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Van het kerkelijk erf 
 

Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk, 
Op ons kerkelijk erf  zoemt het weer van activiteit, zij het in wat aangepaste vorm. Hadden we eerst nog hoop dat 
we zo langzamerhand wel van Corona verlost zouden zijn, nu lijkt het er toch op dat de strijd nog niet gewonnen is, 
en we nog een tijdje zullen moeten leven met de gevolgen. Sterker nog, voor een deel zijn we weer terug bij af. We 
zullen moeten nadenken hoe we daar als kerk mee om willen gaan. Hoe geven we bijvoorbeeld  vorm aan het elkaar 
ontmoeten na de zondagse kerkdienst? Nu de R in de maand is, is het buiten koffiedrinken op z’n retour. We zullen 
creatief moeten zijn. Zoals het er nu naar uitziet, zullen we ook iets moeten met het mondkapjesadvies. Zie ook 
elders in deze kerkbrief voor de meest recente ontwikkelingen. 
 
Op 28 september is er in ons kerkgebouw een gezamenlijke bijeenkomst van vertegenwoordigers van de 
kerkenraden van Harmelen en Kamerik, om te praten over het gezamenlijke beroepingstraject. We zullen daar 
verslag van doen op de gemeentevergadering die we op 11 oktober willen houden, en waar ook  diverse andere 
zaken die voor onze gemeente van belang zijn, aan de orde gesteld zullen worden. U bent van harte welkom en 
heeft een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Meer details verder in deze kerkbrief. 
Ondanks alle zorgen die er zijn, mogen we ook vertrouwen houden. Daarom sluit ik af met het laatste couplet van 
het lied 830 van Henk Jongerius uit Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk : 
 
Leven is opstaan 
Elkaar tegemoet gaan 
’t Hart om te geven 
En kwaad te vergeven 
Het leven is goed 
 
Namens de kerkenraad, Jos Heuvelman 

 

Pastoralia 
 

Mevr. Beijeman mocht zaterdag 25 september weer terug keren naar haar huis. Ze vindt heel fijn om weer naar haar 
vertrouwde omgeving terug te gaan. 
Marieke de Groot is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis. De neurologen denken aan een auto-
immuunziekte. Marieke is daarvoor in behandeling en is afgelopen week weer thuis gekomen waar ze hopelijk goed 
kan herstellen.  
Dhr. Gerrit Feddema is opgenomen in het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein met benauwdheidsklachten. Wij 
wensen hem en zijn vrouw Fijtje veel sterkte en kracht toe. 
Pieter Timmerman hoorde van de specialisten dat zijn ziekte een bijzonder beeld geeft. Alvorens behandeling in te 
zetten wordt eerst nog meer onderzoek gedaan. De relatie patiënt-arts is goed en daar is Pieter blij mee. Maar het 
blijft een zorgelijke en onzekere tijd voor hem en zijn gezin. 
Een kaartje/telefoontje van onze gemeenteleden zal hen zeker goed doen! 
 
Verjaardagen 
Op 10 oktober zijn er 2 gemeenteleden jarig: 
Mevr. J.N. van Duijn-Busscher   
Mevr. H. van Elten    
Beiden van harte gefeliciteerd! Een fijne verjaardag en Gods zegen in jullie  nieuwe levensjaar van harte toe 
gewenst. 
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Gedicht 
 
Gun ons nieuwe ogen, 
die helderziende zijn voor de signalen 
van mensen om ons heen. 
 
Gun ons open oren, 
om het zwijgen van anderen 
op de juiste golflengte op te vangen. 
 
Gun ons humor en tact 
in de omgang 
met lastige mensen; 
want ook die plaatst u 
op ons levenspad. 
 
Gun ons een goed geheugen, 
voor wat anderen 
ons hebben toevertrouwd 
en voor wat wij hen 
hebben beloofd te zullen doen. 
 

Gun ons vasthoudendheid, 
om de tijd niet te verdoen 
met kleine onenigheden. 
Uw rijk kan niet worden gebouwd 
door zure mensen. 
 
Gun ons een blij gezicht 
en een glimlach 
die de spiegel is  
van een vrolijk hart, 
zodat anderen zich 
daaraan kunnen optrekken 
Gun ons die gezindheid, 
die ook in Jezus stak, 
toen hij 
mens onder de mensen 
en vriend onder vrienden was. 
 
