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Van het kerkelijk erf                                   
 

Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk, 
 
We leven tussen (vooral) hoop en ( een beetje ) vrees. Er mag hoop zijn, want er wordt inmiddels volop 
gevaccineerd, en als we daarmee door kunnen gaan, dan komt het ‘normale’ leven weer in zicht.  Tegelijkertijd is er 
de vrees dat het virus zich nog niet gewonnen geeft, en in nieuwe (Britse) gedaantes voor problemen gaat zorgen. 
We zullen nog een tijdje moeten volhouden, en misschien zelfs nog wel rekening houden met een verdere 
aanscherping van de Corona maatregelen.  Inmiddels is een verlenging van de lockdown afgekondigd, en zullen ook 
onze kerkdiensten 3 weken langer alleen maar online te volgen zijn. Daarna beslissen we weer opnieuw. 
 
Op 5 januari hadden we de eerste kerkenraadsvergadering van 2021, uiteraard in digitale vorm. Dat vraagt de nodige 
vergaderdiscipline , om het op deze manier te doen. Als voorzitter heb je niet veel sturingsmogelijkheden. We 
hebben een goede discussie gehad, en vanaf deze plek wil ik mijn mede kerkenraadsleden daarvoor een compliment 
maken. Het belangrijkste onderwerp was of en hoe we verder willen gaan met streamen van onze kerkdiensten, na 
het Corona tijdperk. De bespreking vond plaats in (virtuele) aanwezigheid van het (inmiddels geboren) streamteam. 
We hebben besloten om ook na Corona door te gaan met streamen. Vervolgens hebben we lang stil gestaan bij de 
vraag of we openbaar willen streamen of , zoals nu, besloten via een link met toegang voor gemeenteleden en 
‘symphatisanten’. Conclusie is dat we hier niet over 1 nacht ijs willen gaan, en dit willen bespreken op de 
eerstkomende  gemeentevergadering. Tot die tijd blijven we de huidige aanpak volgen. 
 
Omdat ondertussen het werk van de beroepingscommissie in volle vaart door is gegaan, en we richting een moment 
gaan waarop er gezamenlijk knopen moeten worden doorgehakt, was het nodig om de samenwerking met de 
Harmelense kerkenraad verder vorm te geven. Op 12 januari hebben we met beide kerkenraden beelden 
uitgewisseld over elkaars gemeentes. Wat spreekt je aan in je eigen gemeente en waar is er ruimte voor verbetering  
en uiteraard leren van elkaars ervaring. Al met al een goede bijeenkomst, waar we een goede bodem hebben gelegd 
voor een volgende keer, wanneer we zullen moeten besluiten om een kandidaat predikant te presenteren aan de 
beide gemeentevergaderingen. We houden u op de hoogte. Het laatste woord is aan de gemeentevergadering. 
 
Terwijl we bezig zijn met allerlei bestuurlijke beslommeringen, moeten we ook niet vergeten waar het echt om 
draait. Er zijn diverse gemeenteleden getroffen door Corona, in variërende mate van ernst. Gelukkig is in de meeste 
gevallen het herstel ingezet.  Daar mogen we dankbaar voor zijn. Maar er blijven zorgen, zie ook elders in deze 
kerkbrief. 
 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet, 
 
Jos Heuvelman 
 

 

Pastoralia 
 

Wellicht schrok u toen u tijdens de dienst van zondag 10 januari jl. onze dominee in haar gebed onze gemeente -
leden, die door Corona getroffen waren, hoorde noemen. Niet eens alle mensen werden genoemd, want enkelen 
waren al nagenoeg beter.  
In deze pastoralia zou ik willen laten overlopen van dankbaarheid. Tijdens dit schrijven zijn allen herstellende. In ons 
gebed gedenken we hen en in het bijzonder mw. Jo Burggraaf, in het verzorgingshuis in Baarn. We hopen dat haar 
herstel ook door mag zetten. Alvorens Thom de Kort naar huis komt, gaat hij voor revalidatie naar de Hoogstraat in 
Utrecht. Als u dit leest is hij daar inmiddels opgenomen.  
Gelukkig is voor Corrie Pauw en Pieter Timmerman de reguliere zorg opengebleven. Bij Corrie straalt de 
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dankbaarheid van haar gezicht als we haar spreken. Na de operatie mocht zij weer spoedig naar huis. Afgelopen 
week vernam zij van de doctoren dat alles goed is. 
Niet minder blijmoedig en dankbaar staat Pieter in het leven. De nieuw gestarte behandeling slaat aan en heeft erg 
positieve resultaten. Er zou zo een lied van dankbaarheid bij u op kunnen komen. 
 
Verjaardagen 
In de aankomende veertien dagen hoopt één gemeentelid haar verjaardag te vieren. 
26-01-2021 Mevr. A. Hoogendoorn – Senten  
 
Namens het pastorale team een geestrijke groet, 
 
Bert van Vreeswijk 

 

 

Verslag Kerkenraadsvergadering  
 
De kerkenraad heeft op 5 januari een online vergadering gehouden. Jos heet iedereen van harte welkom. Hij opent 
met psalm 4 en gaat ons voor in gebed. 
 
Voor het eerste deel van de vergadering waarin het onderwerp ‘streamen’ behandeld wordt, zijn naast Bert van 
Vreeswijk ook de andere leden (Marieke en Bert de Groot en Bob den Hollander) van het streamingteam 
uitgenodigd als toehoorder en om eventueel hun standpunt over dit onderwerp toe te lichten. Fijn dat zij er bij 
konden zijn. 
 
We hebben nagedacht over de vragen: 
Willen we blijven streamen na het coronatijdperk? En zo ja, openbaar of in besloten kring? 
Kunnen we het? Hebben we genoeg mensen, kennis en goede apparatuur hiervoor? Wat zou er nog aangeschaft 
moeten worden? 
Hebben we het geld er voor over? 
 
 Argumenten die genoemd worden zijn:  
 
Wanneer een gemeentelid niet naar de kerk kan, kan de dienst die ochtend of later nog terug gezien worden, breder 
bereik. Zo blijft men betrokken bij de gemeente. 
Jongeren kunnen thuis de dienst volgen. Het ‘bijwonen’ wordt zo laagdrempeliger. 
Daar staat tegenover dat de prikkel om naar de kerkdienst te komen en zo bij te dragen aan het gemeente zijn, 
wordt verminderd. Men kan ook thuis de dienst volgen. 
 
Een ruime meerderheid van de Kerkenraad weegt per saldo de voordelen groter dan de nadelen en er wordt 
besloten om ook na Corona door te gaan met streamen 
 
Op welke wijze precies er na de lock-down gestreamd kan gaan worden, wordt door het CvK bekeken. Wellicht zal er 
nog materiaal aangekocht moeten worden. Daar zal een kostenoverzicht voor gemaakt moeten worden. Een 
eenmalige investering is volgens onze penningmeester geen probleem, maar de jaarlijkse kosten moeten niet hoger 
worden. Belangrijk is ook dat de kwaliteit van de kerkdiensten, bijvoorbeeld t.a.v. beamergebruik, gehandhaafd kan 
blijven. 
 
De meningen over openbaar of in een besloten kring te streamen zijn verdeeld. Er is vanavond lang over gesproken 
en iedereen heeft daarover zijn mening kunnen geven.  
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Besloten wordt om het onderwerp openbaar of besloten streamen voor te leggen aan de gemeente bij de 
eerstvolgende gemeentevergadering. 
 
Desgevraagd geeft elk van de leden van het streaming team aan zich in te willen blijven zetten om het streamen 
mogelijk te maken en de apparatuur te bedienen. Wel wordt door hen aangegeven dat de technische kennis nog niet 
heel vergaand is, het beamteam zou er bij betrokken kunnen worden.  
 
Bert de Groot geeft aan in gesprek te willen gaan met andere kerken die hun diensten streamen en hen vragen hoe 
zij dit aanpakken, welk AVG beleid zij daarbij voeren. 
 
CvK punten 
Er is een advies vanuit de SBKG RU omtrent de bouwkundige staat van de gebouwen, het lijkt er op dat dit toch 
minder erg is dan we hadden verwacht. Echter er zij nog geen prijzen bekend voor de onderhoudswerkzaamheden. 
Eind januari hoopt CvK hierover meer duidelijkheid te hebben. 
 
Er is een werkgroep opgericht om het digitaal collecteren mogelijk te maken en om de actie kerkbalans op te starten.  
 
Corona gerelateerd: 
Vanaf 20 december zijn er alleen online kerkdiensten waarbij alleen mensen die een taak hebben aanwezig zijn. 
Als deze kerkbrief verschijnt is inmiddels duidelijk dat de lock-down verlengd wordt. Besloten is om ook verder te 
gaan met allen digitale kerkdiensten. 
 
Voor de collecten wordt het totaalbedrag dat door gemeenteleden overgemaakt wordt, verdeeld over de 
collectedoelen. Het percentage voor kerk en beheer - onderhoud kunnen minder zijn dan de andere doelen, zodat 
minder van het collectegeld bij deze interne doeleinden terecht komt. 
  
Leven en werken van de gemeente  
Jeugd: voor de kerst is door de pastorale bezoekers bij jonge gezinnen een tasje gebracht met wat leuke dingen en 
lekkers er in. Dit werd zeer gewaardeerd! 
Rondom de samenwerking met Harmelen in het beroepingsproces zullen beiden Kerkenraden kennis maken op 12 
januari. Gezien de corona-maatregelen zal dit online gebeuren. De avond heeft als doel de kerkenraadsleden kennis 
met elkaar te laten maken. 
 
