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Van het kerkelijk erf 

 

Beste gemeenteleden, 

 

Er was, gegeven alle Corona beperkingen, toch de nodige activiteit op ons kerkelijk erf.  

Mooie kerkdiensten , waarbij de ene week de actie schoenendoos centraal stond, en de andere week we de 

laatste zondag van het kerkelijk jaar vierden. Dan staan we stil bij de overleden gemeenteleden, en is er 

ruimte voor de familie om hen te gedenken. Een groot contrast, dat aangeeft dat kerk en geloof het hele 

leven omspannen. 

De Kerkenraad heeft vergaderd, vanwege Corona op digitale wijze. Dat is niet ideaal, maar beter dan niets. 

Elders in deze kerkbrief vindt u een samenvatting van wat besproken is.  Zoals wel vaker dit jaar hadden we 

een lastig onderwerp te pakken. Namelijk het filmen en streamen van onze kerkdiensten. Aan de ene kant 

hebben we te maken met wet- en regelgeving, denk daarbij bijvoorbeeld aan privacy en auteursrechten. 

Daarbovenop komt dan de afweging tussen meer openheid en meer eigenheid. Naarmate je meer open 

bent naar de buitenwereld, wordt het ‘eigene’ dat je kunt uitzenden, steeds minder. Bij het eigene moet 

gedacht worden aan voorbedes, afkondigingen, diaconale mededelingen, kindergesprekjes, beelden van 

gemeenteleden, etc. 

Opvattingen en inzichten hierover zijn nog volop in beweging, en het laatste woord is zeker nog niet 

gezegd. De Kerkenraad heeft voorlopig besloten om niet volledig ‘open ‘te gaan, en te werken met een 

gesloten systeem, waarbij beeld en geluid alleen beschikbaar is voor een geselecteerde groep. Uiteraard 

horen hierbij onze eigen gemeenteleden.  Naast de beleidsmatige aspecten, is ook de techniek van groot 

belang. Het moet technisch wel realiseerbaar zijn. En ook op dit gebied zijn we nog niet helemaal waar we 

wezen willen. Wordt vast nog wel vervolgd! 

Komende zondag is het eerste advent. Zoals bekend is ons kerkgebouw dan gesloten, vanwege een 

dringende verbouwing. In dat licht lijken de volgende woorden van Lied 465 een passende afsluiting : 

 

Hopen en zien naar het licht, 

Hopen, weten dat het kwade zwicht, 

Hopen, Christus komt, het ware licht. 
 

Namens de Kerkenraad, Jos Heuvelman    

 

 

Pastoralia 

 
Het is kostbaar om oog en oor te hebben voor de mensen om ons heen die zorgen met zich meedragen. 

We denken aan gemeenteleden met kwetsbare gezondheid en verdriet. 

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

En dat kan in vele vormen, een telefoontje of een kaartje dat wordt altijd zeer op prijs gesteld.  

Want door het duister heen daagt een nieuw licht. Zo wordt hoop geboren en kwetsbaar een weg naar 

morgen uitgelegd. Niet altijd een makkelijk weg, maar eerder een paadje dat je stap voor stap ontdekt. 

Zo blijven we uitkijken naar andere tijden en ontsteken we een lichtend vuur dat nooit meer dooft. 
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Verjaardagen van onze gemeente leden: 

 

3 december: Mevr. S. Stol-Kolf  

6 december: Dhr. J. Stol   

7 december: Dhr. J. Blonk   

 

Een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst. 

Met een hartelijke groet  

Coby de Kort. 

 

 

Verslag Kerkenraadsvergadering 17 november 
 

Ondanks dat we genoodzaakt waren de vergadering online te houden, heeft de Kerkenraad dinsdag 17 
november een goede vergadering gehad. Jos opende met een zegenbede uit ‘Petrus’ geschreven door ds. 
Sytze de Vries. Daarna ging hij ons voor in gebed. 
 
Nadat we de positieve dingen en ook zorgen die de afgelopen tijd op ons pad kwamen met elkaar hadden 
gedeeld, begonnen we met het doornemen van de punten van het CvK.  
 
Binnenkort heeft het CvK een afspraak met deskundigen van stichting SBKG RU om advies in te winnen over 
het onderhoud van de gebouwen. Aan de hand hiervan zal het meerjaren onderhoudsplan opgesteld 
worden. Als deze kerkbrief verschijnt, zijn er inmiddels al veel werkzaamheden aan het podium verricht. De 
kerkzaal zal vanaf 6 december weer in gebruik genomen kunnen worden.  
Ook heeft het orgel last van boktorplaag. Er is subsidie aangevraagd voor het onderhoud van het orgel. 
Werkzaamheden aan het orgel zullen later uitgevoerd worden.  
 
Vanuit het CvK is er nauw contact met het inmiddels opgerichte stream-team. Er wordt verder gewerkt aan 
de techniek, maar men moet zich ook verdiepen in de wet- en regelgeving rondom de AVG.  
 
Ondanks het kleine risico zal er toch een bedrag van € 50.000,- belegd worden bij Oikocredit Nederland 
Fonds. We zijn van mening dat in de ontwikkelingslanden ook zeker in deze tijd geld nodig is en het risico 
dat er aan zit, moeten we als kerk dan nemen om deze mensen te helpen.  
 
Uiterlijk 15 december zal de meerjarenbegroting ingediend moeten worden. Vanuit de Kerkenraad zijn er 
geen op- en of aanmerkingen op de begroting. De Kerkenraad geeft het Moderamen toestemming de 
cijfers te controleren en goedkeuring te verlenen. 
 
Er wordt een werkgroep opgericht om het digitaal collecteren handen en voeten te geven. 
 
We kijken terug op een goede vergadering, veel positieve reacties en vooral aanmoediging om naar elkaar 
om te blijven zien en als gemeente bij een te blijven. 
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In de loop der tijd zijn er meerdere logo's en benamingen voor onze gemeente gebruikt in intern en externe 
uitingen. Na contact met de PKN, blijkt dat er richtlijnen zijn voor het gebruik van het beeldmerk van de 
PKN. In samenwerking met de PKN zal het logo van onze gemeente bijgeschaafd worden. 

 
Coby sluit af met het lezen van een gebed van Wim van der Zee; Heer, maak ons tot mensen! 

 

 

Bijdrage ds. Marina van der Zwaag 

 

Advent…een oefening in dankbaarheid 

 

Aanstaande zondag is het Eerste Advent. Alle roerige tijden ten spijt gaat het kerkelijke jaar gewoon door. 

Nee, dat zeg ik verkeerd: de cyclus gaat door, maar het kerkelijk jaar begin van voren af aan. Het is zondag 

Nieuwjaarsmorgen. Dat nieuwe jaar begint met vier Adventsweken. 

Dat klopt wel, die vergelijking tussen het nieuwe jaar en Advent: bij beiden staat het woord ‘verwachting’ 

centraal. Op 1 januari liggen er 365 (met schrikkeljaar 366) blanke dagen voor ons. Vol verwachting gaan 

we eraan beginnen, met de beste bedoelingen. Zo is het ook met Advent. We verwachten dat over vier 

weken het licht in de wereld verschijnt. Maar kan dat licht wel komen, of houden wij het tegen? 

 

Advent betekent: ‘Er komt iemand, je krijgt bezoek’. De meeste mensen vinden dat fijn, zeker in deze tijd, 

waarin contacten noodgedwongen schaars zijn. Maar in dit geval is het wel heel hoog bezoek. We krijgen 

niemand minder dan Jezus, onze Redder, onze Heiland, onze Messias op bezoek. Hij is het licht dat in de 

Kerstnacht in de wereld zal komen. 

Als je bezoek verwacht, tref je maatregelen. Je ruimt je huis op en haalt koekjes of zelfs gebak in huis. Je 

zorgt ervoor dat die gast het naar zijn zin zal hebben. Bereiden wij ons in de Advent ook zo voor op de gast 

Jezus die we hopen te ontvangen? 

 

Johannes de Doper roept de mensen op om zich voor te bereiden op de komst van iemand die meer is dan 

hij. Hij vertelt hoe je dat doet: door je om te keren en je te laten dopen. Het volgende verhaal uit “Recht uit 

het hart” van Kees Harte gaat daarover: 

Van de week hield mij een man aan op straat; hij kwam mij bekend voor, maar ik kon hem toch niet één, 

twee, drie, thuis brengen. De man vroeg: ‘Kan ik u even spreken, mag ik wat vragen? Kunt u mij zeggen: 

gaat het feest ook door, mag het feest ook doorgaan dit jaar?’ Ik was verbaasd en vroeg: ‘Welk feest, 

meneer, wat bedoelt u?’ Hij zei: ‘Het Kerstfeest natuurlijk. Gaat het door of wordt het afgelast?’ Ik zei: 

