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Bijdrage ds. Marina vd Zwaag 
 

Een modern Kerstverhaal 
“Er was eens een land, waarin al negen maanden lang een dodelijk virus rondwaarde. De mensen konden niet meer 
zomaar bij elkaar komen. Hoe moesten ze nu Kerstfeest vieren?” Dit zou zomaar het begin kunnen zijn van een 
Kerstverhaal anno 2020. 
 
Kerstverhalen horen bij Kerst. Maar ze passen zich wel aan aan de situatie waarin we leven. Ik herinner me uit mijn 
jeugd dat mijn vader rond Kerst voorlas uit kleine pocketboekjes van de serie “De zaklantaarns”, met titels als 
“Nieuwe Kerstverhalen” en “Nieuwe Kinderkerstpocket”. Het ging daarin over arme gezinnen, zo arm dat ze niet in 
staat waren om een kerstboom te kopen. Maar op wonderbaarlijke wijze kregen ze toch die fel begeerde boom met 
ballen en lichtjes en al! Ik smulde van die verhalen. De armoede werd er bijna romantisch afgeschilderd, terwijl ik 
zelf in de veilige beschutting van een letterlijk en figuurlijk warm nest kon luisteren. 
Ik was jaloers op de kinderen uit dat gezin die zo’n geweldige Kerst beleefden dankzij hun hartenwens die in 
vervulling ging. De vreugde van de kerstboom die twee weken in huis stond leek de pijn van de bittere armoede 
waarin het gezin de andere vijftig weken van het jaar moest doorbrengen ver te overtreffen. 
 
Wij leven nu ook in armoede, geen financiële, maar wel sociale. De contacten zijn minimaal. Hoe zal Kerst er uitzien, 
nu grootouders niet zomaar bij de gezinnen van hun kinderen kunnen komen, nu er voor alleenstaanden geen Kerst-
inns georganiseerd worden, nu er geen Kerstmaaltijden voor daklozen bereid worden, die ze gezamenlijk op kunnen 
eten? Hoe zal Kerst eruit zien nu er zelfs geen Kerstnachtdienst met nog maar 30 gemeenteleden zal zijn, en we al 
helemaal niet uit volle borst “Komt allen tezamen” kunnen zingen? 
  
Deze armoede, dit gebrek aan menselijke nabijheid is verre van romantisch. Mensen lijden er echt onder. Maar 
misschien staan we daardoor juist meer open voor dat wat Kerst ons wil schenken. In de Kerstnacht is God naar ons 
toegekomen en onder ons komen wonen als kwetsbaar mensenkind, zo kwetsbaar als wij zelf zijn. Dat kind is het 
Licht voor de wereld dat alle duisternis verdrijft, ook de duisternis van de contactloosheid.  
 
Er loopt een barst door ons leven. Maar juist door deze barst kan Gods Licht ons leven binnen komen. Beschadigde 
mensen staan vaak opener voor de Kerstboodschap van het Evangelie dan mensen bij wie alles voor de wind gaat, en 
die vinden dat ze het wel goed voor elkaar hebben. Juist kwetsbare mensen verlangen naar licht in hun leven, en 
hebben al lang ontdekt dat ze het zelf niet kunnen. Ze moeten het overgeven, uit handen geven. 
 
Gebroken en gekneusde mensen staan open voor de komst van God in deze wereld, voor de liefde en warmte die Hij 
brengt in mensenharten. 
Niet alleen nu, ook al 2000 jaar geleden. Wie stonden in de stal bij de wieg van Jezus? Niet rijken en aanzienlijken, 
niet mensen die het gemaakt hadden. Wel een stelletje eenvoudige herders met eelt op hun handen. Misschien dat 
hun stem veel te hard klonk in die kleine grot, misschien dat hun manieren onaangepast waren. Ruwe bolsters, maar 
wel met een blanke pit en vooral een open hart. 
 
Beschadigde mensen staan opener voor de Kerstboodschap van het Evangelie. Is dat een schrale troost? Nee, dat 
denk ik zeker niet. Het is een troost die gevoed wordt door de hoop en bevestigd door de liefde van God voor ons: 
“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet 
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”. In wens u gezegende Kerstdagen. 
 
Ds. Marina van der Zwaag. 
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Pastoralia 
 

Nog voor mijn eerste woorden,  
hebt Gij me al verstaan. 
Gij zijt de grond onder mijn voeten, 
vult met uw adem mijn bestaan. 
 
