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Pastoralia 
 

Extra bezoekje? 
Corona houdt ons al maanden bezig en zal dat nog wel enkele malen blijven doen. Zeker zolang er nog geen vaccin 
is. Het pastorale team kan zich voorstellen dat het bij een aantal gemeenteleden erg stil is nu we meer aan huis 
gekluisterd zitten. Weet u dat er een team van bezoekmedewerkers regelmatig een extra bezoekje brengen bij 
gemeenteleden die hebben aangegeven dat op prijs te stellen? Misschien heeft u dat nog niet gedaan, maar zou ook 
u, gezien de Corona toestanden, zo’n extra bezoekje best op prijs stellen. Laat u het dan weten aan Coby de Kort. 
Coby en Dineke Nap regelen dat graag voor u. 
 
De Groeten van 
Na de groeten van twee dames is het hoog tijd om eens iets van de kant van de mannen uit onze gemeente te 
vernemen. De man die we in deze kerkbrief aan het woord laten kan niet alleen om gezondheidsredenen niet meer 
naar de kerk, maar woont ook nog op redelijke afstand. Interviewer gaat op bezoek bij Piet de Groot. Toen Piet niet 
langer zelfstandig kon wonen viel het niet mee om een plekje voor hem te vinden. Het werd uiteindelijk Haastrecht. 
“Het is hier gelukkig een beetje dorps en ik voelde me hier heel snel thuis. Ik stond nog lang in Woerden 
ingeschreven, maar dat hoeft niet meer hoor, ik woon hier naar m’n zin. Ja, voor familieleden en andere bezoekers is 
het natuurlijk lastig dat het wat verder weg is”. 
In het begin van het gesprek horen we dat Piet de langste tijd in Amsterdam gewoond heeft, boven zijn kaaswinkel. 
Piet dankte een plekje tussen de Amsterdamse kaashandelaren aan z’n vader. Hij had het via Woerdens 
kaashandelaren geregeld. 
Piet vertelt dat hij in de anderhalf jaar dat hij in de Cope woonde erg graag naar de weeksluiting ging op 
zaterdagavond. “Ik merkte wel dat afhankelijk wie de avond leidde, er wel verschil in geloofsbeleving was, maar dat 
moet je gewoon accepteren. Dat we een keer het avondmaal bij de familie Burggraaf konden vieren, heb ik erg 
gewaardeerd. Met Wim heb ik nog contact en regelmatig valt er van gemeenteleden een kaartje in de bus, erg leuk”. 
Terug naar de dag van vandaag vertelt Piet dat het lezen steeds moeizamer gaat. Dankzij een loep kan hij de wat 
grotere letters nog aan. “Maar de letters in de Trouw worden eigenlijk te klein voor me”. “Ik moet eigenlijk aan een 
betere loep”.  
Als we bespreken dat hij via dit artikeltje de gemeenteleden de groeten kan doen, antwoordt Piet net zo als z’n 
voorgangers, dat hij iedereen wil bedanken voor de kaarten en aandacht die op andere manier gegeven wordt. En 
aan de groet wil Piet graag z’n favoriete lied toevoegen; “Ga met God en Hij zal met je zijn”. 
 
Verjaardagen 
Het pastorale team moet hier excuses maken naar onze nestor Wim Burggraaf. We vergaten Wims verjaardag in de 
vorige kerkbrief te vermelden. Wim vierde 11 augustus jl. zijn verjaardag. 
 
In de aankomende veertiendagen zijn er geen gemeenteleden ouder dan 70 jaar die hun verjaardag vieren. 
 
Een pastorale groet, 

Bert van Vreeswijk 
 

Bijdrage ds. Marina vd Zwaag 
 

Mozaïek van kerkplekken 
Onder deze titel is in april 2019 een nota door de synode geaccordeerd. Wiens belangstelling na het lezen van deze 
bijdrage aan de kerkbrief is gewekt kan de nota downloaden via de website van de Protestantse Kerk in Nederland. 
De gemeente is, zo staat in artikel X van de kerkorde, vanwege haar missionaire opdracht in heel haar bestaan 
gericht op getuigenis en dienst aan hen die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn, opdat ook zij delen 
in het heil in Jezus Christus. 
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Vanwege de krimp van de kerk komt dat getuigenis onder druk te staan. In 2005 constateert de Protestantse Kerk in 
een visienota dat het niet lukt om de breedte van onze samenleving te bereiken met bestaande vormen van kerk-
zijn. Daarom heeft men het ontstaan van nieuwe initiatieven van kerk-zijn gestimuleerd, gefaciliteerd en 
gefinancierd. Omdat onze samenleving diverser wordt, is een grotere variatie aan kerkvormen nodig. Zo zijn sinds 
2005 door het hele land zo’n 250 nieuwe missionaire kerkplekken ontstaan, waaronder een honderdtal 
pioniersplekken, zoals “Het Baken” in Woerden, ruim 100 kliederkerken, zo’n 20 monastieke initiatieven, zoals 
Nijkleaster in Jorwerd, en enkele missionaire woon- en leefgemeenschappen. 
 
