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Van het kerkelijk erf 

Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk, 

Allereerst willen we iedereen een gezegend 2021 wensen. Laten we erop vertrouwen dat dit een beter jaar 
wordt, dan 2020. Vorig jaar hebben we te maken gehad met ongekende vraagstukken, waar niemand 
ervaring mee had, maar iedereen wel een mening over had. Daar zijn we met z’n allen redelijk tot goed door 
heen gekomen, maar we moesten het jaar helaas afsluiten met wederom een zware lockdown en 
kerkdiensten die uitsluitend digitaal kunnen plaatvinden. Technisch ging dat overigens steeds beter. 
Ondertussen kampen diverse gemeenteleden met Coronaperikelen, in variërende mate van ernst. Het 
vaccin is onderweg , maar we zullen eerst nog de nodige uitdagingen op ons af zien komen. 

Ondanks dit alles, zijn we het jaar meteen met een organisatorische drukte van jewelste begonnen. Voor het 
jaar 2 weken oud is, heeft de kerkenraad vergaderd, vindt er een tweede ontmoeting met de kerkenraad van 
Harmelen plaats, en zijn de voorbereidingen opgestart voor besluitvorming over de Financien (incl 
collectebestemmingen) van onze kerk. Kortom , we staan niet stil. In een volgende editie meer hierover. 

Groet, namens de Kerkenraad 

Jos Heuvelman 

Bijdrage ds. Marina van der Zwaag 
 

“Lieve gemeenteleden van de Ontmoetingskerk in Kamerik”. Zo begin ik mijn Nieuwjaarsgroet aan jullie, die 

ik met mijn mobiele telefoon heb opgenomen in onze woonkamer in Ter Aar, tussen kerstboom en 

kerststal. Omdat de Nieuwjaarsdienst niet doorging zocht ik naar een mogelijkheid om jullie toch te 

ontmoeten en een hoopvol 2021 toe te wensen. Met behulp van Bert van Vreeswijk is het gelukt. 

 

In de eerste Kerkbrief van het nieuwe jaar is een persoonlijke terugblik op het bijzondere jaar 2020 op zijn 

plaats. Op 1 december 2019 ben ik aan het werk gegaan in deze gemeente. Vanaf het begin voelde ik me 

hier welkom. De eerste maanden was ik vooral op pastoraal gebied actief. Maar het zat in de planning dat 

ik ook het jeugdwerk, en het toerustings- en vormingswerk op zou pakken. En natuurlijk was het fijn als ik 

een aantal kerkdiensten zou leiden. Hoewel mijn preekrooster en dat van de Ontmoetingskerk al bijna vol 

waren, is het toch gelukt. 

 

Ik zou in maart zelfs twee keer achter elkaar in Kamerik voorgaan. Maar toen kwam de intelligente 

lockdown. U mag best weten dat dat, als je net drie maanden in een nieuwe gemeente bent, uitermate 

vervelend is. Wat kon ik nog doen? Hoe kon ik nu nieuwe mensen leren kennen? Hoe konden 

gemeenteleden mij beter leren kennen? Hoe kon ik het jeugdwerk oppakken? De lijsten van kinderen voor 

de avondmaals- en huiscatechese had ik al in huis. 

 

De rest van het jaar heeft in het teken van covid-19 gestaan. Zo goed en zo kwaad als het ging ben ik door 

gegaan met mijn werk. Eén van de dingen die wel konden was, in plaats van eens in de zes weken, iedere 

keer in de Kerkbrief iets schrijven. In de zomer werden de regels versoepeld. Ik heb toen weer mensen 
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bezocht. Ook kon ik met ongeveer zes gemeenteleden een viertal middagen en avonden organiseren in een 

tuin of ruime huiskamer. Het waren mooie ontmoetingen. Een cadeautje dat ik in de schoot geworpen 

kreeg was de schoenendoosdienst op 15 november. Wat heb ik daar van genoten! Ook de twee 

bevestigingsdiensten waren hoogtepunten. 

 

Toen er in oktober opnieuw maar 30 gemeenteleden mochten komen, ontdekte ik tijdens een dienst tot 

mijn blijde verrassing dat ik, op twee gemeenteleden na, iedereen die in de kerk zat, bij naam kende. Nu 

ben ik soms een beetje verlegen, waardoor ik die twee gemeenteleden, na afloop op het Ontmoetingsplein, 

niet naar hun naam gevraagd heb. Ik heb er nog spijt van. 

