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God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,  

dan zal ons geen macht uit elkander drijven.  

Zijn wij in U een, samen op uw wegen  

dan wordt ons tot zegen lachen en geween  

Niemand kan alléén, Heer, uw zegen dragen;  

zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.  

Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen,  

horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer.  

Vrede, vrede laat Gij in onze handen,  

dat wij die als zaad dragen door de landen,  

zaaiend dag aan dag, zaaiend in de brede,  

totdat in uw vrede ons hart rusten mag.  

God, schenk ons die kracht dicht bij U te blijven. 

 
 

 

 

Pastoralia  
 

Het is mooi om oog en oor voor elkaar te hebben voor de mensen om ons heen die zorgen met zich 

meedragen. 

Zo dragen we samen het pastoraat, als omzien naar elkaar.  

We denken aan Pieter Timmerman, die een spannende periode tegemoet gaat. In overleg met de specialist 

wordt er gekeken naar de juiste behandeling voor hem. 

Met hoop en vertrouwen voor de komende tijd. 

 

Kees Verburg kan, gezien zijn gezondheid, niet meer thuis wonen. Hij verblijft op dit moment in het 

verpleeghuis Lichtenberg in Amersfoort. 

Wij wensen Kees en zijn familie hiermee veel sterkte!  

 

 

 

Met een hartelijke, pastorale groet, 

Coby de Kort.  

 

 

Gij die ons nooit ontbreekt, zolang wij leven 

zolang zult Gij ons met uw licht omgeven 

en met uw liefde-wonderbare macht, 

Gij geeft ons kracht. 
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Een bericht van Sandra 

 

Het nieuws vanuit Beirut kwam hard aan bij me. In verschillende groepsapps waar ik deel vanuit maak vanuit 

mijn reis naar Beirut vorig jaar, kwamen direct wanhopige berichten binnen van jongeren die op zoek zijn 

naar elkaar en dierbaren. Over en weer gingen de berichten. Einde van de dag las ik gelukkig ook veel 

berichten van mensen die aangaven 'oké' te zijn. Het gastgezin waar ik verbleef, is ongedeerd, maar hun huis 

is beschadigd en tot in hun bed ligt een vieze laag stof. Het eten van verse producten wordt afgeraden, 

omdat de stof tot ver buiten het gebied is neergedaald en schadelijk kan zijn. De chaos is ondenkbaar, er zijn 

nog honderden mensen vermist en na het verwerken van deze ramp na een economische crisis en corona 

tijd, moet er ook weer opgebouwd worden. Vanuit de landelijke Kerk in Actie wordt gevraagd om een 

donatie te doen. Dit kan via https://donatie.protestantsekerk.nl/ of rechtstreeks op het rekeningnummer  in 

het volgende bericht. 

 Ik dank u alvast hartelijk. Vanuit Beirut krijg ik steeds de vraag of ik wil blijven bidden, ik hoop dat u ook aan 

hen denkt tijdens uw gebed.  

Sandra Okkerman 

 

Noodhulp voor Beiroet 

Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn duizenden gewonden gevallen, de helft van de stad 

is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware 

economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het 

internationale kerkelijk netwerk en de eigen partners ter plekke. Uw steun voor Libanon is zeer hard 

nodig! 

Ruim 300.000 mensen zijn van het ene op het andere moment dakloos geworden. Huizen en bezittingen zijn 

weggevaagd. Mensen hebben niets meer. Kortom, een ramp van onvoorstelbare omvang! 

 

Via ACT, het internationale kerkelijke netwerk waar Kerk in Actie lid van is, wordt eerste noodhulp geboden. 

Mensen ontvangen voedsel, water, kleding en hygiënematerialen. 

 

 “Beiroet lijkt een oorlogsgebied, gebouwen zijn weggevaagd en er zijn heel veel gewonden,”  
vertelt Rima van Saane. Ook het gebouw van de Near East School of Theology, partner van Kerk in 

Kom ook in actie en help de slachtoffers van de verwoestende explosie in Beiroet. 

