
  Kerkbrief     

              Protestantse Ontmoetingskerk Kamerik 

 
Jaargang 53  -  Nr.19 – zo 20 september tm za 3 oktober 2020    

  1 
 

  

 

Van het kerkelijk erf                                   
 

Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk Kamerik, 
 
De kop is eraf en ons kerkelijk seizoen is weer begonnen. De bevestigingsdienst heeft plaatsgevonden , en de 
jaarlijkse fotoshoot van Kerkenraad en pastorale bezoekers is weer achter de rug. Onder leiding van Dineke Nap,  is  
dit Coronaproof gebeurd, om een Grapperhausmomentje te voorkomen.  
De roosters voor dienstdoende ambtsdragers en voor de data van de Kerkenraad- en Moderamen vergaderingen zijn 
weer opgesteld. En als u dit leest is ook de startzondag geweest, en hebben we namens de Kerkenraad iedereen een 
groet gebracht : als het nu even niet live kan, dan doen we het zo. Als teken van verbondenheid met elkaar.  Ook 
andere activiteiten zijn zo goed en kwaad als dat kan in Coronatijd, weer opgestart.  
 
We willen graag op zondag 11 oktober na de dienst een gemeentevergadering houden en zullen u vragen zich 
daarvoor apart aan te melden. Mochten er meer aanmeldingen zijn dan we kwijt kunnen in de kerkzaal, en ik zou het 
mooi vinden als dat het geval is, dan gaan we de zaak splitsen en komen er 2 vergaderingen . Iedereen krijgt de kans 
om zijn of haar zegje te doen. Want er is wel het nodige te bespreken. Over de stand van zaken van het 
beroepingswerk. Over onze financiële situatie. Over de gewijzigde aanpak van het pastoraat. Wat vinden we van de 
aanpak van de Coronaproblematiek.  En wat zijn de zaken waar we ons het komende jaar druk om moeten maken? 
Als u niet kunt komen, en toch punten wilt aankaarten of meegeven, neemt u dan contact op met onze scriba Sandra 
Okkerman of met ondergetekende. 
 
En zo zijn we op het kerkelijk erf weer druk bezig met organiseren en vergaderen. Het is goed om te beseffen dat dit 
geen doelen op zich zijn.  We zijn een gemeenschap, verbonden in het Christelijk geloof, en met de opdracht om 
Gods koninkrijk op aarde een stukje dichterbij te brengen. Laten we dat niet uit het oog verliezen en voortdurend 
toetsen of we op de goede weg zijn. 
 
Namens de kerkenraad 
Jos Heuvelman 
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Pastoralia 
 

Mevr. Beijeman mocht dinsdag 8 september het ziekenhuis verlaten en is voor verder herstel opgenomen in 
zorgcentrum Mariaoord in Vinkeveen. Met haar zijn we dankbaar voor haar herstel. Mevr. Beijeman houdt van 
gezelligheid en ziet graag kaartjes langs komen, maar een bezoekje is ook mogelijk. Wanneer u op bezoek wilt, dan 
graag even afstemmen met dochter Nellie, telefoon 402216. 
 
Verjaardagen 
De aankomende veertien dagen hoopt één van onze gemeenteleden van boven de 70 jaar z’n verjaardag te vieren: 
 
Dhr. A. Dijkstra  21 september 
 
De groeten van … 
Aan de koffie bij mw. Nannie Voges wisselen we eerst verhalen over ons beider hobby uit. Nannie bridget al veel 
langer en in een structurele verplichting heeft ze geen zin meer. “Nee, alleen na een spontane afspraak speel ik nog 
wel eens een spelletje”. 
Als het gesprek op het terrein van de kerk komt, ontstaat een boeiend openhartig gesprek. “Weet je dat ik niet eens 
religieus ben opgevoed”? 
 
M’n man Jaap was dat wel en toen we vanuit Mijdrecht naar Kamerik kwamen gingen we hier naar de kerk. Dat 
beviel mij wel en gek genoeg na een poosje Jaap niet zo. Hij kreeg niet het juiste gevoel in de kerk hier. Wel bleef hij 
heel gelovig. Toen Jaaps overlijden naderde, gaf hij aan toch wel vanuit de kerk begraven te willen worden”. 
“Op een zondag zat ik in de kerk en kwam ik ineens tot mezelf en dacht; wat doe ik hier”. “Het verhaal is me gaan 
boeien en ik ging altijd heel vroeg naar de kerk, dan las ik voordat de dienst begon in de bijbel, dat vond ik prachtig. 
En toch was ik ook wel eens verdrietig na een preek. Ik vond dat ik altijd blij uit de kerk zou moeten komen, maar dat 
lukte niet altijd. Vooral als overledenen herdacht werden, dat bracht pijn en verdriet bij mij naar boven”. 
“Na een operatie is het voor mij niet meer mogelijk om naar de kerk te gaan. Op de zondagmorgen kijk ik naar een 
kerkdienst op tv. Dan hoop ik dat ze liederen zingen die ik ook geleerd heb, want van zingen houd ik erg veel. Toen ik 
op de cantorij zat heb ik zelfs nog zangles gevolgd”. 
 
De groeten doen? “Joh ik denk dat een heleboel mensen me niet eens kennen. Ik zat 25 jaar in het Oranje comité en 
ging bij mensen vragen of ze weer een advertentie in het boekje wilden plaatsen, toen werd mij gevraagd of ik nieuw 
was”! Lachen toch? Oh ja, de nieuwe tijdelijke dominee is al op bezoek geweest, een schat van een mens, die kent 
me wel”. “Doe haar en andere de groeten maar hoor”! 
 
 
Nieuw Pastoraat 
Het is op z’n plaats om ook in de kerkbrief pastorale bezoekers die hun taak beëindigen te bedanken. Jacqueline 
Jongsma, Engelien de Heer en Joke Vergunst hebben gedurende een aantal jaren aandacht aan onze gemeente 
besteed. We bedanken hen voor hun inzet! 
Tijdens de bevestigingsdienst mochten we Jannette de Kwaasteniet en Leny de Groot verwelkomen als nieuwe 
pastoraal bezoekers. Wat u niet wist, was dat ook Tamaike en Bob den Hollander overwogen om pastoraal bezoeker 
te worden. Zij hebben toegezegd ook tijd vrij te maken voor het pastoraat. Daar zijn we erg dankbaar en blij mee. 
Over tijdstip van inzegening wordt overlegd. 
Leny, Tamaike en Bob waren specifiek gevraag om ideeën uit te werken om meer aandacht aan ‘jonge gezinnen’ te 
geven. Inmiddels is een eerste overleg daarover met enthousiasme gehouden en gaan deze nieuwe pastorale 
bezoekers op weg om naar de wensen van jonge gezinnen en wat daar leeft te informeren. 
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Het pastorale team heeft donderdagmiddag  
10 september een gezellige bijeenkomst 
georganiseerd voor de mensen die we vanwege 
de Corona problematiek al een tijdje niet in de 
kerk ontmoeten. Ook onze tijdelijke dominee 
was aanwezig, zij had nog niet alle mensen die 
aanwezig waren ontmoet en kon zich dus even 
voorstellen. Daarna ging Marina in op 
achterliggende gedachte van het jaarthema 
 ’Het goede leven’. 

 
 
Zo zoekt het pastorale team naar nieuwe vormen van pastoraat. Willen we nu meer aandacht aan ‘jonge gezinnen’ 
gaan besteden, ook over het gangbare pastoraat wordt nagedacht. Als plannen vorm krijgen hoort u er meer van. 
 
Een pastorale groet, 

Bert van Vreeswijk 

 
 

Een tussentijdse evaluatie                                                              Marina van der Zwaag 

 
Inmiddels ben ik bijna 10 maanden verbonden aan de Ontmoetingskerk en daarom is het goed om een tussenbalans 
op te maken. Op de eerste twee coronamaanden na werk ik met veel plezier in jullie gemeente. Alle contacten zijn 
uiterst hartelijk. Ik heb bijzondere gesprekken gevoerd. In maart kreeg ik het gevoel dat ik al aardig wat 
gemeenteleden kende en ook een beetje de dynamiek in de gemeente; hoe de lijntjes lopen, wie waarvoor 
verantwoordelijk is, hoe de dingen georganiseerd worden. Het was boeiend om te ontdekken dat het toch allemaal 
net iets anders geregeld is dan in Ter Aar. Ik heb ook het idee dat mijn vaste gemeente hier zijn voordeel mee kan 
doen. Neem nu de twee nieuwe pastorale bezoekers die de jonge gezinnen gaan bezoeken. Ik was nog niet op dat 
idee gekomen, maar welllicht is dat ook wat voor onze kerk in Ter Aar. 
 
Het was voor mij ook bijzonder om twee zondagen achter elkaar nieuwe ambtsdragers te bevestigen en pastorale 
bezoekers te verwelkomen; eerst in Kamerik, daarna in Ter Aar. In beide gemeenten was het een heel groepje. Dat 
stemt mij dankbaar. Iedere keer staan er weer gemeenteleden op om voor een paar jaar een bijzondere taak te 
vervullen. Maar, dat kwam in het gesprek met de nieuwe mensen ter sprake, er moet nu ook weer niet teveel 
nadruk worden gelegd op die bijzondere taak. Hebben niet alle gemeenteleden de opdracht om wat ze ontvangen 
van de gemeente door te geven? Natuurlijk mag je lid van een kerkelijke gemeente zijn, zonder dat daar een harde 
verplichting tegenover staat. Wat dat betreft is een kerk iets anders dan een andere willekeurige vereniging. Maar 
wie geraakt wordt door de boodschap die de Kerk door wil geven; dat ieder mens er toe doet, dat God ons bestaan 
bevestigt, die wil toch een positieve bijdrage leveren aan het bevestigen van het bestaan van andere 
gemeenteleden, en zeker ook van mensen buiten de kerk?! 
 
Vanwege corona is mijn contact met de jeugd gestagneerd. Ik wilde in maart of april een middag organiseren voor 
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kinderen van de basisschool om iets te vertellen over wat het Avondmaal betekent. Maar dat kon toen niet 
doorgaan. Hopelijk gaat dat alsnog lukken. Omdat er de eerste maanden dat er weer kerk was nog weinig jeugd 
aanwezig was, heb ik nog geen goed beeld van hen. Wel heb ik al een paar jongere kinderen na de 
bevestigingsdienst gezien en met één een gesprekje gehad. 
 
Het was ook de bedoeling om een kring te starten, b.v. over lastige Bijbelverhalen, maar ook dat is er nog niet van 
gekomen. Het bezoekwerk heb ik inmiddels weer opgepakt. De meeste gemeenteleden durven dat weer aan. Ik ga 
gewoon verder met mijn activiteiten in en rond de Ontmoetingskerk. Ik ontdek vanzelf wat er allemaal nog op mijn 
pad komt. Aan jullie het verzoek om mij te laten weten als je ideeën of vragen hebt. 
                                             
Hartelijke groet,  
ds. Marina van der Zwaag. 
 
 
 

Commissie Kerk in Actie                                                                         
 

We zijn nog in afwachting van een reactie van de dominee die voor 1 november a.s. op het preekrooster van onze 
kerk staat. Het eerste deel van zijn ‘profiel’ vindt u in de vorige kerkbrief. Een belangrijk aspect in zijn leven was en is 
aandacht voor vluchtelingen en migranten. Hij werkt daarbij soms samen met prins Jaime de Bourbon de Parme. 
Deze Jaime, zoon van Irene van Lippe-Biesterfeld, was tot oktober 2018 ambassadeur bij de Heilige Stoel in Rome. 
Daarna werd hij speciaal adviseur van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie. Op dat onderwerp ontstond contact 
met de dominee van 1 november. Daarover volgende keer meer. 
 
Nu iets over vluchtelingen en de verschrikkelijke 
actualiteit op Lesbos. Kerkinactie Nederland meldde 
deze week op haar site:  
“Bewoners van het kamp vluchtten richting de 
hoofdstad Mytilini, maar werden tegengehouden 
door de politie. De burgemeester van Mytilini zegt dat 
er duizenden migranten op een snelweg staan, 
bewaakt door de politie. "Een heel moeilijke situatie, 
want sommigen zullen het coronavirus hebben." Toen 
de branden vannacht in volle hevigheid woedden, was 
de paniek groot. Alice: ‘Pasgeboren kinderen moesten 
overgeven door de rookontwikkeling, vrouwen en 
kinderen stonden daar in de kou. Ze hebben niets 
meer, zelfs geen water.”  
 

Saskia Grit, die als vrijwilliger op Lesbos werkt, kan dit beamen. "Het grootste deel van het kamp is verloren door het 
vuur. Duizenden mensen sliepen gisteravond langs de kant van de weg en in de velden. Ze mogen van de politie niet 
naar de hoofdstad en zitten nu vast zonder tenten of enige schuilplaats."  
Kerkinactie heeft voor later dit jaar een landelijke collecte in voorbereiding. Of de ramp die zich nu voltrekt invloed 
heeft op de landelijke collecte is nu nog niet bekend. Het zal duidelijk zijn dat de nood onverminderd groot blijft, 
zolang Nederland en Europa niet bereid zijn een uitweg naar een echte oplossing te creëren. Het aanbod van 100 
vluchtelingen van de afgelopen week werd in dagblad Trouw bestempeld als het resultaat van koehandel, zonder 
betrokkenheid bij wat er echt speelt. U kunt iets doen. Bijvoorbeeld een petitie ondertekenen. Velen gingen u al 
voor – doet u mee? 
De petitie kunt u bekijken op: 
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https://kinderenvanlesbos.petities.nl  
 
De omstandigheden waaronder ouderloze kinderen vastzitten in het kamp Moria op Lesbos zijn verschrikkelijk. 
Nederland moet zo snel mogelijk overgaan tot het opnemen van (een deel van) deze kinderen. 
 
Wat u ook kunt doen: Later in dit jaar is er een landelijke collecte die wordt georganiseerd door Kerkinactie 
Nederland. Daarvoor zijn ook in Kamerik nog vrijwilligers nodig. Denk er eens over na om uw steentje bij te dragen 
niet alleen door een gift aan die collecte maar ook door mee te werken aan het collecteren.  
Kijk bijvoorbeeld eens naar: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uVvLhDF-nco&feature=youtu.be&utm_source=Co%C3%B6rdinatoren+huis-
aan-huiscollecte+Kerk+in+Actie+%288+september%29+2020+-+mailing+3&utm_campaign=b48fc1a784-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_07_12_46_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a1727e3751-b48fc1a784-
304443974  
 

Volgende keer meer over de voorbereiding van de landelijke kerkinactie collecte in Kamerik. 
 
Hartelijke groet 
Klaas de Wit / commissie KerkinActie Kamerik 
 
 
 

Kerkdienst Zondag 20 september 10.00                                                         Startzondag 
 

Voorganger  : Dhr. ds. J. (Jan) Esveldt 
Begeleiding  : Yvonne Kruk. Het combo is te zien en te horen via de beamer 
Ouderling van dienst : Henk 
Koster   : Joke en Gert 
Crèche   : Gijs en Engelien 
Kindernevendienst : Daniëlle 
Beamer   : Dineke 
1e Collecte  : Jeugd 
2e Collecte  : Beheer en onderhoud kerkelijke gebouwen 
3e Collecte  : Kerk in Actie  
 
 
 

Kerkdienst Zondag 27  september 10.00                                                       Vredesdienst 
 

Voorganger  : Dhr. ds. J. (Jan) Compagner 
Begeleiding  : Yvonne Kruk. Het combo is te zien en te horen via de beamer  
Ouderling van dienst : Sandra 
Koster   : Ria en Alphons 
Crèche   : Lianne en Eva 
Kindernevendienst : Jeanette 
Beamer   : Arie 
1e Collecte  : Kerk in Actie 
2e Collecte  : Beheer en onderhoud kerkelijke gebouwen 
 
 
 
 
 
 

https://kinderenvanlesbos.petities.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=uVvLhDF-nco&feature=youtu.be&utm_source=Co%C3%B6rdinatoren+huis-aan-huiscollecte+Kerk+in+Actie+%288+september%29+2020+-+mailing+3&utm_campaign=b48fc1a784-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_07_12_46_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a1727e3751-b48fc1a784-304443974
https://www.youtube.com/watch?v=uVvLhDF-nco&feature=youtu.be&utm_source=Co%C3%B6rdinatoren+huis-aan-huiscollecte+Kerk+in+Actie+%288+september%29+2020+-+mailing+3&utm_campaign=b48fc1a784-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_07_12_46_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a1727e3751-b48fc1a784-304443974
https://www.youtube.com/watch?v=uVvLhDF-nco&feature=youtu.be&utm_source=Co%C3%B6rdinatoren+huis-aan-huiscollecte+Kerk+in+Actie+%288+september%29+2020+-+mailing+3&utm_campaign=b48fc1a784-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_07_12_46_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a1727e3751-b48fc1a784-304443974
https://www.youtube.com/watch?v=uVvLhDF-nco&feature=youtu.be&utm_source=Co%C3%B6rdinatoren+huis-aan-huiscollecte+Kerk+in+Actie+%288+september%29+2020+-+mailing+3&utm_campaign=b48fc1a784-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_07_12_46_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a1727e3751-b48fc1a784-304443974
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Kerkdienst Zondag 4 oktober 10.00                                                                 Jeugddienst 
 

Voorgangers  : Mariette en Alphons 
Begeleiding  : Band Lifelane (onder voorbehoud) 
Ouderling van dienst : Mariette 
Koster   : Judi 
Crèche   : Jeanette en Sanne 
Kindernevendienst : Niet van toepassing 
Beamer   : Jornand 
1e Collecte  : Kerk 
2e Collecte  : Beheer en onderhoud kerkelijke gebouwen 
 
 
 
 

Van de Diaconie                                                                                          Actie Schoendoen 
 

Van de Commissie Diaconie van de Raad van Kerken Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld ontvingen wij 
onderstaand bericht met bijlage aan het eind van deze kerkbrief : 
 
Beste commissieleden 
 

De start van de actie Schoendoen is begonnen. 
 