Dat is natuurlijk prachtig, want een aanzienlijk deel van de mensen die bij zo’n nieuwe kerkplek betrokken zijn, is 
buitenkerkelijk, wat ook de oorspronkelijke bedoeling was. 
Maar het roept ook vragen op, zowel theologisch-inhoudelijke, als organisatorische. Wanneer ben je een 
volwaardige kerk? Zijn er per sé ouderlingen en diakenen nodig? Stel dat een groep vrijwilligers een kliederkerk start 
en er komt een vraag om een kindje te dopen? Mogen die vrijwilligers dan dopen of moet een predikant dat doen? 
En moet dat kindje dan ingeschreven worden in een bestaande gemeente? Ook heeft een deel van de initiatieven 
behoefte aan zelfstandigheid en loopt tegen grenzen aan. 
 
In de nota worden drie vormen van kerk-zijn naast elkaar gezet. Vandaar het woord “Mozaïek” in de titel. Men 
vergelijkt die verschillende vormen met verschillende manieren van wonen. Je hebt gewone stevige en veilige 
huizen, voor permanente bewoning. Dat zijn de reguliere gemeenten, zoals onze Ontmoetingskerk. Daarnaast heb je 
de flexibele en kleine caravans, die tijdelijk bewoond worden. Daar vinden pioniersplekken en kliederkerken 
onderdak. Een klein deel daarvan zoekt een klein huis voor permanente bewoning, ook veilig, maar flexibeler dan de 
bestaande gemeenten, en vooral ook lichter bestuurd. Daarvoor worden tiny houses in het leven geroepen. De 
nieuwe kerkplekken die in deze woningen trekken worden kerngemeenten genoemd. 
 
In deze nota wordt een tiental voorwaarden genoemd waaraan zo’n kerkplek moet voldoen om kerngemeente te 
kunnen worden: tien essenties van kerk-zijn. De eerste is dat het een groep mensen is die door de Geest wil leven uit 
Gods genade in Jezus Christus. Je herkent hierin dat de groep het geloof in de drie-enige God; Vader, Zoon en Heilige 
Geest moet belijden. De tweede voorwaarde is dat ze regelmatig in het openbaar moet samenkomen rondom 
Woord en sacrament. Een andere voorwaarde is dat ze moet bestaan uit tenminste tien volwassenen die hun gaven 
inzetten voor de kerkplek. Het is me niet helemaal duidelijk of het daarbij gaat om lidmaatschap. De tien moeten in 
elk geval ergens op aangesproken kunnen worden. Ze moeten zorgen voor de continuïteit. Er moet natuurlijk ook 
leiding zijn, dat is de kernraad (i.p.v. kerkenraad). Deze kernraad moet bestaan uit tenminste drie belijdende leden 
van de Protestantse Kerk die ook een kerkelijk ambt bekleden. In de kernraad moet één ambtsdrager bevoegd zijn 
om het Woord en de sacramenten te bedienen. 
 
Deze tiny houses juich ik toe. Geweldig als op deze manier mensen bereikt worden met het Goede Nieuws, die door 
de grote stevige huizen; de reguliere kerken, niet bereikt worden. 
Het maakt wel dat ik anders tegen de reguliere kerken aan ga kijken. Als een kerngemeente maar tien mensen hoeft 
te hebben die hun gaven inzetten, hoe rijk kunnen wij ons dan rekenen met minimaal een dertigvoud hiervan? En als 
een kernraad uit minimaal drie belijdende leden moet bestaan, hoe groot en voltallig is onze kerkenraad dan? Wat ik 
veel hoor in de gemeente is dat men zich zorgen maakt over de jeugd en jonge gezinnen, die minder in de reguliere 
diensten komen. Dat begrijp ik. Onze gedachten is dat de toekomst bij de jeugd ligt. Dus als er geen jongeren meer 
komen, wat betekent dat voor de toekomst van onze kerk? 
Maar hoe zouden ze daar in de tiny houses over denken? Zouden die tien actieve deelnemers het levensnoodzakelijk 
vinden dat ook hun kinderen, als ze ouder worden, zich actief voor deze kerngemeenten inzetten? Hoe denken zij er 
over 50 jaar voor te staan? 
En dan nog een vraag, die breder gesteld wordt en waar de landelijke kerk over nadenkt: een reguliere kerk moet 
minimaal zeven kerkenraadsleden hebben. Veel kleine kerken kunnen niet meer aan deze voorwaarden voldoen. 
Zouden ook zij niet lichter bestuurd kunnen worden? Is een kerkenraad van 3 à 4 leden; (predikant), diaken, 
ouderling, ouderling-kerkrentmeester, wellicht voldoende? Wat heeft de Protestantse Kerk in Nederland eraan als 
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nieuwe kerkplekken ontstaan, maar oude houden op te bestaan, omdat ze niet meer aan de minimale eisen kunnen 
voldoen? Zomaar wat gedachten rond dit boeiende verschijnsel in Protestants Nederland. 
 
