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Van het kerkelijk erf 

 
Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk, 

inmiddels zitten we al zo'n anderhalve maand in lockdown, en missen we al even lang de vertrouwde kerkgang op 

zondagmorgen. 

Gelukkig zijn er de nodige virtuele alternatieven, zoals de online dienst die Marina regelmatig verzorgt en onze eigen 

Paasdienst. En ook het omzien naar elkaar via een kaartje, belletje of mailtje kan 'gewoon' doorgaan. 

Vorige week hoorden we van Premier Rutte, dat we nog minstens een maand moeten volhouden. Medio mei horen 

we weer meer. Voor ons betekent dit dat we in de maand mei zeker nog geen gewone diensten zullen houden.  

Maar ook daarna moeten we er rekening mee houden, dat we (in elk geval tijdelijk) in een nieuw normaal terecht 

gaan komen. Ook wij in Kamerik zullen na moeten denken wat de anderhalve meter maatschappij betekent voor 

onze kerkdiensten. Het denken daarover is inmiddels begonnen. 

Als kerkenraad opereren in deze contactloze tijd is een uitdaging. Zowel technisch, als qua vraagstukken waar we 

voor staan. We hebben al een keer per email vergaderd. De resultaten daarvan hebt u in een vorige kerkbrief 

kunnen lezen. Een belangrijke uitkomst was dat we besloten hebben om uit te werken hoe een gezamenlijke 

beroepingsprocedure met de Open Poort gemeente in Harmelen eruit zou zien, en welke afspraken we 

daarvoor moeten maken. Inmiddels zijn we onderweg.  

Als Moderamen hebben we al een paar keer een videobijeenkomst gehad. Volgende stap is om dit met de hele 

Kerkenraad te doen. 

We zijn bezig een aantal Corona gerelateerde initiatieven te verkennen. Denk aan openstelling van ons kerkgebouw 

voor gebed en bezinning, zie ook elders in deze nieuwsbrief. Maar ook of we toch nog invulling kunnen geven aan 

Hemelvaart en Pinksteren.  

Een oproep aan allen : ideeën en meedenken + meehelpen zijn zeer welkom. Graag naar Scriba Marieke reageren 

(scriba@ontmoetingskerkkamerik.nl). 

Tot slot ook nog een andere oproep. We hebben op de gemeentevergadering in de herfst elkaar beloofd dat we 

gezamenlijk verantwoordelijkheid zullen nemen voor de invulling van Ambtsdragers. We zijn op zoek naar een 

diaken en ontvangen graag voordrachten  voor kandidaten. En ook is er nog versterking nodig in het pastorale team, 

en zijn suggesties en aanmeldingen zeer welkom. Graag uiterlijk 10 mei bij Scriba Marieke. 

 

Groet, namens de Kerkenraad.. 

 
Jos Heuvelman 
 

mailto:scriba@ontmoetingskerkkamerik.nl
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Pastoralia 
 
Nu het corona virus ons al langere tijd veel beperkringen oplegt blijft het pastorale team actief en 

denkt na of meer aandacht naar de gemeente nodig is en hoe dat ingevuld kan worden. Gezamenlijk 
met onze buurkerken organiseerden we de hulplijnen om alert te blijven t.a.v. eenzaamheid. Romijn 

nam al het initiatief om gratis boodschappen te bezorgen. In overleg brachten we die mogelijkheid 

bekend onder een breder publiek. Het pastorale team belt regelmatig met gemeenteleden en onze 

dominee Marina heeft al veel mensen voor de corona-crisis bezocht, maar spreekt de mensen nu 
telefonisch. En misschien belt u af en toe al iemand spontaan, fijn!  

Ook hier willen we nog eens bij onze gemeenteleden onder de aandacht brengen dat men niet 

terughoudend moet zijn als men eens graag een stem van een ander hoort. Geef Coby de Kort 

en/of Joke Koster een belletje en zij regelen dat graag voor u.  
Telefoon 401640 en 401852.  

  

Gemeenteleden zijn niet zo snel geneigd hun gezondheids- of ander klachten met anderen te delen. 

