmiddels wonen wij sinds 2016 in Harmelen, in de achtertuin bij onze 
dochter Mirjam en haar gezin. Het zijn fantastische mantelzorgers, een andere “dimensie” en zeer positieve in ons 
leven. 
 
In Kamerik hebben wij een mooie en fijne tijd gehad. 
We hebben veel vrienden gekregen en ook onze kinderen hebben er met veel plezier gewoond. 
 
Ook in kerkelijk opzicht was het voor ons een goede tijd. 
Met veel plezier hebben wij geprobeerd een steentje bij te dragen. 
 
Over het “ kerk zijn”  heb ik de laatste jaren met veel mensen, verspreid over Nederland en  leden van een 
protestantse kerk,  gesproken. 
Door deze gesprekken is er bij mij een “ gedachte” geboren, een “gedachte”, niet meer dan dat. ( Ik denk nog veel en 
ben daar gelukkig mee.) 
 
Laat ik beginnen met de “thee” want daarmee begon een grote verandering in het leven van zeer velen.  
Als je vroeger om een kopje thee vroeg, dan kreeg je bijna overal dezelfde thee, eenzelfde smaak, Pick Wick als ik me 
goed herinner. 
En nu: “Welke thee wil je” Via internet vond ik de “Pukla selectie box met  9 ongelooflijke, biologische 
kruidentheeën.” 
 
Het begin van de overgang van 1 keus naar meer keuzen. Het bleef niet beperkt tot thee. 
Ik was onlangs in een winkel met een stelling, 15 meter lang en 5 lagen hoog met weet ik hoeveel soorten, maten, 
kleuren en vormen snoepgoed. Een grote verandering. Overal meer keuzen.  
 
“Weg met de eenvoud, we willen kunnen kiezen, om tot maximaal persoonlijk  genieten te kunnen komen. ( 
Natuurlijk denk ik ook ten gevolge van concurentie  en dus commercie) 
Van “EENVOUD”  naar “MEERVOUD” zou je kunnen zeggen. 
 
Maar, bijna iedereen, jong en oud, doet hieraan mee. 
 
Heel veel mensen willen een , wat ik noem,  maximale “GELUKSBELEVING” krijgen als ze hun favoriete thee drinken. 
Of koffie enz. enz 
 
 
Terug naar de kerk. 
 
Binnen mijn beleving heeft dit proces van “kunnen kiezen en je dan gelukkig voelen” zich ook meester gemaakt bij  
leden van de bestaande protestantse kerken.  
Ik heb de indruk dat er sprake is van een overgang van een “ GELOOFSGEMEENSCHAP” NAAR EEN 
“BELEVINGSGEMEENSCHAP”. 
 
Vroeger was het “samen geloven”, hoewel er ook wel verschil was in beleving, maar de basis was het geloof. En het 
kwam ook wel voor, maar sporadisch, dat men van gereformeerd hervormd werd of andersom, maar dat was bijna 
altijd gebaseerd op inhoudelijke uitleg van de Schrift. 
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Ik krijg nu de indruk dat de nadruk door velen wordt gelegd op de “uiterlijke” beleving. 
En zelfs, dat, in een aantal gevallen,  het “geloven” nog slechts mogelijk is als de beleving voldoet aan de gewenste 
vorm. 
 
Er zijn dan 2 “wegen” mogelijk, denk ik. 
De ene weg is de geloofsgemeenschap, de eenvoud. De andere de belevingsgemeenschap,  
( het “thee” model ) maar dan moet je kiezen uit diverse mogelijkheden van beleving die er zijn, “meer smaken”. Dan 
is een kerk “ die bij je past ” wellicht de oplossing om gelukkig te zijn of zelfs misschien om te blijven geloven?  
Ik besefte mij dat je in de laatste weg, de vertrouwde kerkgemeenschap achter je laat en waarschijnlijk weer een 
nieuwe moet opbouwen. De vraag die je je denk ik dan moet stellen is of dat het waard is. 
 
Het is zomaar een gedachte die bij mij opkwam, ik heb zeker  niet “de waarheid in pacht” 
Toch wilde ik deze gedachte graag met jullie delen. 
 
 
Het ga jullie goed. 
 
Met een hartelijke groet, 
 
Tetske en Orbo  
 
 

Voedselpakketten en teilen met huishoudelijke artikelen voor gezinnen in sloppenwijken 
 
Momenteel bevinden we ons allemaal in uitzonderlijke omstandigheden. Door de COVID-19 crises veranderen 
plannen en vallen ze in elkaar als een kaartenhuis. Dit woord is nu bijzonder toepasselijk: "De God nu van de hoop 
moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht 
van de Heilige Geest." (Romeinen 15:13) 
Het werk van Mission Possible gaat door, hoewel de noodtoestand met zijn beperkingen dat werk behoorlijk 
beïnvloedt. 
Met name de Roma in Bulgarije zijn sterk getroffen. Het einde van de winter is voor gezinnen in Bulgaarse 
sloppenwijken altijd al een moeilijke tijd. De reserves opgebouwd met behulp van baantjes in de afgelopen zomer 
zijn uitgeput. In de winter is het moeilijk om werk te vinden. Elk jaar lijden gezinnen op dit moment aan een ernstig 
tekort aan alles. Zelfs brood is moeilijk te verkrijgen.  
Door de maatregelen van de overheid mogen zij nu hun dorpen niet verlaten en zitten ze zonder werk en inkomen 
thuis. Kinderen krijgen geen maaltijd op school want de scholen zijn gesloten. Gezinnen zitten opgesloten in een 
gebrekkige woningen waar nauwelijks ruimte is. 
Niemand kan zeggen hoeveel van deze mensen besmet zijn of zullen worden. Hygiëne in sloppenwijken is gebrekkig. 
Gezinnen wonen in hutjes zonder stromend water. Er wordt niet gesproken over het regelmatig wassen van handen 
met zeep. Niemand denkt aan een gezichtsmasker om de immuniteit te verbeteren, als ze geen jas of voedsel 
hebben, als ze zelfs geen brood hebben... 
Wij zijn een hulpactie gestart om deze mensen onmiddellijk te helpen. We verdelen voedselpakketten en teilen 
gevuld met artikelen voor hygiëne. Helpt u ook mee? 

 
We kunnen niet aan al hun behoeften voldoen, 

maar we kunnen het goede nieuws met hen delen 
en doen wat we kunnen 

met door God gegeven middelen om hen te helpen overleven. 
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U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk willekeurig bedrag ovv “Roma". 
Wilt u meer doen? Ook dat is mogelijk. Zo kunt u een (eenmalige) actie organiseren in uw gemeente. Maar er zijn 
veel meer mogelijkheden. Bel of mail mij als u hier vragen over heeft. Meer weten? Kijk op www.missionpossible.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Bert Dokter 
Mission Possible Nederland 
050 8511902 

info@missionpossible.nl 
www.missionpossible.nl 
NL07 RABO 0158 0454 24 

 
 

 

mailto:info@missionpossible.nl
http://www.missionpossible.nl/
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