Alfred C. Bronswijk

 
Namens het pastorale team, 
Een hartelijke groet 
Coby de Kort. 

 
 

Gewijzigde richtlijnen rondom het corona-virus 
 

Gelukkig kunnen de kerkdiensten in onze kerk, met inachtneming van het geldende protocol, door blijven gaan. De 
door het kabinet afgekondigde nieuwe maatregelen hebben wij als moderamen besproken en daarbij besloten dat 
we het dringende advies per direct in publieke binnenruimtes in het hele land mondkapjes te dragen, zullen 
opvolgen. 
We willen dan ook iedereen vanaf 13 jaar met klem vragen om met ingang van zondag 4 oktober bij binnenkomst 
van het kerkgebouw een mondkapje te dragen. Als u op uw plaats in de kerkzaal bent, is het niet verplicht om het 
mondkapje op te houden. Zodra u uw plaats verlaat, vragen wij u om uw mondkapje weer op te doen. Ook met 
mondkapje blijft de 1,5 m regel van toepassing. 
 
Voor de dienst van 4 oktober zijn er een aantal aangepaste richtlijnen, de personen die zich opgegeven hebben voor 
deze dienst en ingeloot worden, zullen we van deze richtlijnen op de hoogte brengen.  
 
De gemeentevergadering van 11 oktober kan ook door gaan, als u zich hiervoor heeft opgegeven ontvangt u nog 
persoonlijk bericht.  
 
Wij rekenen op uw begrip en medewerking. Zo kunnen we hopelijk blijven genieten van de wekelijkse kerkdiensten 
in ons kerkgebouw. 
 
Sandra Okkerman, scriba 
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Bijdrage ds. Marina v.d. Zwaag 
 

Herfst 
Een bijzonder jaargetijde, een seizoen met twee gezichten. Aan de ene kant de rust en de verstilling. Je hebt van die 
prachtige nazomerse dagen, waarop de al lager staande zon haar stralen op zo’n typische manier door de tuin en het 
al dunner wordende, kleurrijke gebladerte stuurt. Een heel andere zon dan in het voorjaar. Het ruikt ook echt 
anders. Ik kan me zo’n dag in het najaar herinneren, toen ik de tuin achter ons huis in Kudelstaart winterklaar aan 
het maken was. Ik kon niet genoeg krijgen van die verstilde sfeer om mij heen. Aan de andere kant heb je de 
herfststormen, de felle regen die tegen het raam slaat, de harde rukwinden die je bijna van je fiets doen waaien. Dan 
ben je je er van bewust; de winter komt eraan. Die beide kanten zijn misschien niet even mooi, maar wel nodig en 
nuttig. 
Je kunt ze zien als twee ervaringen in de herfst van je leven: de rust van de oude dag, het hoeft allemaal niet meer zo 
nodig, je werkzame leven is voorbij, je doet niet meer mee aan het jachtige leven. Aan de andere kant stormt het 
soms in deze fase; je verliest dierbaren aan de dood. Je krijgt lichamelijke ongemakken. Dat slaat soms in als een 
bom. 
Je kunt het ook toepassen op deze coronaperiode: de verstilling van het sociale leven. Je krijgt veel minder bezoek, 
je gaat niet meer naar feestjes toe. Aan de andere kant zijn de maatregelen heel ingrijpend en is het stormachtig 
onzeker; wat je vandaag nog wel mag, mag je morgen ineens niet meer. Stevenen we weer op een intelligente lock 
down af? 
 
Omdat dit jaargetijde, net als de andere drie, iets met je doet, organiseer ik in elk weekend waarin er een overgang is 
naar een volgend seizoen, samen met de volksuniversiteit in Ter Aar, stichting !Triggr, een stiltewandeling, vrij 
toegankelijk voor het hele dorp. Op 20 september wandelden we zo’n 1 ½ uur langs een mooie weg en door een 
boomgaard. De herfst liet zich van zijn zachte, mooie kant zien; het was warm en zonnig. Het is een stiltewandeling, 
met de bedoeling dat je door meditatie diepere lagen van jezelf ontdekt. Er zit zoveel in een mens, dat nooit naar 
boven komt. Onderweg zijn er een aantal opdrachtjes. De wandelaars kregen eerst een reiszegen mee, waarna we 
een ademhalingsoefening deden. Als we stil worden, ontdekken we vaak dat er wel 5000 gedachten door ons hoofd 
schieten, zoals iemand na de vorige stiltewandeling verwoordde. Het zou mooi zijn als er, door je te concentreren op 
je ademhaling, 1000 van die gedachten verstommen. Met andere woorden; je hoeft geen wonderen te verwachten, 
je hoeft je doelen niet te hoog te stellen. Die ademhalingsoefening helpt je om je te concentreren op iets anders, 
waardoor je gedachten minder heen en weer schieten. Daarna wandelden we zo’n 10 minuten in volstrekte stilte, 
met die ademhalingsoefening in gedachten. Daarna mochten de deelnemers nadenken over wat herfst voor hen 
betekent, wat we elkaar na weer 10 minuten vertelden. Voor de één was dat niet leuk, want de overgang naar de 
winter en kou, de ander had er meer mee. Vervolgens gaf ik de wandelaars een gedicht van Rutger Kopland mee, 
waar ze over na mochten denken. Vlak voor de boomgaard op een bankje bespraken we onze gedachten hierover. 
De één had niet zoveel met dat gedicht, de ander hield er hele bespiegelingen over. We aten en dronken wat en 
liepen daarna door de boomgaard, een prachtig stukje natuur, waarna we de terugweg naar Ter Aar aanvingen. 
Alleen het laatste stukje binnen de bebouwde kom mochten we vrij met elkaar praten. Aangekomen bij het !Triggr-
gebouw dronken we nog een kop koffie met elkaar en deelde ik de evaluatiepapieren uit. 
 
Misschien een idee om ook zoiets in Kamerik te organiseren? Als er belangstelling voor is, hoor ik het wel. In Ter Aar 
was iedereen welkom, waardoor ik niet zozeer het godsdienstige aspect erbij haalde. Maar ook zonder dat kun je tot 
verdieping en zingevingsvragen komen. Als ik met gemeenteleden ga, kan ik wat meer op het geloof inzomen. 
 
Hieronder het gedicht van Rutger Kopland en drie vragen daarbij. Een mooie manier om dit jaargetijde mee te 
beginnen. Ik wens jullie een bijzondere herfst, waarin zowel in de verstilling als in de storm God, onze Schepper, te 
vinden is. 
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Onder de appelboom, Rutger Kopland: 
Ik kwam thuis, het was 
een uur of acht en zeldzaam 
zacht voor de tijd van het jaar. 
de tuinbank stond klaar 
onder de appelboom. 
  
ik ging zitten en ik zat 
te kijken hoe de buurman 
in zijn tuin nog aan het spitten 
was, de nacht kwam uit de aarde 
een blauwer wordend licht hing 
in de appelboom 
  
toen werd het langzaam weer te mooi 
om waar te zijn, de dingen 
van de dag verdwenen voor de geur 
van hooi, er lag weer speelgoed 

in het gras en verweg in het huis 
lachten de kinderen in het bad 
tot waar ik zat, tot 
onder de appelboom 
  
en later hoorde ik vleugels 
van ganzen in de hemel 
hoorde ik hoe stil en leeg 
het aan het worden was 
  
gelukkig kwam er iemand naast mij 
zitten, om precies te zijn jij 
was het die naast mij kwam 
onder de appelboom, zeldzaam 
zacht en dichtbij 
voor onze leeftijd. 
 
Uit: Onder het vee, 1966. 

 
 
Vragen: 1, Wat vind je van dit gedicht? 
            2, Welke zin raakt je en waarom? 
              3, Wie is volgens jou die ‘iemand’ uit de laatste strofe? 
 
Hartelijke groet, ds. Marina van der Zwaag. 
 

Jeugdwerk 
 

Hiernaast foto’s van de nieuwe vloer op de 
clubzolder, gelegd door de Osim.  Een prachtige 
vloer waarmee het jeugdwerk weer jarenlang 
vooruit kan. Op deze foto’s nog kale ruimtes, maar 
inmiddels al weer ingericht. Loop gerust eens naar 
boven om in het jeugdhonk een kijkje te nemen. 
Alles is gerealiseerd in de maand augustus. Een 
groep vanuit onze kerk heeft het voorbereidende 
werk gedaan in de maanden ervoor. O.a. de 
jongeren vanuit open jeugd hebben geholpen met 
het versjouwen van de meubels. Een mooie 
samenwerking met een prachtig resultaat. 
 
 
 
 
Onder dit bericht ook een kopie van de flyer die op het raam hangt van de clubzolder en waarschijnlijk hebben heel 
veel dorpsgenoten deze ook gezien. Dit seizoen is besloten om een nieuwe opzet te doen in de invulling van de 
avonden. Iedere vrijdagavond is de clubzolder open voor een leuk spel of goed gesprek. Doelgroep is vanaf 
voortgezet 1.  Er is een groep jongeren van rond de 20 die de leiding nemen op deze avonden. 
Vrijdag 18 september was de eerste avond en succesvol, 10 brugklassers sloten aan waaronder een groot aantal 
vanuit de parochie aan de Kanis. We hopen dat we weer een groep kunnen vormen met jongeren vanuit diverse 
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achtergronden. De groep aanwezig op 18 september zal standaard de eerste vrijdag van de maand uitgenodigd 
worden, maar mag uiteraard iedere week aanschuiven.  

Tijdens openjeugd daarna schoof er ook nog een groepje binnen met kinderen van 
eind basisschool. Zij hadden de poster zien hangen. Mooi om te zien dat 
nieuwsgierig uitnodigend werkt en fijn dat ze binnenkomen, niet op straat gaan 
hangen 
Ons streven is om zo een plek te maken voor jongeren waar ze elkaar ontmoeten 
maar ook terecht kunnen, waar ze zich veilig voelen en zichzelf mogen zijn.                       
Zowel voor de Kamerikse jeugd, maar ook vanuit buiten ons dorp zijn ze Welkom! 
 
Hartelijke groet namens jeugdwerk Kamerik, 
Mariëtte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Agenda gemeentevergadering 
 

Gemeentevergadering op zondag 11 oktober 2020  

Aanvang 11:30 uur in de kerkzaal van de Ontmoetingskerk te Kamerik 

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen 

 

3. Verslag van de Gemeentevergadering op 10 november 2019. Dit verslag staat in de Kerkbrief nr 

3, jaargang 52 december 2019, (zie bijlage). Zijn er vragen of opmerkingen bij het verslag? 

 

4. Beroepingswerk 

 

5. Financiën 

a. Vermogen na verkoop pastorie 

 

6. Pastoraat 

a. Aanpak verdeling pastorale bezoekers en wijken 

 

7. Corona aanpak 

 

8. Commissie van Kerkrentmeesters 

a. Onderhoudsplan kerkelijke gebouwen 

 

9. Rondvraag 

 

10. Sluiting 

 

 

N.B. vanaf 4 oktober ligt deze agenda met bijbehorende stukken gereed bij de uitgang van de 

kerk of kunt u opvragen bij de scriba: scriba@ontmoetingskerkkamerik.nl  
 

mailto:scriba@ontmoetingskerkkamerik.nl
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Nieuws van Kerk in Actie       Klaas de Wit 
 

Als het gaat over de opvang van vluchtelingen uit Griekenland: Er gebeurt veel in Nederland en buiten Nederland, 
maar er gebeurt ook veel niet, helaas!. Verschillende Europese landen zijn bereid extra vluchtelingen op te nemen. 
Andere Europese landen houden juist de grenzen potdicht, juist voor vluchtelingen. 
 
 

Heel veel Nederlandse gemeenten hebben 
aan onze regering aangeboden Griekse 
vluchtelingen op te nemen. Onze regering 
komt helaas niet verder dan een uitruil: 
meer vluchtelingen uit Griekenland 
toelaten, dan van elders minder 
vluchtelingen welkom. De selectie van de 
Griekse vluchtelingen die naar Nederland 
mogen, kan nog maanden duren. Gelukkig 
zijn er nog steeds mooie initiatieven 
waarbij op grote of op kleine schaal wordt 
gewerkt aan dit grote drama. Plaatselijk 
worden appeltaarten gebakken of 
slaapzakken verzameld. Twee landelijke 
initiatieven wil ik hier vermelden.  
Donderdag stond de hier afgedrukte 
advertentie in de pers. Een breed 
samengestelde groep ondertekende een 
petitie voor slachtoffers van Moria. Zo 
blijft de Nederlandse bevolking de druk 
opvoeren en dat is goed want “wegkijken 
is geen optie”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Kerkbrief     

              Protestantse Ontmoetingskerk Kamerik 

 
Jaargang 53  -   Nr.20  – zo 4 oktober  t/m za 17 oktober 2020    

  7 
 

  

Ook Kerk in Actie, landelijk en plaatselijk, gaat aan de slag voor de 
vluchtelingen uit Griekenland. De voorbereiding voor de landelijke huis-aan-
huis collecte is in volle gang. In Kamerik heeft de landelijke Kerk in Actie twee 
coördinatoren gevonden: samen met Alie Nap ga ik proberen de landelijke 
huis-aan-huis collecte van Kerk in Actie in Kamerik te organiseren. Dat kunnen 
we uiteraard niet alleen en ook niet met z’n tweeën. Onze eerste activiteit is 
dan ook om een flink aantal collectanten te vinden die in de week van  29 
november tot 5 december op pad gaan om geld in te zamelen voor de Griekse 
vluchtelingenkinderen. Bij Plus/Romijn en bij de bakkerswinkel hangen 
posters zoals hier afgebeeld.  
Ook in onze kerk en in de NH kerk hangen posters met de vraag aan U of jou, 
wilt u of jij een meewerken aan deze landelijke huis-aan-huis collecte van Kerk 
in Actie voor hulp aan vluchtelingen kinderen in Griekenland. Meld u aan of 
zeg “ja” als u wordt gevraagd want “wegkijken is geen optie”. 
 Wilt u hier meer van weten, klik dan eens op deze link: 
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 
 
En dan nog over de zendingsdienst van 1 november 2020. We hebben geprobeerd  prins Jaime de Bourbon de Parme 
naar Kamerik te krijgen. De contacten liepen via de dominee die op 1 november voorgaat volgens onze afspraak van 
bijna 1 jaar geleden. Maar deze prins Jaime, zoon van Irene van Lippe-Biesterfeld en werkzaam als speciaal adviseur 
van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie kon het niet inpassen in zijn agenda. Door corona impact is het zelfs niet 
zeker dat de dominee in de dienst zal voorgaan, zoals was afgesproken. Volgende kerkbrief zal het wel bekend zijn. Ik 
houd u op de hoogte.  
 
Bedenk ondertussen of u ook een bijdrage wilt leveren als collectant voor de huis-aan-huis collecte van Kerk in Actie. 
 
 

Rooster oud papier zaterdag 3 oktober 
 

 
 
 
 

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
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                 Dienst voor jong en oud 

  

Voorganger    : Alphons en Mariëtte  

Begeleiding    : Band: Lifelane 

Koster : Judi 

Beamer    : Jornand 

Crèche : Jeanette en Sanne 

1e Collecte     : Jeugd 

2e Collecte     : Beheer en onderhoud kerk 
 
 

Kerkdienst: Zondag 11 oktober 10.00          

  

Voorganger    : Mevr. Ds. E. (Els) Klok (proponent)  

Begeleiding    : George Pluimakers 

Koster : Marjolijn en Aarnoud 

Beamer    : Adriaan 

Kindernevendienst : Sandra v. Vliet 

Crèche  : Annemarie 

1e Collecte     : Kerk 

2e Collecte : Beheer en onderhoud kerk 

  
 

Kerkdienst: Zondag 18 oktober 10.00          

  

Voorganger    : Dhr. Ds. P. (Pieter) Pronk  

Begeleiding    : Henk Hilgeman 

Koster : Matsy en Hans 

Beamer    : Dineke 

Kindernevendienst : Nellie v. Vliet en Lianne 

Crèche : Tamaike  

1e Collecte     : Diaconie 

2e Collecte : Beheer en onderhoud kerk 

3e Collecte : Jeugd 
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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 9 oktober bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: 
kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vind u op de website. 
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