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Van het kerkelijk erf                                   
 

Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk, 
 
De persconferentie van de premier zit er weer op, en het beeld is nog niet echt positief. 
Geen versoepeling, want nog weinig verbetering. Ook sneu voor onze jongeren die er naar snakken om weer samen 
lol te maken en om er voor elkaar te zijn.  
Waar wel vooruitgang is, is het podium van de kerkzaal. Met een nieuwe vloer kunnen we weer jaren vooruit.  
Onze predikant Marina van der Zwaag durfde zelfs een sprongetje te maken , althans dat zei ze… Alle betrokkenen 
bij de podiumvernieuwing ( en het opruimen daarna!) ook vanaf deze plek : dank!! 
Marina stak in haar preek menig vrijwilliger een hart onder de riem. Je bent nog wel eens geneigd jezelf voorbij te 
lopen, vanwege het plichtsgevoel naar anderen die je hulp en/of aandacht nodig hebben. Op zich een prima 
houding, omzien naar je naaste. Maar dat kun je alleen volhouden, als je ook goed naar jezelf omkijkt. Niemand 
verlangt dat we onszelf voorbij lopen. Doseren en keuzes maken zijn  ook belangrijk. Sterker, dat moet, willen we het 
op de langere termijn volhouden. 
Ondertussen zitten we wel midden in de Adventstijd, de tijd van het Licht dat komen gaat. Ondanks alle beperkingen 
van deze tijd, is de boodschap van Hoop dit jaar extra belangrijk. Die boodschap kunnen we versterken door elkaar 
een kaartje te sturen of door middel van een belletje. Die schoen past ons allemaal. En zeg nou zelf, wie vindt het 
niet leuk om een echt kaartje in de bus te krijgen? 
Volhouden en doorzetten! 
 
Namens de Kerkenraad 
Jos Heuvelman 
 

 

Pastoralia 
 

Vraagt u zich ook af hoe u Kerst gaat vieren? Op het moment van dit schrijven ziet het er niet goed uit. Of zullen we 
van Den Haag toch de teugels iets mogen laten vieren? Hoe dan ook het blijft oppassen. 
Zullen we elkaar dan maar wat opvrolijken met een kaartje? Toch altijd goed om elkaar wat aandacht te geven. En 
als het kaartje niet te ver weg gaat hoeven we niet eens postzeges te plakken. Veel gemeenteleden die dit jaar niet 
naar Oeganda konden vanwege Corona gaan het volgend jaar weer proberen. Zij brengen uw kaartje voor de prijs 
van een halve postzegel rond. En bij Engelien koopt u prachtige kaarten. 
Wat een mooie kerstgedachten, zo denken we wereldwijd aan elkaar! 
 

De groeten van…… 
Vanaf Kallameer 44 in Woerden wordt u door 2 personen de groeten gedaan. De 
koffie staat dit keer klaar bij Jacqueline en Eelke Jongsma. 
Hun eenvoudige vraag “hoe is het in Kamerik”levert direct voldoende gespreksstof 
op. De digitale kerkdiensten liggen direct op tafel. “Heerlijk toch die digitale kerk 
met een warm bakkie koffie” zegt Jacqueline. “Als Kamerik niet in de lucht is” 
stemmen we nog weleens af op ds. Erick Versloot in Mijdrecht. Dit mede omdat 
Erick vele jaren geleden Jacqueline pianoles gaf. De diensten zien er professioneel uit 
en zijn via YouYube voor iedereen te zien. 
Jacqueline en Eelke zijn in hetzelfde dorp opgegroeid, in Strijen, onder de rook van 
Rotterdam. “Strijen en Kamerik hadden wel iets gemeen, een plattelands gemeente, 
we waren er lid van de Gereformeerde kerk. 
Toen we in 1970 in Kamerik kwamen wonen, zijn we bijzonder hartelijk begroet en 
opgevangen met name door Arie en Nelie Hoogendoorn en Dirk en Jans Reijneveld. 
Aan die tijd denken we graag terug. 
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Naast hun werk waren Jacqueline en Eelke zeer actief in het kerkelijk leven. Beiden zijn ouderling geweest. 
Jacqueline nam drie termijnen voor haar rekening waarvan één als scriba. Bij de start van het beam-team was Eelke 
betrokken. Als pastorale bezoeker heeft Jacqueline menig gemeentelid bezocht. Eerder was Eelke betrokken bij het 
beroepen van een nieuwe predikant na het vertrek van Ruud Biewinga. Gilda Polderman werd de eerste vrouwelijke 
dominee van onze gemeente.  
Ook in de classis was Eelke actief. Als visitator bezocht hij veel PKN-gemeenten in de provincie Utrecht, “een 
boeiende en leerzame tijd”. Hij is nu lid van het PKN-Classicaal College voor behandeling van Bezwaar en Geschillen 
van de regio Utrecht. 
 