Ik heb er wel eens over nagedacht of het iets voor mij zou zijn, zo’n nieuwe pioniersplek opstarten. Het lijkt me een 
boeiende uitdaging. Maar ik ontdek steeds weer dat ik me heel erg verbonden voel met en betrokken ben bij de 
reguliere kerken, die grotere permanente huizen, en graag meedenk over hoe deze in leven te houden, of misschien 
nieuw leven in te blazen. Is dat ook niet een vorm van pionieren? 
  
Hartelijke groet, ds. Marina van der Zwaag. 
 

Muziek in de dienst - YouTube 
 

In deze tijd zonder gemeentezang neuriën we de orgel/pianoliederen mee en worden de liedteksten ondertussen 
door de voorganger uitgesproken. Daarnaast worden enkele liederen in overleg met de dominee via YouTube 
getoond (met dank aan het beamteam!). 
Voor wie één of meer van deze liederen nog eens wil zien/beluisteren, hieronder de linken: 
  
2 augustus jl. - Ds. Ruurd vd Weg 
thema: Maria Magdalena – I don’t know how to love Him 

  
This is my song (Finlandia – Sibelius) 
https://www.youtube.com/watch?v=YuXrFZBforA 

Om liefde gaan wij een leven 

https://www.youtube.com/watch?v=ztLGQSNZ1Dg 
Delf mijn gezicht op 

https://www.youtube.com/watch?v=Do-mf1Bego8 

I don’t know how to love Him 
https://www.youtube.com/watch?v=3wE1sKKZqos 
Bron van liefde, licht en leven 

https://www.youtube.com/watch?v=5FKL78f7JXc 
  
9 augustus dienst Pastor Büchner: 
  
Toon mijn liefde- NL Zingt: 
https://www.youtube.com/watch?v=HgEqWgipSuk 
Breng ons samen - SELA: 
https://www.youtube.com/watch?v=a8LcePfI6Hs 
Onze Vader (E. Mannah/NL Zingt): 
https://www.youtube.com/watch?v=_Ibhgfun6to 
Gods zegen voor jou (SELA): 
https://www.youtube.com/watch?v=bSdU4WN_BRs 
16 augustus – ds. Rebel 
  
Lichtstad met uw paarlen poorten (Joke Buijs/NL Zingt) 
https://www.youtube.com/watch?v=VJyIBSyN33w 
Psalm 150 https://youtu.be/qqmKsAtFyNc 
MIQEDEM & friends across the globe - Psalm 150 (from home) 
(meer dan 100 deelnemers, uit 26 landen en 6 continenten – 
iedereen zingt en speelt Psalm 100 in het oorspronkelijke Hebreeuws!) 
  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYuXrFZBforA&data=02%7C01%7C%7C38ccf86d5b2b4b8765cb08d840920fdb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637330343355482308&sdata=1h57i9kE0WDtvXcBhndrOc7UR9bNlqJDhi8OKZ%2BzTBo%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DztLGQSNZ1Dg&data=02%7C01%7C%7C38ccf86d5b2b4b8765cb08d840920fdb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637330343355492294&sdata=AupfroejkowNJzxynQoSD81yS2sLL2MOca86Aosm%2Bok%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDo-mf1Bego8&data=02%7C01%7C%7C38ccf86d5b2b4b8765cb08d840920fdb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637330343355502296&sdata=ENpwV8cQpz7m9QabqIdUplvv1l%2F34T5qIieunLrU72M%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3wE1sKKZqos&data=02%7C01%7C%7C38ccf86d5b2b4b8765cb08d840920fdb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637330343355512295&sdata=nPpJySDSrNepv5%2F8fVKcTVoS3tuPDKA7I3FRQzYrNcE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5FKL78f7JXc&data=02%7C01%7C%7C38ccf86d5b2b4b8765cb08d840920fdb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637330343355522284&sdata=3UjppcQ5ZEPQfXMZ53ViXZotEcWvIOLiu9tJIHB2QWI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHgEqWgipSuk&data=02%7C01%7C%7C38ccf86d5b2b4b8765cb08d840920fdb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637330343355532277&sdata=kvekYfo3dljAEwP%2FQ1AwuwlGgWU8Ssq%2FF%2BLhg4sci8M%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Da8LcePfI6Hs&data=02%7C01%7C%7C38ccf86d5b2b4b8765cb08d840920fdb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637330343355552279&sdata=ZLt5qECIVhWnu5rE6G%2BuU6j2BIW%2FqA9vSV4PFQ7woOY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_Ibhgfun6to&data=02%7C01%7C%7C38ccf86d5b2b4b8765cb08d840920fdb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637330343355562262&sdata=hhp60COvxo1Cwx7RAcj0UwxSVnk0imaSxYjM2OiLY6Y%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbSdU4WN_BRs&data=02%7C01%7C%7C38ccf86d5b2b4b8765cb08d840920fdb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637330343355572284&sdata=NKPVA88v3z%2BaM1dFgCn5LaKXkyrDQDqVesbpvjW2dYI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVJyIBSyN33w&data=02%7C01%7C%7C38ccf86d5b2b4b8765cb08d840920fdb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637330343355592252&sdata=3yl%2B7cIQwo5dJwZVKVhPOiA3xYZSkjnkSDZdiGDIetQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FqqmKsAtFyNc&data=02%7C01%7C%7C38ccf86d5b2b4b8765cb08d840920fdb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637330343355602251&sdata=D%2Fw71zWcu4fIDW0WUZql6L0v3d4VV1MvyLLwNu919Zs%3D&reserved=0
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U kunt de diensten ook thuis meeluisteren via de zender (FM 105.1; bereik 1 km.) 
of na afloop de opname (en liturgie met teksten) via mail of telefoon ontvangen via de scriba. 
  