Uw stille kracht omgeeft mijn leven, 
meer dan ik ooit heb bedacht. 
Uw vaste trouw omarmt mijn broze hart, 
dwars door de diepste nacht. 
 
 

In uw hoede mag ik leven: 
met mijn zoeken en mijn vragen. 
Maar altijd weer komt U bij mij thuis, (Johannes 14) 
en word ik in uw licht gedragen. 
 
Uw lichte liefde tilt mij op, 
met hoop en moed voor elke dag, 
met een gegrond vertrouwen 
dat ik in en uit U leven mag. 
 
Ds. Gertjan Robbemond 

 

Gemeenteleden in verpleeghuizen 
Zeker ook in deze tijd wordt een kaartje voor onze gemeenteleden zeer op prijs gesteld. Hieronder de adressen van 
onze gemeenteleden die in een verpleeghuis wonen: 
 
 

 

 

 

 

 

 

Met een hartelijke pastorale groet 

Coby de Kort. 
 
 

Van het kerkelijk erf 
 

Beste leden van de Ontmoetingskerk, 
Schreef ik vorige keer nog met lichte teleurstelling dat er niet versoepeld kon worden, inmiddels is duidelijk dat de 
Corona aanpak juist de andere kant op is gedraaid.  
Door de lockdown  wordt dit een kerstviering zoals we die ons nooit hadden voorgesteld. Zoals bekend hebben de 
kerken op basis van  de grondwet een uitzonderingspositie, waar het de beperkingen t.a.v. samenkomsten betreft. 
Dus strikt genomen hadden we door kunnen gaan met onze vieringen, waar we ons toch al tot een maximum van 30 
kerkbezoekers hadden beperkt. De Kerkenraad heeft evenwel besloten om gedurende de looptijd v.d. huidige 
lockdown geheel over te gaan op digitale diensten, en geen kerkbezoekers uit te nodigen. Gelet op alle andere 
beperkingen die gelden in ons maatschappelijk leven, valt het niet uit te leggen dat wij wel gewoon door zouden 
gaan. Ook een element van solidariteit naar de rest van de samenleving speelt hier een rol. We willen midden in de 
maatschappij staan, en niet langs de rand met een eigen setje van regels. 
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De keuze voor digitale diensten leunt natuurlijk wel volledig op het goed functioneren van de techniek. Daar wordt 
druk aan gewerkt en inmiddels hebben we de eerste digitale dienst achter de rug. Met dank aan de betrokkenen. 
Techniek biedt ook weer nieuwe mogelijkheden, en we hebben de eerste digitale collecte al gehad! 
Blijft staan dat dit een geheel andere kerst is, dan we graag wilden. Teleurstelling zal in veel gevallen overheersen. 
Maar het is even niet anders, en we zullen ons moeten behelpen. Dit speelt over een groot deel van de wereld.  Wie 
weet, leidt dit er ook wel toe dat we ons weer wat meer bezinnen op waar kerst eigenlijk om draait : de geboorte 
van Jezus , de komst van het Licht.  Laten we ons daar  op richten en intussen hopen en vertrouwen op betere tijden 
die vast weer gaan komen. 
 
Namens de Kerkenraad allemaal gezegende kerstdagen gewenst en een voorspoedig en gezond(!!) 2021. 
Jos Heuvelman 
 
 

Nieuws van de diaconie 
 

Vanaf 20 december starten we met een nieuwe manier van collecteren. U ontvangt van onze scriba elke week een 
mailtje met daarin de link om de dienst online te bekijken. Tevens zal er in deze mail een QR code staan.  
Met een QR app op uw telefoon of tablet kunt u met behulp van uw camera deze unieke code scannen. Dan komt u 
in een menu waar u een bedrag kunt  kiezen om over te maken t.b.v. collecte die voor dezelfde zondag op het 
rooster staat. 

  
We begrijpen dat deze manier van collecteren (nog) niet voor iedereen mogelijk is maar gelukkig kunt u ook 
“gewoon” een bijdrage overmaken naar de rekening van Protestantse gemeente Kamerik nr. NL65RABO0331109743, 
graag onder vermelding van het doel of datum van de kerkdienst. 
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Collecte 25 december 
Zoals elk jaar collecteren we op 1e kerstdag voor de kerstactie van de Diaconale commissie van de Plaatselijke raad 
van kerken van Woerden en omstreken. Enveloppen met inhoud worden rondgebracht bij mensen in de regio die 
het financieel moeilijk hebben. Het bedrag is afhankelijk van de gezinssamenstelling waarbij huishoudens met 
kinderen een extraatje krijgen.  
Helaas moet de Raad dit jaar een grote sponsor missen. Daarom hebben alle kerken de vraag gekregen om een extra 
bijdrage te leveren. Als diaconie vinden omzien naar onze naasten onze primaire taak is en hebben we besloten hier 
gehoor aan te geven. We vinden het belangrijk dat alle gezinnen die in aanmerking komen een attentie ontvangen 
van de kerk en weten dat we aan ze denken.  
 
Van een lieve dorpsgenoot heb ik een mooi kerstkaartje ontvangen met een gedacht dat ik graag met u delen wil: 
 
Vrede brengen met Kerst 
Vrede brengen 
is liefde ontvangen 
Vrede verspreiden 
is warmte aannemen 
Vrede geven 
is geluk voelen 
Vrede in handen 
is blijdschap in harten 
Want een lichtje is sterker 
dan alle duisternis in de wereld. 
 
Namens de diaconie wensen wij u gezegende kerstdagen en gezond 2021 !  
 
 

Kerstnachtdienst 
 

Midden in de voorbereiding van de kerstnachtdienst is Nederland weer op slot gegaan. Het thema hadden we met 

dominee Joost Schelling op hoofdlijn vastgesteld voordat de lockdown werd aangekondigd. De uitwerking hebben 

we besproken met de dominee in ons midden, toen waren de maatregelen al weer aangescherpt, maar nog niet 

besloten dat er geen life-dienst meer zou worden gehouden. Zo zijn we in stapjes wat van ons doel afgeraakt, 

gelukkig konden we snel aanpassen en voorbereiden op een gebeamde en gestreamde dienst. Het thema van de 

dienst raakt ons allemaal op meerdere manieren. We zochten naar verbinding met  het thema van kerkinactie – Geef 

licht aan vluchtelingenkinderen. 

Juist met advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem gaf 

God licht in het donker, en dat geven wij door. Kerken staan op omdat ze geloven in een beter leven voor kinderen in 

Griekse vluchtelingenkampen. Kerk in Actie helpt de kinderen met voedsel, kleding en onderwijs en probeert hen op 

een betere plek te krijgen.  

In het gesprek met dominee Joost Schelling hebben we ook nagedacht over de vraag wat corona voor ons betekent. 

Het betekent ook: kerst thuis. Soms wel wat veel thuis, maar als je niet weet waar thuis is? Wat doe je dan? Zo 

kwamen we op he thema THUIS voor de kerstnachtdienst. Donderdagavond 22.00 u live vanuit de Ontmoetingskerk. 

Dit is de link voor de dienst: https://www.youtube.com/channel/UCG4pMDrf6lxlAqnjqIBcU_w 
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De collecte die wordt aanbevolen tijdens de kerstnachtdienst is daarom bestemd voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland 
 
Wat brengt uw steun? 
Elke keer als er een boot met vluchtelingen aankomt: 

 € 5 voor water 

 € 25 voor een gezonde reep 

 € 10 voor brandstof voor vervoer 

 € 2.100 per maand voor ontvangst/advies in Moria 

 € 2.500 per maand voor lessen voor 100 kinderen  
Noodhulp in Athene: 

 € 10 voor een pakket zeep en andere items voor persoonlijke verzorging 

 € 16,92 voor een voedselpakket voor een gezin  

 Voor € 160 per dag krijgen 122 dakloze en arme inwoners een maaltijd van de soepkeuken 
 
We sluiten af met een gebed voor de vluchtelingen 
 
Heilige, almachtige en eeuwige God, 
onze barmhartige Vader in Jezus Christus, 
U, de Schepper van leven, ruimte en tijd, 
U, die geneest, verzoent en hoop geeft in uw Zoon. 
Wij buigen ons diep voor uw troon neer in schuld en schaamte 
dat wij de ogen sluiten voor nood om ons heen, 
dat wij voorbij gaan aan onrecht en wanhoop, 
dat wij doof zijn voor de schreeuw van hulpeloze en wanhopige mensen, 
dat wij schouders ophalen voor verdriet, pijn en ademnood, 
dat wij het zoveelste ‘I can’t breathe’ domweg negeren. 
 