 

In het eerste contact met de Protestantse Gemeente van Kamerik heb ik beloofd om in ieder geval tot het 

najaar te blijven, in de hoop dat tegen die tijd een nieuwe predikant gevonden was. Maar toen de 

zoekopdracht veranderde doordat Harmelen erbij kwam, is de beroepingsprocedure vertraagd. Ik vermoed 

dat ik nog een paar maanden deze mooie gemeente zal dienen. En wie weet, worden de regels zo 

versoepeld, dat ik toch nog wat andere dingen op kan pakken. 

 

Het jaar 2021 begint zeker niet goed, maar wel hoopvol. Misschien kan onderstaand lied van Dietrich 

Bonhoeffer daarbij behulpzaam zijn. Als iemand recht van spreken heeft, is het wel deze man die in de 

Tweede Wereldoorlog door duistere machten het leven heeft moeten laten: 

 

Lied 511: 
 

Door goede machten trouw en stil omgeven, 
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, 
en met u ingaan in het nieuwe jaar. 

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen, 
drukt nog de last van ’t leed dat ons beklemt, 
o Heer, geef onze opgejaagde zielen 
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd. 

En wilt Gij ons de bittere beker geven 
met gal gevuld tot aan de hoogste rand, 
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven 
aan uit uw goede, uw geliefde hand. 

Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken 
om deze wereld en haar zonneschijn, 

leer ons wat is geleden dan herdenken, 
geheel van U zal dan ons leven zijn. 

Laat warm en stil de kaarsen branden heden, 
die Gij hier in ons duister hebt gebracht, 
breng als het kan ons samen, geef ons vrede. 
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht. 

Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen, 
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet, 
laat ons dan allerwege horen stijgen 
tot lof van U het wereldwijde lied. 

In goede machten liefderijk geborgen 
verwachten wij getroost wat komen mag. 
God is met ons des avonds en des morgens, 
is zeker met ons elke nieuwe dag.

 
Hartelijke groet,  Marina van der Zwaag. 
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Pastoralia 

 

Corona 
In de afgelopen weken hebben we van dichtbij gemerkt hoe verraderlijk Corona is. Mochten we tijdens de 
eerste golf nog het gevoel hebben dat het in Kamerik ver weg was, nu weten we dat ook onder onze 
gemeenteleden het virus rondgaat.  
Op het moment van dit schrijven wacht mevrouw Jo Burggraaf in zorgelijke conditie op opname in een 
zorghotel. Een ander gemeentelid ligt op de IC en nog meer gemeenteleden zijn positief getest, maar 
konden thuis blijven. We denken aan allen en bidden dat ieder Gods nabijheid mag ervaren. 
 

Onze mentale gezondheid 
Binnen het pastorale team spreken we elkaar over wat we in deze tijd voor u als gemeente kunnen 
betekenen. Corona heeft grotere invloed op ons dan je misschien zou denken. Op radio en tv vernemen we 
regelmatig welke uitwerking corona ook op onze geestelijke gezondheid kan hebben. In tijden van crisis en  
grote veranderingen kunnen allerlei verwarrende gevoelens naar boven komen. In een handreiking benoemt 
de PKN die gevoelens. Ze worden de 4 B’s genoemd nl. bang, bedroefd, boos en blij. De laatste wekt wellicht 
uw verbazing, maar leest u maar even verder. 
 
Onder de vlag van ‘bang’ zouden er veel zorgen kunnen zijn, u zit met vragen zoals; wie kan er voor mij 
boodschappen doen? Kan ik nog wel eten kopen? Kan ik de medicijnen blijven krijgen die ik nodig heb? Is er 
voor mij straks nog wel thuishulp? Wanneer kan ik naar het ziekenhuis voor onderzoek of een uitgestelde 
behandeling? 
 
Of hebt u gemerkt dat u vaak bedroefd ben, omdat u niet naar uw moeder in het ziekenhuis kan of naar uw 
opa in het verpleegtehuis, terwijl u weet dat een bezoekje zo nodig is. 
 
Bent u soms boos: op andere landen, op groepen in de samenleving, op de regering, op de kerk, op God? 
 
Soms staat blijdschap ineens op de voorgrond: ik hoef niet naar school, nu kan ik eindelijk de zolder eens 
opknappen, eventjes geen files. Of komt schaamte bij u boven als u aan die blijdschap denkt? 
 
Voor al die verwarrende gevoelens, zowel bij uzelf als bij degene met wie u spreekt, geldt: ze negeren of 
veroordelen helpt niet. Gevoelens zijn er nu eenmaal en duiken juist op wanneer je ze opzij schuift. Het is 
beter om gevoelens te benoemen.  
Uw weet, dat wanneer u dat wenst, altijd een beroep op het pastorale team, met onze dominee voorop, kan 
worden gedaan. Een goed gesprek kan lekker opluchten en zal u goed doen. 
 