Pratend over de Ontmoetingskerk van vandaag verraden de gezichten enige teleurstelling. Weet je zegt Jacqueline; 
“vroeger hing op het kerkraam een prachtige poster. Daar stond op ‘Bij ons zijn alle vestigingen op zondag open’. Die 
poster hangt nu ook bij de Jumbo” vult Eelke komisch aan. 
 
We filosoferen uitgebreid over gemeente zijn en de moeilijke tijd die de kerk doormaakt. Vragen als; ‘Is pluriform 
zijn altijd wel zo goed? Soms kan een drempeltje geen kwaad. Met allerlei verschillende ideeën en inzichten kweek je 
geen eenheid. Gaat het niet ten koste van saamhorigheid en bereidheid om je voor de kerk in te zetten? 
“Hoe dan ook, ik ben erg blij met m’n geloof” zegt Jacqueline. “Hoe dankbaar ben ik als ik merk dat m’n gebeden 
verhoord worden en we zien dat problemen opgelost worden”. Eelke noemt de 10 geboden; “nuchter gesproken kan 
ieder mens wanneer hij of zij z’n verstand gebruikt die goed nakomen. Dat is dus niet de essentie “Geloven en 
ervaren dat je van boven geleid wordt en dat Hij sturing aan je leven geeft, dat is voor ons belangrijk”.  
 
Verjaardagen 
De volgende gemeenteleden hopen in de aankomende dagen hun verjaardag te vieren. Wij feliciteren hen van harte 
en wensen hen een fijne dag. 
13 december  Dhr. T.J. Bastmeijer     
19 december  Mevr. G.G. Pouw–Zoer       
21 december  Mevr. J.A. van Vreeswijk–Wals      
 
Een Pastorale groet, 
Bert van Vreeswijk 
 
 

Sint Nicolaas, goedheiligman                                                       Marina van der Zwaag 

 
Sinterklaas is weer uitgewuifd, dit jaar niet letterlijk overigens. Sinds een paar jaar hebben ze hier in Ter Aar zelfs een 
happening van gemaakt. Op het winkelplein kun je afscheid van hem nemen. In de jaren daarvoor vertrok hij zonder 
er enige ruchtbaarheid aan te geven, terwijl zijn komst weken van te voren werd aangekondigd, en de tocht van de 
boot nauwkeurig werd gevolgd. Hij is weer weg en dit keer zonder uitwuivende kinderhandjes, maar dat had een 
andere oorzaak. 
 
Het is tijd om onze Kerstboom op te tuigen om ons voor te bereiden op een heel ander feest, niet een seculier feest, 
maar één met een Christelijke basis, die bij Christenen en niet-Christenen bekend is. 
In mijn kindertijd was het al gebruikelijk om pakjes onder de Kerstboom te leggen, en niet in de zak van (toen nog) 
zwarte Piet. Maar Christenen deden daar niet aan mee. Het zou vertroebelen waar dit feest om gaat. Niet onze 
gekochte cadeautjes waren het stralende middelpunt, maar het geschenk uit de hemel: het kleine kwetsbare 
Christuskind. Ik heb dan ook nog nooit een ander cadeautje ontvangen op Kerstavond, of het moet de warmte zijn 
van de mensen met wie dit feest gevierd wordt. 
 
Toch klopt het niet dat Sinterklaas een seculier feest is en Kerst een Christelijk. De andere naam waarmee deze 
goedheiligman ook wel wordt aangesproken, Sint Nicolaas, verraadt duidelijk zijn Rooms-Katholieke herkomst. Dat is 
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ook de reden dat Maarten Luther, nadat hij zich los gemaakt had van zijn moederkerk, er juist voor pleitte om pakjes 
onder de Kerstboom te leggen. Want aan heiligenverering had hij een broertje dood. Wij moeten mensen niet zo 
ophemelen, alleen God is heilig. 
 
Kerst, Sinterklaas, en ook Sint Maarten hebben allemaal een religieuze achtergrond. We mogen dan een land 
geworden zijn, waar steeds minder mensen in God geloven, het zit meer in onze cultuur verweven dan sommigen 
zouden wensen. En gelukkig zijn we zo oecumenisch geworden dat ook de laatste twee heiligen door Protestanten 
omarmd worden. 
 
Er is zelfs een Sinterklaaslied in ons nieuwe Liedboek opgenomen, ingedeeld in de rubriek “GETIJDEN VAN HET JAAR 
– geloofsgetuigen”. 
Ik heb het nog nooit laten zingen in een dienst. Maar Nicolaos wordt in dit lied beeld van het erbarmen Gods 
genoemd. Het is lied 745. Vooral het tweede couplet vind ik ontroerend. Daar worden kinderen genoemd die niet de 
rechten van een kind krijgen en aan allerlei grootmenselijke gevaren worden bloot gesteld: dakloosheid, uitbuiting, 
geweld. In Nederland zijn verschillende organisaties die er voor zorgen dat ook kinderen van minder bedeelde 
ouders cadeautjes krijgen: “Sinterklaas Bestaat”, “Sintvoorieder1”,  de “Sinterklaasbank” en “Stichting SintHelpt”.  
De mensen die actief zijn bij deze organisaties vind ik de ware Sint Nicolazen. Zij zijn het beeld van Gods erbarmen, 
of ze in Hem geloven of niet. Het heeft te maken met een levenshouding, waarbij je verder kijkt dan je eigen 
cadeautjes. Als je dat doet, maakt het verder niet zoveel uit waar de pakjes liggen; in de jutenzak of onder de mooi 
versierde Kerstboom. 
 
Hartelijke groet, ds. Marina van der Zwaag. 
 
 

Een mooi stukje oecumenisch werk: renovatie podium                              Gijs de Heer 

 
Een paar maanden geleden bemerkten we dat het houten podium van onze kerk aan het Hallehuis wel erg door 

begon te veren en nader onderzoek leerde ons dat het 
hout aangetast was door de Boktor kever. Op sommige 
plaatsen dreigden we door het podium te zakken, hele 
stukken hout waren weggevreten. Voor het vervangen 
van het podium zochten we Kamerikse bedrijven en we 

kwamen al snel uit bij Marcel Roest. Roest heeft het oude 
podium er uit gesloopt en vervangen door een nieuw 
podium. Uitermate netjes werk geleverd trouwens. Om 
eventuele achtergebleven boktorren te verdelgen is 
daarna alles behandeld met een vloeistof die 3 dagen lang 
geweldig stonk. We moesten dan ook een kerkdienst 
overslaan. Daarna heeft de Osim voor nieuwe 
vloerbedekking gezorgd (ook weer erg netjes uitgevoerd) 
en hebben we de boel weer ingericht.   
We hopen weer jaren vooruit te kunnen.  
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Begroting 2021 