Hartelijke groet, Yvonne Kruk en Ria van Leeuwen 
  
P.s. hebt u een suggestie voor een mooi lied via youtube, dan horen we het graag! 
 
 

Ledenadministratie jaarboekje 2020-2021 

 
Beste Gemeenteleden, 
Het Jaarboekje 2020 – 2021 wordt samengesteld. Een goed moment om eventuele wijzigingen in NAW- en/of 
telefoongegevens door te geven. Als je wijzigingen hebt en die voor 1 september aan mij doorgeeft worden ze in het 
Jaarboekje opgenomen. Als je de vaste telefoonlijn hebt opgezegd en alleen per mobiel bereikbaar bent, is het fijn 
dat je me het even laat weten en het mobiele nummer aan mij doorgeeft. Daarvoor kun je gebruik maken van het 
emailadres: ledenadmin@ontmoetingskerkkamerik.nl of een belletje naar 0348-401801 kan ook. 
Gerrie van Vreeswijk Ledenadministrateur 
 
 

Rooster oud papier zaterdag 5 september 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Collecte Beirut        Commissie Kerk in Actie 
 

Afgelopen zondag, 16 augustus, is er een speciaal collectedoel geweest namelijk voor de hulpactie in Beirut. In deze 
stad zijn veel slachtoffers na een explosie in een loods waar veel explosief materiaal lag opgeslagen.  
Wij zijn heel blij om alvast te kunnen melden dat met de collecte maar liefst €314,00opgehaald is voor de 
slachtoffers in Beirut. Met dit berichtje willen wij iedereen ontzettend bedanken voor de gulle gift en het 
medeleven! 
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Kerkdienst: Zondag 23 augustus 10.00          

  

Voorganger    : Mevr. Ds. M. (Marina) vd Zwaag 

Begeleiding    : Henk Hilgeman 

Koster : Judi 

Beamer    : Dineke 

Crèche : Jeannette  

1e Collecte     : Kerk 

2e Collecte     : Beheer en onderhoud 
 

Kerkdienst: Zondag 30 augustus 10.00         Overstapdienst  

  

Voorganger    : Dhr. Ds. F. (Frans) Bos  

Begeleiding    : Aartjan van Pelt 

Koster : Marjolein en Aarnoud 

Beamer    : Arie 

Kindernevendienst : Nellie van Vliet en Tamara vd Meer 

Crèche  : Annemarie en Anouk van Vliet 

1e Collecte     : Diaconie 

2e Collecte : Beheer en onderhoud 

  
 

Kerkdienst: Zondag 6 september 10.00         Bevestiging ambtsdragers  

  

Voorganger    : Mevr. Ds. M. (Marina) vd Zwaag  

Begeleiding    : Addo Dam 

Koster : Matsy en Hans 

Beamer    : Jornand 

Kindernevendienst : Mirjam Tuithof 

Crèche : Jeannette 

1e Collecte     : Kerk 

2e Collecte : Beheer en onderhoud 
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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 28 augustus 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 3 september 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