 

Maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie,  

o.v.v. 'Slachtoffers explosie Beiroet' 

https://donatie.protestantsekerk.nl/
tel:0457%20457%20457
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Actie, is beschadigd. Uitgezonden medewerkers Wilbert en Rima van Saane en hun kinderen zijn 
ongedeerd gebleven.  

 
 

Wij bidden voor alle getroffenen. 

Vader in de hemel, 

God, we bidden U voor de inwoners van Beiroet, 
een zware explosie in de haven bracht verwoesting en dood. 
We voelen ons zo machteloos in dit verdriet, 
daarom wenden wij ons tot U. 
U bent de enige die sterker is dan al het leed. 
Vader, wilt U omzien naar Uw land, Libanon. 

Wij danken U dat Wilbert en Rima van Saane en hun kinderen ongedeerd zijn, 
en veilig temidden van alle verwoesting. 
Wij bidden U voor hen in deze moeilijke situatie, 
wees hen nabij in deze tijd. 
 
Wij bidden u voor onze partners ter plekke, 
Near East School of Theology, Middle East Council of Churches en Youth for Christ, 
plaatsen waar zovelen worden opgeleid om Uw kerk in het Midden-Oosten te dienen. 
Hun gebouwen zijn zwaar beschadigd. 
Wilt u hen nabij zijn in deze donkere dagen? 

We vragen U om kracht voor de hulpdiensten, 
voor hulpverleners die hun leven wagen in het zoeken naar slachtoffers, 
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voor artsen en verpleegkundigen die de gewonden behandelen, 
voor wie hun huizen volledig zijn verwoest, 
voor iedereen die getroffen is door deze grote ramp. 

Grote God, U ziet al dit leed. 
Ontferm U over Beiroet. 
U bent de enige die redding kunt bieden. 

En we vertrouwen op U! 

Amen 

 

CD-Hope 
 

VERKOOP  WENSKAARTEN 
 
Aanvankelijk liep de kaartverkoop aan het begin van de Corona crisis buitengewoon goed. Iedereen stuurde 
kaarten naar mensen die alleen woonden en eenzame mensen in verpleeg- en verzorgingstehuizen. Dat is nu 
wat naar de achtergrond geraakt en dat kan ik aan de kaartverkoop goed merken.  
Inmiddels heb ik de voorraad kaarten weer op peil gebracht en het wordt lastiger om ze aan de man/vrouw 
te brengen, nu er in de kerk niet verkocht kan worden. Daarom deze oproep aan u. Heeft u kaarten nodig 
dan kunt u mij bellen of mailen en ik breng ze even bij u langs. 
 
Het leven in Chawolo is door Corona ook moeizaam. Er is nog steeds een volledige lockdown, omdat het dorp 
dicht bij de Keniaanse grens ligt en er in Kenia veel besmettingen zijn. Kinderen kunnen nog niet naar school 
en de leraren niet naar huis en Tim en Wilma mogen ook niet autorijden. Dat betekent dat ze ook geen zieke 
mensen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis in de stad Tororo kunnen brengen. Ze moeten dan eerst op de 
fiets naar Tororo voor een licentie voor autorijden, wat betekent dat ze 30 km. moeten fietsen over een 
zandpad vol met kuilen en weer terug.  
Toen ze een licentie hadden gekregen om naar de hoofdstad Kampala te rijden om onderdelen voor de 
kapotte waterpomp op te halen, begaf hun auto het en moest er een nieuwe motor in geplaatst worden, wat 
€ 2.800,00 kostte. Dat hakte er flink in en CD-Hope hoopt hiervoor nog wat donaties binnen te krijgen. Voelt 
u zich geroepen hier een bijdrage aan te leveren, dan kunt u uw gift overmaken op bankrekening nummer:   

NL98 RABO 0128 1299 56  t.n.v. CD-Hope 
 
Met vriendelijke groet, 
Engelien de Heer 
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Oegandagroep 

 
 
 

Zoals jullie misschien wel gehoord hebben ging de Oegandagroep niet naar Oeganda vanwege het corona 
virus. Wij vinden het heel erg jammer, maar Oeganda is nog steeds in lockdown. Er zijn iets meer dan 1000 
besmettingen maar de meeste mensen zijn er alweer van hersteld en er is tot nu officieel 1 dode gemeld. 
Dus gelukkig valt het daar (nog)mee, maar je moet er ook niet aan denken dat de situatie veranderd, want 
de medische zorg daar is niet te vergelijken met hier in Nederland. 
Een klein voorbeeld: Wilma vertelde ons dat ze in Oeganda maar 100 IC bedden hebben en dat op een 
populatie van 42,7 miljoen inwoners! Maar natuurlijk willen we de mensen daar ook niet besmetten. Tim 
en Wilma en onze vrienden en kinderen in Chawolo vinden het natuurlijk erg jammer dat wij niet komen 
zeker nu ze zo geïsoleerd moeten leven. De kinderen kunnen al sinds half maart niet naar school en missen 
niet alleen de lessen en het contact met de andere kinderen maar ook tweemaal per dag een maaltijd! 
Online school zoals hier is er daar natuurlijk ook niet. 
Ook Tim en Wilma hebben het erg zwaar zoals u ook in het stukje van Engelien hebt kunnen lezen. We 
hopen dat u voor hen allen wilt bidden! 
Wij als Oeganda groep blijven natuurlijk acties voeren en hopen in 2021 onze reis alsnog te gaan  maken! 
 
Hartelijke groet namens de Oeganda groep. 
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Lichtinval 

Zonlicht danst door de wolken 
Ragfijn lijnenspel zet alles in licht. 

Vederlicht zoeken de zonnestralen 
mij op en raken teder mijn gezicht. 

Even vertraagt de tijd 
Tot niet meer dan hier en nu. 

Ik adem op in stille verwondering. 

Ik ben door licht omgeven, 
Voor nu en heel mijn leven: 
gezien, geliefd, geraakt, 
in licht gedragen door de Eeuwige. 

 

Gertjan Robbemond. 

 

 

Kerkdienst: Zondag 9 augustus 10.00  
 
Voorganger  

 
: Dhr. J.(Jan) Buchner  

Begeleiding  : Yvonne Kruk  
Koster  : Joke en Gert 
Beamer  : Jornand  
Crèche  : Lianne en Milan  
1e Collecte  : Kerk  
2e Collecte  : Beheer en onderhoud  

 
 

Kerkdienst: Zondag 16 augustus 10.00  
 
Voorganger  

 
: Dhr. Ds. P.J.(Piet Jan) Rebel  

Begeleiding  : Addo Dam  
Koster  : Ria en Alfons 
Beamer  : Adriaan 
Crèche  : Tamaike 
1e Collecte  : Kerk 
2e Collecte  : Beheer en onderhoud  
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Kerkdienst: Zondag 23 augustus 10.00  
 
Voorganger  

 
: Mevr. Ds. M. (Marina)  van der Zwaag 

Begeleiding  : Henk Hilgeman 
Koster  : Judi 
Beamer  : Dineke 
Crèche  : Jannette  
1e Collecte  : Kerk  
2e Collecte  : Beheer en onderhoud  

 

 
En dan nog dit... 
 
Als je in mensen geloofd hebt die het af lieten weten:  ga dan toch door te geloven. 
Als je op een wonder gehoopt hebt dat niet is gebeurd:  ga dan toch door en blijf hopen. 
Als je een spoor van liefde wilde nalaten dat werd vertrapt:  ga dan nog verder met liefde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 14 augustus 2020 bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: 

kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij is te vinden op de website.  

De volgende Kerkbrief verschijnt op 20 augustus 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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