 
Beste gemeenteleden, 
In deze kerkbrief presenteren wij de begrotingen voor het jaar 2021 van de kerk, diaconie en de commissies.  
Mocht u vragen hebben dan verzoeken wij u voor 14 december a.s. te mailen naar 
 penningmeester@ontmoetingskerkkamerik.nl. 
Het begrote resultaat voor de kerk voor 2021 is negatief, dat wil zeggen dat er meer geld uitgaat, dan dat er 
binnenkomt aan vrijwillige bijdragen en collectes. Omdat we nog een buffer hebben brengt ons dit niet acuut in de 
problemen. Maar op wat langere termijn is dit niet houdbaar, zeker als er nog hoge onderhoudskosten op ons af 
gaan komen. Verder kwam in de gemeentevergadering de op zich lovenswaardige oproep om collectes niet langer 
voor de eigen kerk te bestemmen. Zou mooi zijn, als dat (eventueel ten dele) kan. 
We gaan de komende maanden nadenken over hoe we dit kunnen rondbreien. Samen staan we immers sterk en 
kunnen we heel veel. U hoort nog van ons. 
De begrotingen ontvangt U als een aparte bijlage bij deze kerkbrief. 
 
Henk van der Vliet, penningmeester 
 
 

Kerk in Actie                                                                                                          Klaas de Wit 
 
Commissie KerkinActie heeft vorige week weer overleg gehad. Sommige zaken  
vereisen dat we ver vooruit kijken. Zo stonden we al even kort stil bij het 
onderwerp 40-dagentijd 2021 en dat terwijl advent 2020 nog moest beginnen. In 
een tijd waarin van alles moet worden geregeld voor de korte termijn, vereist dat 
wel even schakelen. Al snel kwamen we weer op advent en kerst 2020. De 
kerstster mag weer verhuizen van de vliering Kastanjelaan naar zijn plekje in de 
kerk bij de kansel. Als het goed is heeft de ster op zondag 6 december, de zondag 
van de tweede advent, weer gebrand. Natuurlijk is ook de kerstnachtdienst 
besproken en hoe wie die dienst kunnen opzetten. Een extra belemmering is het 
dat we nog steeds te maken hebben met het zangverbod vanwege corona  
in onze kerk. We hadden zo graag gezongen “Komt allen tezamen”, al was het 
maar met dertig personen in de dienst. 
 
U heeft al kunnen lezen dat we overwegen op kerstavond twee diensten te houden. De kerk biedt plaats aan dertig 
personen, de dominee heeft tijd vrij gemaakt, de kosters zijn beschikbaar, de versiering houdt het wel twee of meer 
diensten uit, maar de bezoekers moeten er wel zijn. Bovendien, moet er toch wel heel wat worden geregeld. Wat 
zou het leuk zijn als niet alles op de schouders van een paar mensen komt en ook mooi zou het zijn als er echt 
behoefte is aan een tweede kerstnachtdienst. De aantallen zijn nog niet overtuigend. Met één email bericht aan 
kia@kerkinactiekamerik kunt u uw support aan en/of uw aanwezigheid in de kerstnachtdienst aanmelden.  
Ieder die zich meldt via dat emailadres, krijgt bericht over de dienst(en) en het tijdstip waarop hij/zij wordt verwacht.  
 
De afgelopen week stond voor tenminste 30 Kamerikers in het teken van de collecte voor  de vluchtelingenkinderen 
in de Griekse kampen. Fantastisch was het te merken dat zoveel mensen bereid waren te collecteren in een paar 
straten van ons dorp. Sommige wijken waren niet eens zo makkelijk. Het buitengebied van Kamerik kan donker zijn 

en de duisternis begint in deze tijd van het jaar vroeg. De totaalopbrengst mag er dan ook zijn. Er is een bedrag 
van maar liefst € 2.647,88 opgehaald. Heel veel dank aan alle gulle gevers en zeker ook aan alle 

collectanten. Uw bijdrage in de collectebus of uw bijdrage door de QR-code te scannen is hard nodig om de diepe 
ellende in de vluchtelingen kampen iets te verzachten.  
 