Heilige Vader, vergeef óns, herstel óns, 
dat we zien, horen, opmerken, luisteren en optreden. 
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Hoor ons bidden om uitkomst voor de ramp op Lesbos, en waar ook maar. 
Hoor het roepen van vluchtelingen, ontheemden, zieken zonder hulp. 
Open uw hart voor kinderen die honger hebben in de modder, kou en ellende. 
Geef moed aan hulpverleners om door te zetten in onmogelijke situaties. 
Geef wijsheid aan overheden, machthebbers en politici. 
Maak de harten zacht van hen die grenzen gesloten houden. 
Breek de kwade machten af – open fonteinen van liefde en zorg. 
Bewaar ons ervoor dat we ons mens-zijn verliezen in angst en onverschilligheid. 
Laat het licht van uw genade stralen in het donker van onmacht. 
Laat de glans van uw messiaanse rijk oplichten in uitgedoofde ogen. 
Laat Christus’ macht over dood en duivel hoop bieden in verslagen harten. 
Laat uw Geest het vuur ontsteken voor een toekomst van liefde en recht. 
Uw koninkrijk, Heer van hemel en aarde, laat het komen in kracht. 
Wij hopen op uw ingrijpen, want van u is het: 
dat koninkrijk van vrede en recht, 
die alles overtreffende macht, 
die schitterende glorie. 
Vandaag, morgen – en voor eeuwig. 
In Jezus’ naam 
Amen 
(door: Kees Haak, assistent professor missiologie en eucumenica (emeritus) van de Theologische Universiteit in 
Kampen) 
 

Kerk in Actie, 40-dagen tijd 
 

Een primeur voor de Ontmoetingskerk in Kamerik en de Gereformeerde kerk van Woerden. Een bericht in beide 
kerkbladen voor een gezamenlijke activiteit aan alle gemeenteleden . Het bericht staat hieronder: 
 
Veertigdagentijdkalender samen maken 
Het lijkt nog zo vreemd om nu al te schrijven over de Veertigdagentijd in 2021. Maar al kort na Oud en Nieuw staan 
we alweer voor de Veertigdagentijd in februari. Met het oog op de veertig dagen is het idee geboren om een 
Veertigdagenkalender samen te stellen. Een kalender met aansprekende, inspirerende, bemoedigende of troostende 
teksten, liederen, gedichten, recepten, een puzzel. Voor iedere dag iets anders. We willen aansluiten bij het 
Veertigdagenthema van de landelijke Kerk In Actie, ‘Ik ben er voor jou’. Een thema dat is opgebouwd rond de zeven 
werken van barmhartigheid. 
We willen dit project samen met de Gereformeerde Kerk Kamerik oppakken. Maar het belangrijkste is wel dat we dit 
graag met u en jullie willen doen. Jullie kunnen bijdragen aanleveren en als er veel zijn dan zullen we een selectie 
maken. Op deze manier willen we een Veertigdagenkalender maken die echt ons eigen werk is. Omdat het best kort 
dag zal worden om alles op tijd klaar te hebben, vragen we nu al om bijdragen. Heeft u even tijd om te zoeken, iets te 
schrijven of te bedenken.  
 
Ons Kameriks 40-dagenboekje heeft de kerk in Woerden geïnspireerd om samen met ons zo’n boekje in 2021 te 
maken. De inzendingen uit Kamerik kunt u sturen naar Kia@ontmoetingskerkkamerik.nl. De laatste dag waarop dat 
kan is 18 januari 2021. Gebruik de feestdagen om uw bijdrage te leveren aan deze gezamenlijke uitgave. 
 
 

mailto:Kia@ontmoetingskerkkamerik.nl
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Kerkdienst: Zondag 27 december 10.00 

  

Voorganger    : Dhr. Ds. T. (Teun) Vrolijk  

Begeleiding    : Henk Hilgeman  

Koster : Judi 

Beamer    : Dineke 

Crèche : -  

Kindernevendienst : - 

1e Collecte     : Jeugd 

2e Collecte     : Beheer en onderhoud kerk 
 
 

Kerkdienst: Vrijdag 1 januari 10.30          

  

Voorganger    : Mevr. Ds. M. (Marina) vd Zwaag  

Begeleiding    : - 

Koster : Judi 

Beamer    : - 

Kindernevendienst : - 

Crèche  : - 

1e Collecte     :  

2e Collecte : Beheer en onderhoud kerk 

  
 

Kerkdienst: Zondag 3 januari 10.00 

  

Voorganger    : Dhr. Ds. P. (Peter) Wattel 

Begeleiding    : Addo Dam 

Koster : Marjolein en Aarnoud 

Beamer    : - 

Kindernevendienst : - 

Crèche : -  

1e Collecte     : - 

2e Collecte : Beheer en onderhoud kerk 
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Kerkdienst: Zondag 10 januari 10.00          

  

Voorganger    : Mevr. Ds. M. (Marina) vd Zwaag  

Begeleiding    : Henk Hilgeman 

Koster : Matsy en Hans 

Beamer    : - 

Kindernevendienst : - 

Crèche  : - 

1e Collecte     :  

2e Collecte : Beheer en onderhoud kerk 

  
 
 
 

Persbericht TOP2000 kerkdienst          
 
 
 
 
 
 

 

 

In het Top2000thuiscafé stemmen op jouw nummers van Geloof, Hoop en Liefde 
 
(Woerden) Op maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 december opent het TOP2000thuiscafé “Geloof, Hoop & 
Liefde” in Woerden haar deuren. Online en in de huiskamers dankzij een live-uitzending om 20.00 uur via RPL 
Woerden. Drie verschillende avonden over de popmuziek uit de TOP2000, maar ook rondom verhalen en muziek van 
geloof, hoop en liefde.  
 
Evenals voorgaande jaren is het mogelijk om op eigen favorieten uit de lijst te stemmen en hierbij een motivatie 
achter te laten. Welk nummer geeft jou vertrouwen of voed jouw hoop? Welke artiest inspireert jou? Laat het ons 
weten. Dit stemmen op je eigen Top3 nummers van Geloof, Hoop & Liefde kan via de website: 
www.top2000kerkdienst.nl/woerden  Stemmen kan tot uiterlijk zondag 27 december. Op woensdagavond 30 
december maken we de Woerdense Top3 bekend. 
  
Programma Top2000 Thuiscafé 
Ons Top2000Thuiscafé zal op 3 avonden haar deuren openen. Op maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 
december van 20.00-21.30 uur zenden we vanuit de Kruiskerk een Top2000thuiscafé uit: Café Geloof, Hoop & Liefde. 
Elke avond is anders, dus kijk ze gerust alle drie. Blijf dus 28, 29 en 30 december ’s avonds thuis, maak het gezellig en 
laat u verrassen door geweldige livemuziek van Woerdense muzikanten, een POPpubquiz, onze eigen ‘Leo Blokhuis’, 
verhalen rond popmuziek en geloof, en (on)bekende Woerdenaren die over hun liefde voor en inspiratie door 
muziek vertellen. Presentatie van deze avonden is in handen van o.a. dominee Joost Schelling. Het Top2000thuiscafé 
van Woerden: daar blijf je voor thuis!! 
 

http://www.top2000kerkdienst.nl/woerden
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Alles samengevat op een rij: 
Datum en tijd:   maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 december van 20.00-21.30 uur  
Locatie:    Thuis. Uitzending gemaakt vanuit de Kruiskerk, Mesdagplein 4 te Woerden. 
Frequenties RPL TV:   zie onder 
Thema:   ‘Café Geloof, Hoop & Liefde’ 
 
Meer info en stemmen via: www.top2000kerkdienst.nl/woerden 

 

Kanaaltoewijzing RPL TV   

Ziggo:  kanaal 42 

KPN, XS4ALL, Telfort - met witte afstandbediening:  kanaal 1456 

Fiber, Telfort - met zwarte afstandbediening:  kanaal 2167 

T-Mobile:  kanaal 834 

 

 

 

 

 
 

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 31 december  bij de redactie inleveren op het volgende emailadres: 
kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl. Het volledige rooster voor aanlevering kopij vind u op de website. 
De volgende reguliere Kerkbrief verschijnt op 7 januari 2021. 
 
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. Marina van der Zwaag – de Haan 
Scriba   : Sandra Okkerman 06-52692656 
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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