Ad sluit de vergadering af met een gedicht van Marie Husing, Geduldig zijn! 
 

  
Hoe komen wij deze winter door?                                               Marina van der Zwaag                                                               

                                       
Normaal stel ik mij die vraag niet, want, ook al vind ik dit jaargetijde geen fijne tijd, ik weet dat eind december de 
dagen al weer gaan lengen. Ik kijk ook uit naar de eerste lammetjes in de wei. In februari signaleer ik ze al. Het is 
even afzien, ik weet het, het is immers ieder jaar zo, maar dan komt toch echt de lente. Dus ik weet gewoon; die 
winter kom ik wel door! Maar dit jaar is alles anders. De winter van de steeds strengere lockdown loopt nu gelijk op 
met het doodse landschap buiten, maar als straks de eerste warme zonnestralen op mijn huid prikken, gaat die 
andere winter gewoon door. En wie weet hebben we op het moment dat u deze bijdrage aan de Kerkbrief leest al te 
maken met een avondklok. Vanaf hoe laat? Pas om 22.00 uur, of moeten we om 18.00 uur al binnen zijn. En hoe lang 
duurt het nog? Tot de zomer, wat Diederick Gommers mogelijk acht? 
 
Ik vermoed dat deze gedachten herkenbaar zijn. 
Om terug te komen op mijn vraag: “Hoe komen wij deze winter door?”... Ik ben een gelovig mens, al is dat met een 
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gezonde twijfel en perioden waarin ik mijn best moet doen om niet van mijn geloof af te vallen. Maar op de één of 
andere manier heb ik nog nooit zoveel steun gehad aan dat broze geloof van mij als in deze periode. De Bijbel is 
daarbij behulpzaam. Verschillende Psalmen en woorden van profeten bemoedigen me, en ook Jezus, die in Matteüs 
11: 28 zegt: “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.” Het is 
net alsof het voor deze tijd theorie was, maar dat ik het nu werkelijk ervaar. 
 
Bijbel lezen helpt dus om de winter door te komen. Maar ook de oefening om in het ‘hier en nu’ te leven. Niet terug 
kijken op wat was en ook geen grote verwachtingen voor de toekomst hebben. Ik ben er vandaag en het is de kunst 
om van deze dag iets te maken. Wat daar dan weer bij helpt, is om iedere dag te beginnen met stil te zijn voor God 
en me te realiseren dat ik een gezegend mens ben, omdat ik deze dag van Hem heb ontvangen. Tegelijk zadelt mij 
dat op met een opdracht; dankbaar gebruik te maken van die dag om zoveel mogelijk mens naar Zijn beeld te zijn en 
lief te hebben: Hem, anderen, en vooral ook mijzelf! Daar heb ik iedere dag mijn handen vol aan. 
 
Nog een manier om deze bijzondere en zware winter door te komen is om extra nadruk te leggen op de 
geluksmomenten. Die als het ware uitvergroten. En niet al te lang stil te staan bij de moeilijke momenten. 
Halverwege januari waren onze dochters jarig. We hebben zowaar kans gezien om samen taart te eten, die één van 
hen zelf had gebakken. Zo lekker heeft een stukje taart zelden gesmaakt. 
 
Wat mij ook helpt is om iets minder streng voor mezelf te zijn, dan normaal. Ik heb, zoals de meeste mensen, mijn 
guilty pleasures. In mijn geval is dat legpuzzels maken. Ik vind het een nutteloze bezigheid en heb altijd spijt als ik 
daar een paar uur mee bezig ben geweest, terwijl ik andere zinvollere dingen had kunnen doen. Vlak voor Kerst, 
toen ons gezin in quarantaine ging, omdat Cees positief getest was, kregen we van onze uithuizige dochters en 
schoonzoon een quarantaine-overlevingspakket. Daar zaten twee puzzels in. Ik heb ongegeneerd uren met die kleine 
kartonnen puzzelstukjes gegoogeld. Mijn andere quilty pleasure is Engelse detectives kijken, zoals “Midsummer 
Murders”. Als ik het weer eens even helemaal heb gehad met ad hoc allerlei dingen regelen, omdat we vanwege de 
steeds strengere lockdown voortdurend achter de feiten aanlopen, trek ik een dvd uit de kast. Ik geniet van die 
bijzondere sfeer van het Engelse platteland. Overigens is er ook een black comedy die diezelfde sfeer uitstraalt: 
“Keeping mum” met Rowan Atkinson in de hoofdrol. Misschien heb ik die titel al eens laten vallen. 
 
Zo heeft iedereen zijn eigen strategie om te dealen met dat wat onvermijdelijk op onze weg komt in deze periode. 
Maar terwijl het mij nog wel lukt om de vraag “Hoe kom ik de winter door?”  bevredigend te beantwoorden, ben ik 
bang dat dat niet voor iedereen geldt. Ik hoop dat we zoveel oog hebben voor elkaar en inlevingsvermogen in elkaar, 
dat we de nood van anderen op het spoor komen. We denken daarbij al snel aan alleenstaande ouderen, die bijna 
geen bezoek meer krijgen. Maar het kan ook heel zwaar zijn voor een gezin met schoolgaande kinderen, die nu niet 
naar school gaan en thuis les moeten krijgen. Hoe doe je dat, terwijl je ook nog een baan hebt en het huishouden 
meer aandacht vraagt, omdat iedereen thuis is? Dat oog hebben voor elkaar is een opdracht die voortvloeit uit de 
vaste grond van ons bestaan: de liefde van God voor ons. Deze liefde mogen we doorgeven. Daar mogen we als 
geloofsgemeenschap groot in zijn. 
 
Tot slot wil ik jullie als gemeente bedanken voor de prachtige, grote bos bloemen die ik heb gekregen en die Cootje 
de Wit heeft gemaakt en de cadeaubon. Ik ben blij verrast met deze blijk van waardering. 
 
Hartelijke groet, Marina van der Zwaag. 
 
 

Nieuws van de Diaconie                                                               
 

Lichtpuntje in deze tijd! 
De kerkenraad is dankbaar voor de bijdragen in de collecten in het afgelopen jaar. Na de 1e lockdown daalden de 
inkomsten uit de collecten sterk, maar na de opstart van de diensten en het invoeren van het digitaal collecteren zijn 
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de inkomsten uit collecten bijna weer op het niveau van 2019 uit gekomen. Dank u wel daarvoor! 
De QR code (zie bijgaand) zal niet meer worden gewijzigd. U kunt deze altijd gebruiken. 
Administratief zullen de ontvangsten als volgt verwerkt worden. De start van de ontvangsten van de collecten is de 
zondag van de dienst en loopt tot en met de zaterdag daarna. De doelen van de collecten kunt u vinden in de 
kerkbrief en bij de mededelingen tijdens de dienst.  
 
U mag natuurlijk ook overmaken op IBAN: NL65RANBO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente te Kamerik. 
 
Met vriendelijke groet, 
Henk van der Vliet 
 
 

Scan de QR code om te betalen voor Collecte Ontmoetingskerk 
Scan de code met de Camera App op je telefoon 
 

 
 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=-8oAmm6BTz6sYA4vdi0Fug 
 
 
 

Kerkdienst Zondag 24 januari 10.00                                                                 
 

Voorganger  : Dhr. ds. André de Oude 
Begeleiding  : Addo Dam 
Koster   : Joke en Gert 
1e Collecte  : Kerk  
2e Collecte  : Beheer en onderhoud  
3e Collecte  : Cantorij 
 

Kerkdienst Zondag 31 januari 10.00                                                                
 

Voorganger  : Dhr. ds. Tjeerd de Boer 
Begeleiding  : Henk Hilgeman 
Koster   : Ria en Alfons 
1e Collecte  : Kerk 
2e Collecte  : Beheer en onderhoud 
 
 
 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=-8oAmm6BTz6sYA4vdi0Fug
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Kerkdienst Zondag 7 februari 10.00                                          Dienst voor jong en oud                                                                           
 

Voorganger  : Mevr. ds. Marina van der Zwaag 
Begeleiding  : Gert van Zoelen 
Koster   : Judi 
1e Collecte  : Jeugd 
2e Collecte  : Beheer en onderhoud 
3e Collecte  : Diaconie 
 
 
 

Oud papier ophalen op 6 februari                                                                                                      
 

Starttijd: 
Ophalen in: 

08.00 – auto 1 
Teckop, Oud Kamerik, Kanis 

08.00 – auto 2 
Dorp Oost 

Belader 1: 
Belader 2: 

Dominique Bastmeijer 
Edwin Bastmeijer 

Ton Rijnbeek 
Paul Alfons 

Starttijd: 
Ophalen in: 

Vanaf 09.30 – auto 1 
Dorp west 1 

Vanaf 09.30 – auto 2 
Dorp west 2 

Belader 3: 
Belader 4: 

Hans van der Geest 
Marcel van Bemmel 

Ferry Hoogerwerf 
Ton den Blanken 

Catering: Ada Nieuwenhuizen Om 09.30 is er koffie en thee! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 29 januari 2021 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 4 februari 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. 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  

 

mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl
http://www.ontmoetingskerkkamerik.nl/
mailto:kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl

