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Van het kerkelijk erf 

 
Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk, 
 

De zomer zit er weer grotendeels op, en we staan voor het begin van een nieuw seizoen. Maar niets is, zoals het 
was. Dat geldt voor menige vakantie, die flink aangepast moest worden. En dat geldt ook voor het kerkenwerk. 
De gebruikelijke startzondag kunnen we niet organiseren en tegelijkertijd willen we er wel aandacht aan 
besteden, en ook bij veel andere activiteiten blijft het passen en meten. Dat zal ook nog wel een tijdje zo blijven. 
Anderzijds komen er ook weer nieuwe ideeën en proberen we dingen uit. In de zomerperiode hebben onder 
(bege-) leiding van Marina diverse kleinere bijeenkomsten plaatsgevonden bij gemeenteleden thuis. En dat is 
zodanig goed bevallen, dat we hier in het najaar een vervolg aan willen geven. 
De kerkenraad heeft op 25 augustus in 1,5 meter opstelling vergaderd. En we hadden meteen een aantal 
belangrijke onderwerpen. Allereerst waren we verheugd dat we konden vaststellen, dat we de vacatures in de 
kerkenraad weer gevuld hebben. Sandra Okkerman zal de functie van scriba op zich nemen, Roelof de Wit wordt 
diaken en Henk van der Vliet ouderling-kerkrentmeester. En ook kunnen we weer nieuwe pastorale bezoekers 
verwelkomen, in de persoon van Leny de Groot en Jannette de Kwaasteniet. We tellen onze zegeningen! 
Gelet op de ontwikkelingen houden we onze Corona aanpak voorlopig grotendeels zoals die nu is, met als 
aanpassing dat we willen proberen om weer kindernevendienst aan te bieden. 
Met het beroepingswerk zijn we ook weer een stadium verder. Er is door vertegenwoordigers van Harmelen en 
Kamerik ( Klaas de Wit en Sandra Okkerman, dank daarvoor!) een concept wervingsadvertentie opgesteld. Met 
enkele kleine aanpassingen gaat de kerkenraad daarmee akkoord. Ook wordt er , conform het voorstel van 
beide beroepingscommissies , voor gekozen om 1 gezamenlijke vacature te stellen, van 0,9 fte ( waarvan 0,5 
voor Kamerik). Nu is het tijd om samen met Harmelen een aantal praktische zaken af te spreken, zodat die ook 
richting kandidaten duidelijk gemaakt kunnen worden. Denk daarbij aan zaken als voorgaan tijdens kerkelijke 
hoogtijdagen, en de wijze waarop de predikant deelneemt aan het bestuurlijke werk; een dubbel 
vergadercircuit is immers wel wat veel. Er wordt op korte termijn een gezamenlijke bijeenkomst gepland van de 
kerkenraden van Harmelen en Kamerik, om elkaar beter leren te kennen en om verwachtingen over en weer uit 
te spreken.  Nog even voor de goede orde herhalen :  we blijven zelfstandige gemeentes met elk een eigen 
financiële en organisatorische huishouding. En de finale goedkeuring van een kandidaat ligt uiteindelijk bij beide 
gemeentes, waar dan gemeentevergaderingen in beide plaatsen voor zullen moeten worden georganiseerd. 
We besluiten om ergens in september/oktober een gemeentevergadering te organiseren. Die zal plaatsvinden in 
de kerkzaal, in een 1,5 mtr opstelling. Het is immers de hoogste tijd om met elkaar weer eens van gedachten te 
wisselen over het reilen en zeilen van de gemeente! 
Aan het eind van de vergadering staan we stil bij de afscheidsnemers Willy van Dijk, Petra Eveleens en Marieke 
de Groot. Veel dank en waardering voor hun inzet de afgelopen jaren, die bepaald niet gemakkelijk waren, 
vanwege verdrietige en zorgelijke ontwikkelingen, zowel in de prive sfeer , als breder in maatschappelijk en 
kerkelijk verband. 
 
Wat tenslotte ook niet onvermeld mag blijven is het werk dat door vele handen wordt verricht om de vloer van 
de jeugdruimtes op te knappen. Ook hier staan weer mensen voor klaar om te helpen.  Nogmaals : laten we 
vooral niet vergeten onze zegeningen te tellen. 
 
Namens de kerkenraad, 
 
Jos Heuvelman 

 



                                                                                                           

 

 
2 

 

  

   
Kerkbrief        

               Protestantse  Ontmoetingskerk Kamerik   

  

Jaargang 53  Nr. 18  6 sept.- 19 sept. 2020                 

Pastoralia 

 
In het bijzonder noemen we de mensen met een kwetsbare gezondheid, maar onze gedachten gaan uit 

naar iedereen  met zorgen, verdriet en vragen. 

En mocht u behoefte hebben om in deze rubriek aandacht te vragen voor uzelf of een ander, schroom dan 

niet dit aan het pastorale team te laten weten. 

Pieter Timmerman gaat de komende maanden een periode in met chemo behandelingen. Een zware 

onzekere tijd voor Pieter, een kaartje/bemoediging, in wat voor vorm ook, zal hem goed doen! 

Afgelopen week is mevr. Beijeman-Paling in het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein opgenomen en wordt 

daar behandeld  voor longembolieën. Op dit moment is zij erg verzwakt en vanuit het ziekenhuis gaat mevr. 

Beijeman naar een revalidatie centrum om aan te sterken. 

Veel zorgen en onzekerheid voor haar, en als opbeurende groet kan u een kaartje bij Nellie v.d. Vliet, 

Kapberg 11 in de bus doen. 

We bidden hen en alle anderen die ziek thuis zijn en in spanning verkeren, Gods nabijheid en draagkracht 

toe.  

 

Met een hartelijke pastorale groet, 

Coby de Kort. 

 

U woont niet meer in een wijk! 
 

Bovenstaande aandachttrekkende kop is bedoeld om u er op attent te maken dat de kerkenraad 

besloten heeft om de wijkindeling van onze gemeente op te heffen. Vanzelfsprekend zal dat geen 

invloed hebben op de aandacht die het pastorale en diaconale team aan de gemeente geeft. Alle 

adressen krijgen zoals we gewend waren een pastorale bezoeker toegewezen. 

Om u duidelijk te maken waarom die beslissing is genomen het volgende; In welke kerkelijke wijk 

woont u, weet u dat? De indeling van de pastorale bezoekers werd altijd per wijk gepubliceerd, maar in 

de praktijk werkten de pastorale bezoekers in verschillende wijken. Wijk 2 was zelfs vacant wat betrof 

de wijkouderling, maar dat probleem losten Coby en Bert samen op. 

U kreeg van de kerkenraad een wijkouderling en een wijkdiaken toegewezen, maar is dat anno 2020 

nog gemeentelidvriendelijk en wel nodig? Wanneer u contact met de kerkenraad wilt bepaalt uzelf toch 

wel op welk manier u dat doet. En ook is er nog een (ambulante) dominee waar u contact mee kan 

opnemen? 

Kortom de noodzaak om onze gemeente in wijken in te delen is er naar inzicht van de kerkenraad niet 

meer. Zoals gezegd zullen de pastorale bezoekers nog aan adressen gekoppeld worden. Met de 

bewoners van die adressen zullen zij minimaal één keer in het jaar contact hebben. En desgewenst 

zullen de bezoekdames graag nog een keer extra langs komen, wat ook de ouderling graag doet 

natuurlijk. 

Wanneer u naar aanleiding van dit besluit van de kerkenraad opmerkingen of vragen hebt horen we dat 

graag. Dan s.v.p. een berichtje naar de scriba. Het mag via scriba@ontmoetingskerkkamerik.nl  

Namens de kerkenraad, 

Marieke de Groot 
Scriba 

 

mailto:scriba@ontmoetingskerkkamerik.nl
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Bijdrage ds. Marina van der Zwaag 

 
Wat hebben Psalm 104 en Job 38 met een fietstocht te maken? 

 

Daar fietsten we dan door het redelijk kale landschap van Overijssel en Friesland. Met onze gewone fietsen 

(we hebben (nog) geen elektrische) tornden we tegen de hevige windvlagen op, terwijl de regen in ons 

gezicht striemde. In het hele land was code geel afgeroepen. Even schuilen voor de regen had geen zin, 

want er waren teveel buien. In het hotel in Steenwijk, waar we die ochtend onze fietstocht begonnen, 

hadden ze nog een poging gedaan ons op te beuren met een alternatief: we hoefden niet per sé te fietsen, 

we mochten ook met de auto. Leuk bedacht, maar onze auto stond bij het eerste hotel in Dwingeloo, waar 

we de fietsvierdaagse begonnen. Dat was dus geen optie. Overigens waren we die eerste dag ook al nat 

geregend, maar de wind ontbrak toen gelukkig. Maar deze woensdag was het echt bar en boos. Het was 

onze laatste week vakantie. De laatste jaren verdelen we de zomervakantie in tweeën: eerst twee weken in 

juli, waarvan vaak één week (ook dit jaar) met alle kinderen en aanhang. Tot slot, vlak voor onze drukke 

werkzaamheden weer beginnen, rond de verjaardag van mijn moeder nog een weekje, zodat we erbij 

kunnen zijn, want ze woont in Zuidwolde (Drenthe), niet naast de deur dus. Maar omdat ze dit keer op 

zondag jarig was hadden we de week die erop volgde helemaal voor onszelf. We kozen voor een 

fietsvierdaagse van hotel naar hotel in Drenthe, Overijssel en Friesland. De bagage werd door het hotel 

gebracht. Dat was maar goed ook, want ook zonder bagage was onze snelheid die woensdag soms maar 6 

kilometer per uur. 

 

Zoals ik al zei; het was een barre tocht. Maar op de één of andere manier heb ik het ook als heel goed 

ervaren! Het was een overlevingstocht, waarbij allerlei andere gedachten weg vielen. Tijdens mijn vakantie 

dwalen mijn gedachten nogal eens af naar mijn werk, en moet ik soms ’s avonds ook nog wat mailtjes 

beantwoorden. Die dag was er alleen de fiets, de wind, de regen, het imponerende landschap en elkaar. Ik 

had me er al een beetje op voorbereid en beloofde mezelf dat ik verheugd zou zijn over elke kilometer die 

we hadden afgelegd. Het enige doel was op tijd het volgende hotel bereiken. Dat is gelukt, en nog redelijk 

op tijd ook. De dag erna was het veel beter weer en hebben we meteen maar twee tochten in één dag 
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gemaakt (ruim 80 kilometer), want vrijdag zou het zelfs gaan onweren. En prompt kwamen de gedachten 

over het leven na deze week vakantie weer terug. 

 

Even helemaal alleen in een vrijwel verlaten landschap, overgeleverd aan de natuurelementen. 

Overgeleverd aan de natuurelementen? Psalm 104 wil ons iets anders doen geloven, namelijk dat God nog 

boven deze natuur staat. Hij neemt haar in zijn dienst: 

           “U spant de hemel uit als een tentdoek 

            en bouwt op de wateren uw hoge zalen, 

            U maakt van de wolken uw wagen 

            en beweegt u op de vleugels van de wind, 

            U maakt van de winden uw boden, 

            van vlammend vuur uw dienaren.” 

 

Volgens deze Psalm is het de hoogste tijd om de Heer te prijzen, omdat Hij groter is dan de aarde, de wind, 

het water en het vuur. Hij heeft hen geschapen. Ik geef toe dat je daar niet zoveel aan hebt op het moment 

dat jouw huis door de storm omver wordt geblazen, wanneer dierbaren verdrinken in het kolkende water, 

of wanneer je stad in vlammen opgaat. Waar blijft je vertrouwen in God dan? Kun je die vast houden? Ik 

heb geen antwoord op die vragen. Wel weet ik dat de Psalmist aan het eind tijdelijkheid tegenover 

eeuwigheid zet: 

            “De luister van de Heer moge eeuwig duren.” 

 

Ook kunnen we leren van Job. Als er iemand is die recht op klagen heeft, is hij het wel. En dat doet hij dan 

ook, gelukkig aan het juiste adres: GOD. Tegen Hem mag je zoveel klagen als je wilt. Hij kan ertegen. Job is 

bijna alles kwijt geraakt, alleen zijn vrouw en zichzelf niet, al wordt hij wel ziek. 

Zijn vrienden komen bij hem langs, wanneer hij op de puinhopen van zijn bestaan zit. Eerst zwijgen ze een 

week. Wat een heilzame daad! Maar daarna doen ze hun mond open en laten fijntjes doorschemeren dat 

Job al deze ellende toch aan zichzelf te danken moet hebben. Dat past blijkbaar bij hun Godsbeeld. Ellende 

overkomt je niet voor niets. Job kán dat niet geloven en probeert zijn recht te halen bij God. Het kan niet 

aan hem liggen. Hij heeft gedaan wat binnen zijn menselijke vermogen ligt. God geeft hem gelijk. Maar Hij 

maakt hem ook duidelijk dat Job spreekt vanuit zijn eigen kleine menselijke perspectief. Wat weet hij van 

de grootsheid van de wereld waarin hij leeft, die God geschapen heeft? Job 38: “Waar was jij toen ik de 

aarde grondvestte? Vertel het me, als je zoveel weet. Wie stelde haar grenzen vast? Jij weet dat toch?” En 

zo gaat het nog een hele tijd door, waarbij ik vers 28 een pareltje vind: “Heeft de regen een vader?” Ik 

dacht dat ook een liedje van Elly en Rikkert zo heet, maar ik kan het niet terugvinden op internet. Job buigt 

na deze tirade van God zijn hoofd en antwoordt: “Ik weet dat niets buiten uw macht ligt en geen enkel plan 

voor U onuitvoerbaar is.” Hij laat het geheim van zijn onterechte lijden het geheim en vertrouwt zich toe 

aan de God bij wie hij zich geborgen weet. 

 

Als ik aan het seizoen 2020-2021 denk, dat zo onzeker begint, kunnen we misschien het beste Job navolgen: 

het geheim van deze corona-tijd het geheim laten en ons toevertrouwen aan God. Bij Hem is het goede 
leven te vinden, wij mogen bloeien in zijn licht! 

 

Hartelijke groet, ds. Marina van der Zwaag. 
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Kerk in Actie 

 
Commissie KerkinActie kan vanwege coronatijd niet veel activiteiten organiseren. 

De extra collecte voor Beiroet die we samen met diaconie hebben gesteund was wel iets waarvoor we u 

aandacht konden vragen.  

En gelukkig hebben velen de noodzaak begrepen om de helpende hand te bieden. In de vorige kerkbrief 

konden we een mooie opbrengst melden. 

Wie van ons een idee heeft hoe we in deze bijzondere tijd toch aandacht kunnen geven aan het terrein van 

KerkinActie, die nodigen we van harte uit om haar of zijn ideeën met ons te delen.  

Een berichtje naar de secretaris of de voorzitter van onze commissie KerkinActie (resp Maaike de Jong en 

Klaas de Wit) is van harte welkom. 

 

De dienst van 1 november 2020 (nog ver weg, maar komt dichterbij) zal een kerkdienst zijn waarvan de 

voorganger is gezocht en gevonden door onze commissie. Vanwege de impact van corona op zijn lopende 

verplichtingen, heeft hij na een eerdere toezegging, nu enig voorbehoud gemaakt over zijn komst naar 

Kamerik. Hij schreef mij als volgt “…..... Ik zal je eind september bellen over wat wel en niet kan, omdat mijn 

gehele planning door corona door elkaar geschud is...goede groet”. 

Toch geef ik vast het begin van een levensbeschrijving van deze dominee – met foto, maar nog zonder 

naam. 

 

 

Ik ben op 19 December 1954 in de Betuwe geboren. Mijn vader  

was predikant te Erichem, gemeente Buren, en later te 

Barendrecht. Zusters en/of broers heb ik helaas niet. Vanuit 

Barendrecht ging ik in Rotterdam op het gymnasium, daarna in 

1974 naar Leiden om theologie te studeren met een sterk 
wijsgerige, historische en literaire aanpak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel het nog niet blijkt uit dit korte stukje over hem, meld ik 

alvast dat hij er betrokken is bij het wereldwijde problemen van 

“vluchtelingen en migratie”. 

In een volgende kerkbrief zet ik de beschrijving voort. 

 

Hartelijke groet – Klaas de Wit 
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Update Jeugdactiviteiten 

 
We hopen dat iedereen in de vakantieperiode heeft kunnen relaxen, want als dit stukje gelezen wordt zijn 
inmiddels de basisscholen en het voortgezet onderwijs weer begonnen. Daarnaast kunnen ze op alle dagen 
weer naar school op daar hun lessen te volgen 
 
Voor de opleidingen na het voortgezet ligt dit per onderwijssysteem anders...namelijk daar wordt nog veel 
op afstand, dus digitaal de lessen gevolgd vanuit thuis 
Mooi dat deze techniek er is, maar het elkaar ontmoeten en fysiek kunnen sparren over onderwerpen heeft 
een betere uitwerking. We blijven hopen dat straks in 2021 iedereen weer volledig zijn/haar opleiding op 
school kan volgen 
 
Ook wij als volwassenen waarin de mogelijkheid van thuiswerken kan zullen de komende tijd nog veel 
vanuit ons huis werken. Ook hiervoor geldt dat we hopen dat we in 2021 weer volledig naar 
kantoor/werklocatie kunnen 
 
En dan op kerkgebied... de kerkdienst.  
We kunnen inmiddels door inschrijving weer deelnemen aan de diensten.  
Hierdoor constateren de wijk-en jeugdouderlingen + de jeugwerkers dat we de gezinnen met (jonge) 
kinderen missen 
Omdat we verwachten dat we voorlopig nog met een beperkt aantal mensen in de kerkzaal aanwezig 
mogen zijn zullen we voor de diensten voor Jong & Oud deze doelgroep persoonlijk gaan uitnodigen 
 
Dit betekent dat als er mensen van buiten deze doelgroep zich aanmelden voor de dienst voor Jong & Oud 
eerst op de wachtlijst worden gezet. Als blijkt dat er nog ruimte is worden zij uitgenodigd om ook aan te 
schuiven 
Zo bieden we de gezinnen met (jongere) kinderen de mogelijkheid om weer naar de kerkdiensten te 
komen. De data voor dit jaar zijn: 4 oktober, 15 november en 6 december.  
 
Afgelopen zondag 30 augustus stond de overstapdienst van 2 afscheidnemende dames ingepland. Maar 
doordat er maar een beperkt aantal mensen in de kerkzaal aanwezig mogen zijn is er naast de kerkdienst 
een extra lange & feestelijke kindernevendienst geweest op de clubzolder 
Vlak voor de zegen kwam de groep naar beneden om heel even aan te schuiven voor de zegen in de 
kerkzaal. Uiteraard op gepaste afstand van zowel de predikant als de andere aanwezigen 
 
Samen met een denkteam gaan we ons beraden of we vanaf nu de kinderenevendienst op deze manier 
laten plaatsvinden. Dit geldt ook voor de Tienernevendienst/In His Presence.  
Het voorstel zal dan zijn om 1x per maand in His Presence te organiseren en de andere zondagen 
kindernevendienst. Alles vind dan plaats op de clubzolder naast de reguliere dienst. We zullen ons beraden 
of de groep iedere zondag vlak voor de Zegen naar beneden komt 
 
Aangezien deze groep vrijwillgers klein is vergt dit wel wat van ze.  
Meer voorbereidingstijd om vrijwel een heel uur te vullen voor een een groep waarin een groot 
leeftijdsverschil het extra uitdagend maakt om ieder kind iets mee te geven op zijn/haar niveau 
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We hebben in deze afgelopen 2 maanden gezien dat er nauwelijks gebruik is gemaakt van het aanbod dat 
er iedere zondag creche werd aangeboden 
Het blijkt voor gezinnen met (jonge) kinderen lastig om ver vooruit aan te geven dat je naar een kerkdienst 
wilt komen 
 
Hierdoor realiseren we ons dat we het volgende moeten doen voordat we het aanbod van de andere vorm 
van de kindernevendienst en in His Presence willen opstarten: 
De komende weken zal er bij alle gezinnen met (jonge) kinderen geïnformeerd worden of ze regelmatig 
naar de kerkdienst zullen komen als deze jeugdactiviteit aangeboden wordt 
Daarnaast zal er geïnformeerd worden binnen de groep kindernevendienst leiding en de leiders van in His 
Presence of ze bereidt zijn deze uitdaging aan te willen gaan.  
Het is & blijft vrijwilligerswerk en deze Coronatijd vergt van ons allen meer dan normaal 
 
We hopen op een positieve uitkomst...anders zullen deze jeugdactiviteiten pas weer opstarten als we met 
een onbeperkt aantal mensen aanwezig mogen zijn in de kerkzaal 
 
 
Meelevende groet,     
Mariëtte 
 
 

 

Kindernevendienst en crèche 
 
Hallo Allemaal,  
 
Graag zou ik mij even willen voorstellen omdat ik het nieuwe aanspreekpunt ben voor de kindernevendienst 
en de crèche. 
 
Ik ben Lianne van Bemmel, 26 jaar oud en woon samen met Ferry Hoogerwerf en zijn jongens nu bijna 2 jaar 
samen.  Ik ben op dit moment bezig met de opleiding tot rij-instructeur en hoop met 3 maanden deze 
opleiding te kunnen voltooien om daarna bij Alblas Verkeersschool te gaan werken als rij-instructeur.  
Maar hoe ben je dan in deze functie gerold?  
Milan, de oudste, wilde graag crèche draaien en samen met Sandra Okkerman hadden we het er over hoe 
we dat konden laten doen. Want er waren te weinig volwassenen om  de jeugd te kunnen begeleiden. 
Zodoende kwam ik met het idee om dan samen met Milan crèche te draaien. Dit had ik zelf op die leeftijd 
ook gedaan, dus wist al goed wat de bedoeling was.  Toen hoorde ik van Sandra dat ze een nieuwe functie 
ging doen binnen de kerk, waardoor zij deze functie er niet meer naast kon doen. Toen ik dat hoorde heb ik 
samen met haar alle gegevens doorgenomen en heb ik vanaf maart het rooster overgepakt. Precies in de 
coronatijd, dus dat werd opgeschoven. Maar nu we een proef hebben gedraaid in de zomervakantie, gaan 
we nu van start met een nieuw kerk seizoen en daar heb ik heel veel zin in.  
 
Met vriendelijke groet,  
Lianne van Bemmel  
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Impressie van de Overstapdienst zondag 30 augustus 
 
 

 
 

Hierboven zien we een kleine impressie van de overstapdienst 2020, 30 augustus. Deze vond het grootste 

deel van de ochtend op de ‘speciaal voor deze dag versierde’ clubzolder plaatst omdat we nog steeds met 

een beperkt aantal mensen in de kerkzaal mogen zijn. De groep bestond uit de afscheid nemers Nanieke & 

Sanne, maar ook Lisa, Saar, Guus, Suze, Tijn, Kiki, Marlies, Marieke en Zegert. Verder waren Lizanna, Petra, 

Mariëtte er ook. 

Nellie en Tamara waren de KND leiding deze ochtend en hadden we een feestelijke editie van gemaakt. Het 

was bijzonder omdat dit de eerste keer weer was na de dienst van 9 maart toen daarna de kerken dicht 

gingen in Nederland.  Allereerst begonnen we met het lied “Goedemorgen, welkom allemaal”. Hierna een 

filmpje met als titel ‘het grote plan’ waarin in het kort werd uitgelegd dat wat er vanaf de schepping tot aan 

nu gebeurd is God altijd het beste met ons voorheeft 

Tijdens het cake versieren konden de kinderen een woordzoeker maken. Dit was een speciale editie waarin 

woorden stonden die betrekking hadden op Nanieke & Sanne. Voor de jongere kinderen in de groep was er 

een kleurplaat met een grote boot…de ark van Noach. Daarnaast konden er ook bootjes gevouwen worden. 

Ook de liedjes ‘kom aan boord’ en ‘boven onder voor & achter’ hoorden we op de achtergrond 

Die kleurplaat met de boot en het bootjesvouwen was niet toevallig uitgekozen, maar paste perfect bij de 

tekst die Tamara de meiden meegaf met als titel: ‘Op weg naar een nieuwe bestemming’ de leidraad hierin 

was dat de touwen van de basisschoolboot losgegooid worden, want het zeil van de boot kiest een nieuwe 
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bestemming. De koers wordt bepaald door de wind. Je kunt weleens tegen de wind invaren. Weet dat je dit 

niet alleen hoeft te doen. God vaart met je mee. Behouden vaart!! 

Met limonade op de bank gaf Petra met een klein afscheidswoordje gericht aan Nanieke & Sanne een boek 

met als titel ‘Bagage’.  Nellie & Tamara overhandigde nog een boekenlegger en Suze en Marieke gaven de 

beide meiden een bos met zwaaiende handjes gemaakt door de kinderen van KND. 

Als afsluiten boven las Nellie een tekst voor met als titel ‘God als reisgenoot’ en gaat als volgt: 

Loop voor ons uit om de goede weg te wijzen. Sta achter ons, als steuntje in de rug. Omarm ons als een 

vriend. Wees onder ons als we dreigen te vallen: vang ons dan op. Woon in ons midden en geef kracht voor 

alledag. Sta om ons heen als een muur die ons beschermt tegen angst en zorgen. Wees boven ons; uw zon 

geeft ons warmte. Verlicht ons met uw  zegen vandaag en morgen. Ga zo met ons mee op al onze wegen. 

Ga met ons mee. 

Bijzonder te vermelden is dat het in de zegen welke dominee Bos mee gaf aan Nanieke & Sanne, maar ook 

de kinderen die erbij stonden ook erover ging dat God om je heen is ,achter je is, voor je is, naast je is, 

onder je is, boven je is. 

Inderdaad we zijn vlak voor de  zegen de kerkzaal ingekomen. De kinderen namen plaats op het podium. 

Rondom hun zegen werden het favoriet lied van Nanieke & Sanne getoond. Hierbij beide links: 

https://youtu.be/GBpSiCxNxJQ  (Sanne)en https://youtu.be/GBpSiCxNxJQ (Nanieke) 

Een mooi & bijzondere invulling van de overstapdienst! 

 

Hartelijke groet, 

Mariëtte, jeugdouderling 

 
 
 
 

 

 

 

Collecteopbrengsten juli 
 

  5-juli  Diaconie   98.50   

  5-juli  Beheer en onderhoud 55.35 

12-juli  Beheer en onderhoud 72.25 

12-juli  Jeugd    74.16  

19-juli  Diaconie   68.40 

19-juli  Beheer en onderhoud 40.76 

26-juli  Kerk    90.25  

26-juli  Beheer en onderhoud 65.70 

                                                                   -------- 

Totaal alle collecten              565.37 

 

 
 

 

College van kerkrentmeesters  

https://youtu.be/GBpSiCxNxJQ
https://youtu.be/GBpSiCxNxJQ


                                                                                                           

 

 
10 

 

  

   
Kerkbrief        

               Protestantse  Ontmoetingskerk Kamerik   

  

Jaargang 53  Nr. 18  6 sept.- 19 sept. 2020                 

Oud papier ophalen op 5 september 

 
 
Starttijd: 
Ophalen in: 

08.30 – auto 1 
Teckop, Oud Kamerik, Kanis 

08.30 – auto 2 
Dorp Oost 

Belader 1: 
Belader 2: 

Aarnoud Langendoen 
Rob Verhoeve 

Rens Rijneveld 
Arie Veenis 

Starttijd: 
Ophalen in: 

Vanaf 10.00 – auto 1 
Dorp west 1 

Vanaf 10.00 – auto 2 
Dorp west 2 

Belader 3: 
Belader 4: 

Kees Dirk Kroon 
Piet Jan van Dijk 

Arie van Eijk 
Anna Binnendijk 

Catering: Geertje Veenis Om 10.00 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. 
 
 

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 : Jannette 

1e Collecte     : Kerk 

2e Collecte : Beheer en Onderhoud 

 

 

Kerkdienst: Zondag 13 september 10.00      Heilig Avondmaal 
 
Voorganger  

 
: Mevr. Ds.  A.A. (Arianne) Geudeke 

Begeleiding  : Henk Hilgeman  
Koster  : Siena en Paul 
Beamer  : Adriaan  
Kindernevendienst : Sandra van Vliet 
Tienernevendienst : Nellie  
Crèche  : Tamaike en Milan  
1e Collecte : KIA 
2e Collecte  : Kerk  
3e Collecte  : Beheer en onderhoud  
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Kerkdienst: Zondag 20 september 10.00              Startzondag 
 
Voorganger  

 
: Dhr. Ds. J.(Jan) Esveldt  

Begeleiding  : Combo  
Koster  : Joke en Gert 
Beamer  : Dineke 
Kindernevendienst : Daniëlle van Vreeswijk 
Crèche  : Engelien en Gijs 
1e Collecte  : Jeugd 
2e Collecte  : Beheer en onderhoud  
3e Collecte : KIA 

 

 

 
En dan nog dit... 
 

"Ik heb veel dingen in mijn handen gehouden en ben ze allemaal kwijt geraakt;  
maar wat ik in de handen van God heb gelegd, dat bezit ik nog steeds." 
 
Martin Luther 
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