‘Meneer, de zakenlui hebben hun voorraad al opgeslagen; in de grote warenhuizen wordt voor duizenden 

geëtaleerd; de steden versieren hun straten; kijk eens rond…’ De man zei:  ‘Ik weet dat de mensen zich 

hebben voorbereid, de gasten zijn uitgenodigd, duizenden kerstbomen gekocht, de post bezwijkt onder de 

kerstkaarten… Maar het feest, het feest, gaat dat nog door?’ In mijn zoeken naar een antwoord had ik 

vergeten hem aan te kijken. Toen ik weer opkeek was de man verdwenen. Toen begon ik zijn vraag te 

begrijpen, en ook een beetje te beseffen waar ik hem van kende. Zou Johannes de Doper toch niet dood zijn? 
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Het is een oud verhaal. De post zit niet meer vol met Kerstkaarten, ze worden tegenwoordig veelal digitaal 

gestuurd. Maar de boodschap is tijdloos. Hoe bereiden we ons voor op het Kerstfeest, op de degene die in 

de Kerstnacht ons leven komt verrijken? 

 

Misschien kan ik een aanzet geven. Als je Jezus als gast in je leven verwacht, wil je dat Hij het bij je naar zijn 

zin heeft. Dat betekent niet dat je alles op een rijtje hoeft te hebben, of dat je niets te klagen hebt. Het zou 

wel kunnen helpen om je te oefenen in dankbaarheid. Je kunt leren met andere ogen naar het leven te 

kijken en je zegeningen te tellen, ook als het leven tegen zit. Dit schrijft Marleen van der Louw in het boekje 

“#Dankbaarheid”, dat gratis te bestellen is bij de Protestantse Kerk in Nederland. Ze is ervaringsdeskundige. 

Ze heeft twee opgroeiende kinderen en drie jaar geleden haar man verloren. Ze heeft dus heel wat te 

klagen. Maar ze oefent zich juist in dankbaarheid met behulp van het boek “Duizendmaal dank” van Ann 

Voskamp. De opdracht in dat boek is om een lijst te maken met duizend dingen waarvoor je dankbaar bent. 

In de loop van dat proces begin je de vreugde over het goede dat je toekomt echt te voelen. Op deze 

manier bereid je de weg van het Licht naar de wereld voor, omdat je het vaak verborgen licht in je eigen 

leven tevoorschijn tovert. Je wordt zo een gelukkiger en prettiger mens. Een goede Advent gewenst! 

 

                                            Hartelijke groet, ds. Marina van der Zwaag. 

 

                                    

 

Van de Diaconie 
 
Zoals al een aantal jaar zamelen we met dankdag producten in voor onze naasten die afhankelijk zijn van de 

voedselbank. Op de website van de voedselbank Woerden kunnen we lezen dat i.v.m. de coronacrisis men 

een stijging van 20 tot 40 klanten (personen of gezinnen) verwacht en in 2021 zelfs een extra stijging 

met circa 30 tot 60 klanten! Daarom vinden we het fijn te kunnen vermelden dat veel mensen deze actie 

hebben gesteund en we een volle auto met levensmiddelen mochten 

afleveren bij de voedselbank. 

 

          Hartelijk dank voor uw bijdrage!  
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29 november-5 december: Huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen Griekenland 
 
Het is bijna zover. Van 29 november-5 december collecteren we - volledig coronaproof! - voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hun situatie is, na de brand in Moria, urgenter dan ooit. Meer dan 
50.000 kinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden op diverse Griekse eilanden. Door de trage 
procedures zitten sommigen daar wel drie jaar. 
Een van hen is Anis Gul uit Afghanistan.  
Ze zegt: “Ik wilde helemaal niet weg uit mijn land. Afghanistan is een prachtig land waar mensen hun 
kinderen een goed leven willen bieden. Maar oorlog maakt dit onmogelijk en slechte mensen zorgen ervoor 
dat wij niet naar school kunnen en dat je er je leven niet zeker bent. Ik ben gevlucht omdat ik in vrede 
wil leven, naar school wil en mijn dromen wil waarmaken. Veel geld of een duur huis hoef ik niet, als ik 
maar bij mijn familie kan zijn en niet al jong hoef te trouwen.” Iets groots neerzetten. 
 
Kerk in Actie, die de huis-aan-huiscollecte organiseert, helpt de vluchtelingenkinderen in Griekenland met 
voedsel, kleding en onderwijs en probeert ze op een betere plek te krijgen. Op meer dan zeshonderd 
plekken gaan collectanten in de eerste week van december langs de deuren. “Ik vind het vreselijk wat die 
kinderen in Griekenland meemaken. Ze hebben er niet om gevraagd en part noch deel aan de situatie”, 
vertelt een collectant. “Als ik dan aan mijn eigen kinderen denk, kun je toch alleen maar dankbaar zijn 
dat ze hier geboren zijn, en niet daar. Daarom collecteer ik, en ik hoop dat mensen gul geven. Als we 
allemaal iets kleins doen, kunnen we met elkaar iets groots neerzetten!”. 
 
Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in 
Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. 
Geef gul aan de collectant! Namens alle vluchtelingenkinderen in 
Griekenland: dank voor uw betrokkenheid. 
 
Coördinatoren in Kamerik : Klaas de Wit en Alie Nap 
 
 

 Kerkinactie in Beiroet 
  

We kregen een link van kerkinactie waarmee kan worden gekeken naar de hulp die wordt verleend in 

Beiroet na de grote explosie van dit jaar: 

(72) De hulp aan Beiroet: dit gebeurt er met jouw gift (concept) - YouTube 

Verder het volgende, ook uit Beiroet: 

Dankzij alle bijdragen van gevers aan de Giro555-actie voor Beiroet kon World Vision, een van de 

hulporganisaties achter Giro555, Jack helpen bij het herstellen van zijn huis. “De ramen zijn nu gerepareerd 

en momenteel vervangen de arbeiders twee deuren in mijn huis die volledig vernield waren”, zegt hij. “Ik 

ben erg dankbaar voor deze steun. Ik hoop dat de situatie beter wordt in ons land en dat mijn kinderen een 

betere toekomst tegemoet gaan.” 

Van Kerk in Actie 

https://www.youtube.com/watch?v=nis1WNUwd08&feature=youtu.be
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Psychologische littekens 

De explosie heeft niet alleen gebouwen beschadigd, het heeft ook psychologische littekens achtergelaten 

die misschien niet zo gemakkelijk genezen. World Vision heeft faciliteert daarom, ook mede dankzij de 

gevers aan Giro555, psychosociale hulp aan kinderen van 6 tot 17 jaar. 

Anthony Germanos, projectmedewerker van World Vision, benadrukt het belang van deze hulp voor de 

kinderen. “De hulp, in de vorm van bijeenkomsten, is bedoeld om de kinderen die getroffen zijn door de 

explosie te helpen en te ondersteunen bij het overwinnen van het trauma dat ze hebben doorgemaakt”, 

zegt hij. “Ouders zijn heel blij met de bijeenkomsten en de aanpak die we hebben, ze merken dat het voor 

hun kinderen een middel is om te genezen en stress te verminderen.” 

“Kinderen die de bijeenkomsten bijwonen, ontmoeten nieuwe vrienden, spelen en leren tegelijkertijd” zegt 

Anthony. Door het herstel van huizen en harten helpt World Vision de gezinnen die getroffen zijn door de 

explosie in Beiroet, zodat ze er sterker uitkomen. 

Over alles wat er gebeurde de ramp en de hulp is een website beschikbaar: Beiroet 2020 | Giro555 - 

samenwerkende hulporganisaties 

 

Oud papier ophalen  5  december 
 

 

Zondag  29 november geen kerkdienst  i.v.m. werkzaamheden 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://giro555.nl/actions/samen-in-actie-voor-beiroet/
https://giro555.nl/actions/samen-in-actie-voor-beiroet/
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Kerkdienst: Zondag 6 december 10.00  2e Advent 
 
Voorganger  

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

Begeleiding  : Gert van Zoelen 
Kosters  : Siena en Paul 
Beamer  : Adriaan  
Kindernevendienst : Sandra van Vliet 
Crèche  : Lianne van Bemmel en Sanne  
1e Collecte : Jeugd 
2e Collecte  : Beheer en Onderhoud 
  

 

Kerkdienst: Zondag 13 december 10.00   3e  Advent     
 
Voorganger  

 
: Mevr. ds. J.A.A.(Rianne) van der Nagel-Meter 

Begeleiding  : Addo Dam 
Kosters  : Joke en Gert 
Beamer  : Jornand 
Kindernevendienst : Daniëlle van Vreeswijk 
Tienernevendienst : Nellie 
Crèche  : Annemarie en Anouk van Vliet 
1e Collecte  : Kerk 
2e Collecte  : Beheer en onderhoud  
 

En dan nog dit…..  

Als vooruit kijken je bang maakt, en achterom kijken je pijn doet, kijk dan omhoog 

 

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 4 december 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 10 december 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     : Sandra Okkerman      06-52 69 26 56 
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  

http://www.ontmoetingskerk.nl/
http://www.ontmoetingskerkkamerik.nl/
http://www.ontmoetingskerk.nl/
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