En als we het al delen zeggen we vaak “dat hoeft niet in de kerkbrief hoor”. Maar er zijn mensen in 

onze gemeente bij wie hun fysieke of geestelijke gezondheid te wensen overlaat. Laten we er alert op 
zijn en elkaar blijven ondersteunen.  

  

In navolging van andere PKN kerken heeft de kerkenraad goedkeuring gegeven om onze kerk een 

moment open te stellen voor gebed en desgewenst het branden van een kaarsje. Vanzelfsprekend 
binnen de richtlijnen van de overheid. Het pastorale team neemt samen met de dominee de 

organisatie van dat moment ter hand en u zal er spoedig via een extra Kerkbericht meer over lezen.  

De aankomende twee weken zijn er geen 75-plussers die hun verjaardag vieren.  

Vooruitlopend op de officiële mutaties laten we u weten dat het adres van mevrouw Toet nu is:  
 

 

Een pastorale groet,  

Bert van Vreeswijk  

 
 
 

Bericht van ds. Marina van der Zwaag- de Haan 

 

Lieve gemeenteleden van de Ontmoetingskerk. 

Het lijkt me in deze situatie niet wijs om vast te houden aan mijn belofte ongeveer eens in de zes weken een bijdrage 

te leveren aan de Kerkbrief. Voorlopig ontmoet ik u en jou elke twee weken. Het is voor de meesten van jullie het 

enige teken van leven van mij. 

Ik vind het echt spijtig dat ik niet naar Kamerik kan komen om jullie te ontmoeten tijdens een persoonlijk gesprek, 

een kring, een kerkdienst, kerkenraadsvergadering, of een gezellig samenzijn met de jeugd op de clubzolder. Vooral 

dat laatste is jammer, want ik heb nauwelijks beeld bij de jongeren tot een jaar of 20. Ik heb er vluchtig een paar 

gezien in de diensten. Maar namen en gezichten kan ik nog niet aan elkaar koppelen. 

Het pastoraat gaat door, al is het per telefoon. Dat vind ik minder problematisch dan ik had gedacht. Zelfs bij het 

bellen van gemeenteleden die ik nog niet ken, ontstaat er een mooi, vaak ook diepgaand gesprek. Heel bijzonder! 

Ook kaartjes stuur ik zo af en toe. 
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Ik hoop zo snel mogelijk een kring te starten. Daarvoor hebben al enkelen zich opgegeven, maar te weinig om echt te 

beginnen. Als er meer gemeenteleden bij komen dan zouden we kunnen proberen om via Zoom of Google Hangout 

een ontmoeting te organiseren. Lukt dat niet, dan zullen we moeten wachten tot we elkaar mogen ontmoeten. Ik 

nodig je uit om mij een email te sturen als je iets voelt voor een kring. 

De mogelijkheden zijn (zie ook vorige Kerkbrief):  

1,  een boekje bij de hand nemen dat gaat over weerbarstige Bijbelverhalen: “Vreemd en bizar” van Piet Schelling. 

2,  op verschillende manieren de Bijbel bestuderen, via Lectio Divina, of contextueel Bijbellezen. 

3,  Bibliodrama, maar dat is het handigst met een gediplomeerde docent/predikant. 

4,  een leesclub starten. 

5, ideeën vanuit de gemeente zijn ook welkom. 

Mijn mailadres is: m.zwaaghaan@hetnet.nl 

Via Mariëtte zijn in de vorige Kerkbrief Bijbelverhalen in zeven emoticons verschenen. Hebben jullie al geraden 

waarover de verhalen gaan? Soms is het best lastig. Daarom mogen jullie er nog twee weken over doen. In de 

volgende Kerkbrief zal ik de antwoorden zetten. En hebben creatievelingen andere Bijbelverhalen omgezet in 

emoticons? Die zou ik dan wel eens willen raden! Ik ben er best wel goed in. 

Er worden verschillende liederen gecomponeerd op oude melodieën, die te maken hebben met de corona-crisis. 

Met één ervan wil ik mijn bijdrage aan deze Kerkbrief afsluiten. Het lied is te zingen op de melodie van Gezang 429, 

Liedboek 1973. Ik hoop dat het u/jou bemoedigt: 

GOD ZAL ZORGEN                      Als het coronavirus dreigt...                                    Tekst: André F. Troost 

Je jubelt: God zal voor mij zorgen 

wanneer ik hulp van Hem verwacht! 

Toch kun je bang zijn, bang voor morgen: 

één lange, eindeloze nacht. 

Geloof wat vast en zeker is: 

licht overwint de duisternis! 

 

Je dacht dat God zijn schapen leidde, 

het hele leven één groot feest, 

tot aan de einder groene weiden - 

maar dan: een wond die niet geneest! 

Al zal de Herder bij je zijn, 

soms ga je door een diep ravijn. 

 

Je meende: Christus is zo machtig, 

één woord - het onweer zwijgt al stil. 

Je dacht: mijn Vader is almachtig, 

de wind gaat liggen als Hij wil. 

Maar dan opnieuw: een donderslag, 

chaos die niemand eerder zag. 

 

Je fluistert toch dat God zal zorgen 

ook als geen zon je tegenlacht? 

Houd dat dan vast, want Hij zal morgen 

doen wat geen mens meer had verwacht: 

dan zal de aarde hemel zijn, 

dan zal het eeuwig Pasen zijn! 

Een hartelijke groet van jullie predikant, 

Marina van der Zwaag. 

mailto:m.zwaaghaan@hetnet.nl
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Nieuws van de diaconie 
 

 
De komende weken gaat er een bloemengroet vanuit de gemeente naar onze jarige gemeenteleden. 
 
-Mw. G. Willemsen-Verhoeks,   jarig op   4 Mei. 

-Mw. J. vd. Lek-Alblas,    jarig op   6 Mei. 

-Dhr. J.G van Kesteren,    jarig op 12 Mei. 

Namens ons allen van harte gefeliciteerd en een goed, nieuw levensjaar toegewenst. 

 
Een hartelijke groet namens de diaconie. 
 

 

 

Kom, als je honger hebt of dorst. 

Hier kun je eten, deel met ons. 

Kom met je tranen en je pijn. 

Hier is het goed, hier mag je zijn. 

Met open armen word je ontvangen. 

Kom, als je moe bent van je vlucht. 

Hier ben je veilig, hier is rust. 

Kom, met je wanhoop en verdriet. 

Hier mag je weer een toekomst zien. 

Met open armen word je ontvangen. 

Welkom in Gods huis.       Welkom in Gods huis.        Welkom! 

 
Wij hopen dat we weer snel als gemeente in onze warme kerk kunnen samenkomen om te bidden, te 
vieren en om gezegend te worden   
 
Piet en Corrie 

 
 

Verkoop wenskaarten 

 

Omdat 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  
 
 
 

Bemoediging 

mailto:gijsdeheer51@gmail.com
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Oud papier ophalen op za 2 mei 

 

 Starttijd    08.30 u  - auto 1   08.30 u  -  auto 2  

 Ophalen in   Teckop, Oud Kamerik, Kanis   Dorp Oost  

 Belader 1   Dominic Bastmeijer   Ton Rijnbeek  

 Belader 2   Edwin Bastmeijer   Paul Alfons  

 Starttijd    Vanaf 10.00 u - auto 1   vanaf 10.00 u - auto 2  

 Ophalen in   Dorp west-1   dorp west-2  

 Belader 3    Hans van der Geest   Ferry Hoogerwerf    

 06-10486315   Belader 4   Marcel v Bemmel    Ton den Blanken  

 Catering    ---   vacature   -    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. 
 
 

Nieuwsbrief van de Protestantse Kerk 

 
De speciale nieuwsbrief is te vinden via de volgende link: 
https://mailchi.mp/protestantsekerk/nieuwsbrief-van-de-protestantse-kerk-147631?e=bbaf5f8ad8 

 
 

 
 
 

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 8 mei 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 14 mei 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  
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