VerjaardagenIn de aankomende veertien dagen hoopt één gemeentelid zijn verjaardag te vieren. 

 
07-01-2021 Dhr. J. Honing       
 
Namens het pastorale team een pastorale groet 
 

Bert van Vreeswijk 
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We kijken terug op een mooie kerstnachtdienst met een boodschap waren we allemaal thuis mee verder 

kunnen. Het Woord is vlees geworden staat in het Johannes evangelie, waarmee dominee Joost Schelling 

zijn overdenking  begon. Met Jezus kwam het Licht op aarde, als een tweede scheppingsdaad van God. We 

werden opgeroepen, mede door het lied van Stef Bos het Licht door te geven.  Het thema van de dienst 

‘Thuis’ bepaalde ons niet alleen bij de bijzondere corona omstandigheden waarin wij mu leven, maar zeker 

niet minder bij het lot van vluchtelingen wereldwijd. Als de opbrengst van de collecte van de 

kerstnachtdienst een graadmeter voor de betrokkenheid kan zijn, dan is die wel bijzonder te noemen. De 

collecte bracht meer dan € 1800,- op. 

Binnenkort gaan de kerstattributen weer uit de kerk, de kerstboom naar de versnipperaar, de ster naar de 

vliering, de lichtjes in de kast. De stofzuiger er door en het is weer voorbij. Of toch niet? De vluchtelingen 

hebben nog steeds geen thuis. Het is iets dat me soms kan bekruipen dat we dat laten gebeuren in het 

welvarende Europa en Nederland. Hoe kijk jij of u daar tegen aan? 

De komende weken heb jij of u de gelegenheid met anderen te delen wat u of jou bezig houdt. In de 

voorbereiding van Pasen 2021 willen we samen een Veertigdagenkalender maken. Een kalender met 

aansprekende, inspirerende, bemoedigende of troostende teksten, liederen, gedichten, recepten, een 

puzzel of een tekening. Voor iedere dag iets anders.  

 

 
 

Als je inspiratie zoekt voor de inhoud, sluit dan aan 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. 

Die zeven werken van barmhartigheid zijn gebaseerd op de woorden van Christus volgens Matteüs 25:35-

36: Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was 

vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij 

bezocht, Ik zat in de gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen.  De link naar het thema van de kerstnachtdienst 

(thuis)  is gemakkelijk in te vullen. Graag rekenen we weer op uw of jou bijdrage voor ons 40dagen boekje. 

Uiterlijk 18 januari 2021  insturen naar kia@ontmoetingskerkkamerik.nl.     NIET VERGETEN HOOR! 

 

Namens cie kerkinactie, Klaas de Wit 

 

Van Kerk in Actie 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Barmhartigheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Matte%C3%BCs
mailto:kia@ontmoetingskerkkamerik.nl
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Een ingekomen brief  van ons voormalig kerklid    Mendy van der Vliet 
 

Lieve gemeente van Christus, lieve Ontmoetingskerk, 

 

Het is lang geleden dat ik bij jullie ben geweest, maar jullie als mijn eerste gemeente zullen altijd in mijn 

hart zijn. Wat heb ik een diepe bewondering voor jullie die aan Jezus blijven vasthouden.  

In deze tijd van secularisatie, corona en klimaatverandering, vergt het mogelijk heel wat van jullie om hoop 

te houden. Om de openbaring van Zijn grote plan voor dit volk en Zijn hele schepping te verwachten en 

naar uit te zien. Juist in tijden van crisis, wordt je extra geconfronteerd met de keuze om voor Hem te 

kiezen of niet. Om aan Hem vast te houden of niet. Om Zijn nabijheid te zoeken of niet. Om alle zorgen in 

Zijn handen te leggen of niet.  

Als ik het zo tegen elkaar afzet, lijkt het misschien een logische, een makkelijke keuze, maar nee makkelijk is 

het zeker niet. Dit is het nauwe pad waar Jezus over spreekt. Velen zie je afhaken. Velen wijzen op de 

zinloosheid. Je dierbare naasten die de andere weg op gaan. Het dorp waarin steeds minder mensen horen 

over wie God is. De kerk waar steeds minder ouders hun kinderen naar toe brengen. Het lijkt zo 

uitzichtloos.  

Maar vergeet niet, keer op keer, heeft het volk van God voor vergelijkbare omstandigheden gestaan. In 

ballingschap levend in een vreemd land, decennia ’s dwalend door de woestijn of zwoegend als slaven voor 

een ander volk. De bijbel staat vol met verhalen die zich lijken te kenmerken door uitzichtloosheid. En altijd 

was God er om ons te redden. Soms op een manier die we niet verwachtten. Hij is groter dan welk 

probleem dan ook. Hij heeft de macht alles te herstellen en zal dit ook doen.  

Mijn diepste wens is dat jullie je ogen op Jezus gericht 

blijven houden. Dat jullie vreugde ervaren in het uitzien 

naar het moment van voltooiing van Gods Koninkrijk. Dat 

jullie elkaar blijven bemoedigen en hoop geven. Het goed 

hebben met elkaar en naar elkaar blijven omzien. Ik bid 

dat Zijn overwinning groot mag zijn in jullie harten. Dat je 

Hem vraagt om je elke dag weer te vullen met nieuw 

geloof. En met liefde terwijl je aan Zijn voeten zit in gebed. 

Zodat Zijn liefde het laatste woord heeft en je vuur niet zal 

doven. Opdat jij een licht mag zijn voor de mensen om je 

heen. Die dat in deze tijd zó nodig hebben! Want jullie zijn 

door God uitverkoren als het zout der aarde, het licht der wereld (Mattheus 5:13-16). Jullie zijn de mensen 

naar Zijn hart. 

Gods liefde voor jou is onvoorstelbaar en Hij zal jou dan ook nooit loslaten. Jij bent een woning voor Zijn 

Geest. Hij woont in jou. Zo dichtbij. Zijn liefde die jouw hart soms overweldigt, een teken van Zijn 

aanwezigheid. Zijn Zoon voor jou gegeven. En dit is Hij altijd van plan geweest (Jesaja 9:1-6, Micha 5:1). 

Daarom mag je weten dat Hij ook nu een geweldig en reddend plan voor jou en jullie allen heeft. Houdt vol. 

God is goed!     

Ik wens dat de genade van Jezus, de liefde van God en de innige band door de Heilige Geest, altijd bij jou 

mogen zijn, 

Mendy 
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Zeshonderd jaar is Noach oud,  

hij bouwt een ark van goferhout  

met kamers zonder kieren  

en stallen voor de dieren:  

de os en de ezel,  

de wolf en de wezel,  

de tijger en de leeuw, 

 de merel en de meeuw,  

de koekoek en de kaketoe,  

de marter en de maraboe.  

Zijn eigen sluwe gang  

gaat de slang.  

Ja, alle dieren gaan er in  

en Noachs hele huisgezin.  

God wil hen wel bewaren  

en voor de zondvloed sparen.  

Van alle dieren die bestaan  

mogen er twee de ark in gaan.  

Daar komen ze gelopen,  

gevlogen en gekropen:  

de aap en de ever,  

de beer en de bever,  

de krekel en de mier,  

de gekko en de gier,  

de kikker en de kakkerlak,  

de hamster en de huisjesslak.  

En helemaal vooraan  

kraait de haan.  

Alleen de vissen gaan niet mee,  

die blijven in de grote zee.  

De vissen hebben vinnen,  

die hoeven niet naar binnen.
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Kerkdienst: Zondag 10 januari  10.00 
 

Voorganger 

 

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

Begeleiding    : Henk Hilgeman 

Koster : Matsy en Hans 

Kindernevendienst : Mirjam Tuithof 

Crèche  : Lianne en Milan 

1e Collecte     : Kerk 

2e Collecte : Beheer en onderhoud kerk 

3e Collecte : Diaconie 

 

 

Kerkdienst: Zondag 17 januari   10.00 
 
Voorganger  

 
: Dhr. ds. P.(Pieter Pronk) 

Begeleiding  : Aartjan van Pelt 
Kosters  : Siena en Paul 
Kindernevendienst : Nellie van der Vliet 
Crèche  : Janette de Kwaasteniet  
1e Collecte : KIA 
2e Collecte  : Beheer en Onderhoud 
  

 

Kerkdienst: Zondag 24 januari  10.00     
 
Voorganger  

 
: Dhr. ds. A.(André) de Oude 

Begeleiding  : Addo Dam 
Kosters  : Joke en Gert 
Kindernevendienst : Sandra van Vliet 
Crèche  Engelien en Gijs 
1e Collecte  : Kerk 
2e Collecte  : Beheer en onderhoud  
3e Collecte :Cantorij 
 

     

En dan nog dit…..  

Een  glimlach  is een  cadeau  die  iedereen  zich  kan  veroorloven 

 

 



                                                                                                           

 

 
9 

 

  

   
Kerkbrief        

               Protestantse  Ontmoetingskerk Kamerik   

  

Jaargang 54  Nr. 2  zo 10 januari  t/m za 23 januari 2021                 

 

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 15 januari 2021 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 21 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. 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/