mailto:penningmeester@ontmoetingskerkkamerik.nl
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Op de site van Kerk in Actie staat een oproep, niet alleen  voor een 
financiële bijdrage maar zeker ook om stil te staan in ons gebed bij 
deze droevige omstandigheden: Natte tenten, onvoldoende sanitair 
en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse 
vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms 
helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten , Azië en 
Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze 
eindigen? Wij bidden voor hen het gebed van ds Ad Wijlhuizen 
(PKN, Apeldoorn): 

 
Dat jij, die gegaan bent,  toen op een dag, zomaar, omdat het niet 
anders meer kon,  
 - God weet hoe het was – dat jij, mensenkind, gegaan langs 
moeizame wegen, 
met velen alleen door duistere nachten, aangespoeld aan onze grenzen, 
dat jij, nu jij hier bent, ja dat jij ogen mag ontmoeten, die jou zien, 
handen die jou omarmen, harten die jou verstaan en je stiltes verdragen. 
 
Dat jij, zo overgeleverd aan mij en anderen, iets mag ervaren van de Vriendelijke,  
Erbarmende en Leven Schenkende. Want weet je, de toekomst is ook van jou, deze aarde, deze lucht, ze komt jou toe, 
je bent zo nodig.  
Eeuwige, beweeg mij, houd ons bewogen. In naam van de liefde, in Jezus’ naam. Amen. 
 
 
 

Kerkdienst Zondag 13 december 10.00                                                                3e Advent 
 

Voorganger  : Mevr. ds. Rianne van der Nagel - Meter 
Begeleiding  : Addo Dam 
Koster   : Joke en Gert 
Crèche   : Annemarie en Anouk 
Kindernevendienst : Daniëlle 
Beamer   : Dineke 
1e Collecte  : Kerk  
2e Collecte  : Beheer en onderhoud  
 
 
 

Kerkdienst Zondag 20 december 10.00                                                               4e Advent 
 

Voorganger  : Dhr. ds. Jan Compagner 
Begeleiding  : Aartjan van Pelt  
Koster   : Ria en Alfons 
Crèche   : Jeanette 
Kindernevendienst : Mirjam 
Beamer   : Arie 
1e Collecte  : Kerk 
2e Collecte  : Beheer en onderhoud 
3e Collecte  : Jeugd 
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Kerkdienst(en) Donderdag 24 december                                               Kerstnachtdienst                                        
 

Voorganger  : Dhr. ds. Joost Schelling 
Begeleiding  : Martijn v.d. Weerd 
Koster   : Hans en Matsy 
Beamer   : Jornand 
1e Collecte  : Kerk in Actie 
2e Collecte  : Beheer en onderhoud 
 

Het is op moment van verschijnen van de kerkbrief nog niet bekend of er deze avond 1 of 2 diensten zijn. 
Degenen die zich hebben opgegeven worden t.z.t. hierover geïnformeerd. 
 
 

Kerkdienst Vrijdag 25 december 10.00                                                            1e Kerstdag                                       
 

Voorganger  : Dhr. Jan Buchner 
Begeleiding  : Gert van Zoelen 
Koster   : Ria en Alfons 
Crèche   : Gijs en Engelien  
Kindernevendienst : Sandra 
Beamer   : Adriaan 
1e Collecte  : Diaconie 
2e Collecte  : Beheer en onderhoud 
 
 

Kerkdienst Zondag 27 december 10.00                                                                
 

Voorganger  : Dhr. ds. Teun Vrolijk 
Begeleiding  : Aartjan van Pelt  
Koster   : Judi 
Crèche   : Jeanette 
Kindernevendienst : Mirjam 
Beamer   : Dineke 
1e Collecte  : Jeugd 
2e Collecte  : Beheer en onderhoud 
 
 

 
 

De redactie van de kerkbrief wenst u fijne feestdagen! 
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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 18 december 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 24 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 06-52692656 
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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