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Van het kerkelijk erf 
 

In deze Corona tijd is het niet mogelijk voor de Kerkenraad om fysiek te vergaderen. En ook de geplande 
gemeentevergadering van 19 april kan geen doorgang vinden.  
Tegelijkertijd moet er een hoop geregeld worden. Daarom hebben we een aantal beslispunten behandeld per email. 
En heeft ( een deel van) het Moderamen zelfs zijn eerste video vergadering gehad op 9 april. Ideaal is het allemaal 
niet want de verbinding is toch altijd beter, wanneer je elkaar live  in de ogen kunt kijken.  
De belangrijkste beslissingen zijn : 
 

- de Kerkenraad gaat ermee akkoord dat we gaan verkennen, onder leiding van Klaas de Wit en Sandra Okkerman, 
hoe een beroepingsprocedure voor een predikant samen met Harmelen zou kunnen worden uitgevoerd. Samen 
kunnen we een volle predikantenplaats aanbieden, waardoor we meer mogelijkheden hebben. Op de eerstvolgende 
gemeentevergadering zullen we een toelichting geven, en (uiteraard) zullen er van te voren geen onomkeerbare 
stappen worden gezet. 
- de financiële stukken over 2019 zijn goedgekeurd, met veel dank aan onze nieuwe penningmeester Henk van der 
Vliet. Op de eerstvolgende gemeentevergadering zullen ze worden voorgelegd aan de gemeente. Mocht dit te lang 
duren, dan zullen we een andere procedure volgen. 
- de Kerkenraad is heel blij dat Matsy van Eck als webmaster en Maaike de Jong, Arie van Eijk en Pieter Sloof als 
redacteuren van de kerkbrief konden worden benoemd. Echt bemoedigend dat deze taken weer kunnen worden 
vervuld. Dank! 
- de Kerkenraad heeft het redactiestatuut voor de kerkbrief vastgesteld. Dit zal op de website worden gepubliceerd. 
 
U ziet, we laten ons door de lock down niet tegenhouden. 
 
Namens de Kerkenraad, Jos Heuvelman 
 
 

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 
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Orde van dienst in Ter Aar van 12 april, Pasen 2020 
 

Te volgen via: https://youtu.be/8vltHU9XVgc 
 
Orgelspel voor de dienst. 
 
Welkom. 
  
Intochtslied: Lied 642: 1, 4, 6 en 8.  
 
Moment van stilte. 
 
Bemoediging en groet. 
 
Zingen: Lied 839: 1 en 2. 
 
Kyrië-gebed. 
 
Zingen: Lied 839: 3 en 4. 
 
Opmaat naar het Gloria. 
 
Gloria-lied: Lied 619a. 
 
Gebed bij de opening van de bijbel. 
 
Verhaal voor de kinderen. 
 
Zingen: Lied 30: 1, 2, 3 en 4, Geroepen om te zingen: 
 
1, Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
    die galmt door gans Jeruzalem; 
    een heerlijk morgenlicht breekt aan: 
    de Zoon van God is opgestaan! 
 
2, Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
    Hij overwon, die sterke Held. 
    Hij steeg uit ’t graf uit eigen kracht, 
    want Hij is God, bekleed met macht! 
 
3, Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
    want alles, alles is voldaan; 
    wie in geloof op Jezus ziet, 
    die vreest voor dood en duivel niet. 
 
4, Want nu de Heer is opgestaan, 
    nu vangt het nieuwe leven aan, 
    een leven door zijn dood bereid, 
    een leven in zijn heerlijkheid! 
 

Schriftlezing: Marcus 1: 1 t/m 8. 
 
Zingen: Lied 427: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7, Evangelische 
Liedbundel: 
 
Refrein:  De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 
 
1, Jezus deed de dood teniet. Zing daarom het 
hoogste lied. 
 
Refrein. 
 
2, Vrouwen uit Jeruzalem kwamen vroeg en zochten 
Hem. 
 
Refrein. 
 
3, En hoe groot was hun verdriet, want zijn vonden 
Jezus niet. 
 
Refrein. 
 
4, Maar een engel sprak hen aan: “Die gij zoekt is 
opgestaan.” 
 
Refrein. 
 
5, ‘Denkt toch aan zijn eigen woord, dat gij vroeger 
hebt gehoord.” 
 
Refrein. 
 
6, “Hij , de grote mensenzoon, gaat door ’t graf heen 
naar zijn troon.” 
 
Refrein. 
 
7, “Zoekt Hem bij de doden niet, maar zingt mee het 
hoogste lied.” 
 
Refrein. 
 
Verkondiging. 
 
Orgelspel. 
 

https://youtu.be/8vltHU9XVgc
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Zingen: Lied 624: 1, 2 en 3. 
 
Dankgebed, voorbeden, moment van stilte, zingen 
Lied 1006. 
 
Collecten. 
 
Slotlied: Lied 137, Evangelische Liedbundel: 
 

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. 
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg, 
omdat ik weet: Hij heeft de toekomst 
en het leven is het leven waard, omdat Hij leeft. 
 
Zegen. 
 
Zingen: Lied 634: 1 en 2. 
 

 
 

Collecte informatie kerkdienst Ontmoetingskerk Kamerik Pasen 2020 
 

Iedereen vindt het belangrijk om te weten dat je er mag zijn, gewoon zoals je bent. Dat is ook wat wij als kerk 
uitdragen: er is plaats voor iedereen ongeacht je afkomst. Dat is India wel anders. Daar worden duizenden Dalit-
kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale 
partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer 
buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar 
krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren 
hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht 
ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Vandaag collecteren we voor dit werk, zodat jaarlijks bijna 4.000 
kinderen een betere toekomst krijgen. We bevelen deze Paascollecte van harte bij u aan! Helpt u mee? Dank u wel!    
 
Ik heb ook nog even het kerkbladbericht bijgesloten, zoals dat door de 
landelijke KIA verstrekt wordt.  
 
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op IBAN-nummer 
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het 
projectnummer 'K 009271' of doneer online.  
 
Hartelijk dank! 
 
 
 
 

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 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. 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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