Onze vraag is: "Wilt u dit ook aan uw mede diakenen  doorgeven met de vraag of de gezinnen die in de doelgroep 
zitten een aanmeldingsformulier krijgen?" 
 

In de bijlage is een brief voor u en een brief voor de doelgroep die bij u bekend is. 
Dit jaar moeten de mensen zich digitaal opgeven. 
In het aanmeldingsformulier staat de website waar dit kan. 
 

Zo proberen we weer veel gezinnen te  helpen. 
 

Met hartelijke groet, 
Lies Melse 
Liesbeth Bakker 
 

 
 

 

Oud papier ophalen op 3 oktober                                                                                                      
 

Starttijd: 
Ophalen in: 

08.30 – auto 1 
Teckop, Oud Kamerik, Kanis 

08.30 – auto 2 
Dorp Oost 

Belader 1: 
Belader 2: 

Marcel van Vliet 
Lennart Nap 

Hans van Eck 
Jan Nap 

Starttijd: 
Ophalen in: 

Vanaf 10.00 – auto 1 
Dorp west 1 

Vanaf 10.00 – auto 2 
Dorp west 2 

Belader 3: 
Belader 4: 

Klaas Vergeer 
Bert van Viegen 

Ries Verhoef 
Jan Baldé 

Catering: Engelien de Heer Om 10.00 is er koffie en thee! 
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Persbericht 3e Regenboogviering                                                         Ds. Joost Schelling                                                     

 

 

PERSBERICHT 

 

 

 

3e Regenboogviering Woerden: Laat je zien! 

WOERDEN Op zondagmiddag 11 oktober (Coming Out Day) zal er door diverse kerken uit Woerden samen 

met Coming Out Woerden een Regenboogviering worden gehouden. Na feestelijke vieringen in de 

Petruskerk (2018) en de Bonaventurakerk(2019) wordt deze 3e editie gehouden in de Opstandingskerk, 

gelegen aan de Wilhelminaweg. Het is mogelijk om bij deze viering aanwezig te zijn, maar registratie vooraf 

is verplicht via een aparte website. Tevens zal er ook een livestream zijn, waarop de regenboogviering 

vanuit huis ook te volgen is. Thema van de viering zal zijn Laat je zien!   

In deze viering zullen pastor Janneke Stam en dominee Joost Schelling op dit thema nader ingaan. De 
kerken van Woerden werken in dit project samen en daarom zullen diverse voorgangers uit de Woerdense 
kerken ook aanwezig zijn.  
De muzikale medewerking wordt verzorgd door Marcel Kooiman (piano), Dick van Vliet (dwarsfluit en 
percussie) en Patricia Boll (zang).  
 
Meer informatie over de viering en aanmelden is spoedig te vinden op: 
www.kerkwebwoerden.nl/regenboogviering 
Meer informatie over de andere activiteiten van Coming Out Woerden  in de Regenboogweek is hier te 

vinden: http://www.cocmiddennederland.nl/woerden  

Belangrijke gegevens kort op een rij: 

Medewerking: diverse Woerdense voorgangers, waaronder dominee Joost Schelling en pastor Janneke 

Stam, Marcel Kooiman (piano), Dick van Vliet (dwarsfluit en percussie) en Patricia Boll (zang) 

Locatie en tijd: Zondag 11 oktober 15.30 – 17.00 uur Opstandingskerk, Wilhelminaweg 

Registratiepagina: www.kerkwebwoerden.nl/regenboogviering  

Toegang: Gratis.  

 

http://www.kerkwebwoerden.nl/regenboogviering
http://www.cocmiddennederland.nl/woerden
http://www.kerkwebwoerden.nl/regenboogviering
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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 25 september 2020 bij de redactie inleveren op het volgende 
emailadres: kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vindt u op de website. 
De volgende reguliere Kerkbrief verschijnt op donderdag 1 oktober 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  

mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl
http://www.ontmoetingskerkkamerik.nl/
mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl

