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Bijdrage ds. Marina vd Zwaag 
 

Wij mensen hebben behoefte aan maatwerk. 
Het was onze dochters ter ore gekomen dat ik een hobby op wilde pakken. Laten zij ook net dat plan hebben 
opgevat. We besloten om gedrieën een online cursus aquarel-schilderen te gaan volgen, één avond per week. 
Omdat we nog steeds niet naar een andere winkel dan de supermarkt kunnen, bestelde ik de verf en het schetsboek 
online. Ik zat dus op een pakje te wachten. Via ‘track en trace’ kun je het bijna op de voet volgen. Op een gegeven 
moment controleerde ik de site en bleek het verwachte pakket al een half uur geleden te zijn afgeleverd. Daarom 
keek ik maar eens in de bijkeuken, want de pakketbezorgers willen het wel eens daar neerleggen als we de deurbel 
niet horen. Maar nee, daar lag het niet. Nu wonen wij op Oostkanaalkade 3, maar er is ook een Oostkanaalweg 3. 
Dat is een camping, waar veel arbeidsmigranten uit Oost-Europese landen wonen. Een nieuwe postbode wil zich wel 
eens vergissen. Het vorige pakje was daar ook beland. Juist omdat het vaker gebeurt, heeft Cees al eens de post 
proberen te bellen, om te vragen of ze erop willen letten. Maar je krijgt tegenwoordig geen mens van vlees en bloed 
meer aan de telefoon, die nauwkeurig naar jouw klacht luistert en adequaat reageert. Je wordt verbonden met een 
automatisch antwoordapparaat. Die exercitie liep op niets uit. Blijkbaar was de klacht niet standaard genoeg. 
 
Toen ik de column van Stevo Akkerman in de krant van vrijdag las, moest ik meteen aan dit voorval denken. Hij 
schrijft daarin “dat we als samenleving welhaast ongemerkt veranderen in een data verzameling en dat niet duidelijk 
is wie de eigenaar is.” Het geeft je een machteloos gevoel. Hoe tegengesteld en verademend was ons bezoek aan de 
camping die avond. We klopten bij de caravan aan, van degene die de sleutel van het gebouwtje heeft waar de post 
ligt, en wachtten daarna netjes tot hij naar buiten kwam. Hij herkende ons van de vorige keer en bedankte ons dat 
we dit keer zijn privacy beter hadden gerespecteerd. De vorige keer hadden we aan zijn deurklink gezeten, wat hij 
niet prettig vond. Hij liep met ons naar het gebouwtje; geen post van ons, toen naar de brievenbus aan de kant van 
de weg; ook niets. Hij loodste ons naar nog meer plekken op het terrein, waar de postbode wel eens iets neerlegt. 
Helaas. Hij zei dat we de volgende dag rustig opnieuw mochten komen. Wie weet had de buurvrouw de post 
aangenomen, dan zou ze die vanavond wel komen brengen. Vriendschappelijk en bijna als oude bekenden namen 
we afscheid en fietsten terug. Toen zagen we het pakje bij de schuur liggen. Ach, we hadden er een prettige 
fietstocht aan overgehouden en een hartelijke en persoonlijke ontmoeting. Dat was het wel waard geweest. 
 
Datzelfde machteloze gevoel van een nummer te zijn kreeg ik, toen we voor de tweede opeenvolgende dag geen 
ochtendkrant hadden ontvangen. We waren tot in het begin van de coronatijd zeer tevreden over onze 
krantenbezorger en beloonden hem met een enveloppe met geld, omdat hij, ondanks de pandemie, iedere ochtend 
trouw onze blik op de wereld kwam verbreden. Maar richting zomer werd het hem blijkbaar teveel. De krant werd 
later bezorgd, soms pas na 8.30 uur en zo af en toe kwam er helemaal geen krant. Als het bij één keer blijft, willen 
we niet moeilijk doen. Dan kopen we hem die dag zelf wel. Dit keer was hij op vrijdag niet gekomen en toen we op 
zaterdag ook een lege deurmat aantroffen, werd het ons teveel. Ik belde naar de klantenservice. Tegenwoordig staat 
een bandje je te woord. Je kunt dan op de vraag wanneer je de krant niet hebt gekregen antwoorden: “vandaag” of 
“gisteren”. Omdat het bij ons beide dagen betrof, antwoordde ik: “vandaag en gisteren”. Dat begreep hij niet en 
opnieuw vroeg hij wanneer ik de krant niet had ontvangen. Berustend antwoordde ik: “Vandaag”. “Dan zullen wij uw 
abonnement één dag langer door laten lopen.” Die zaterdag hebben we de krant ook maar weer zelf gekocht. 
 
Aan één kant begrijp ik het wel, die automatisering. Het is gemakkelijker, gaat sneller en is waarschijnlijk ook 
goedkoper. Maar het voelt niet prettig dat je nergens met jouw specifieke klacht terecht kunt. Wij mensen hebben 
behoefte aan maatwerk. Geen twee personen zijn hetzelfde. Zelfs niet een eeneiige tweeling, weet ik al 28 jaar. Zou 
dat de reden zijn dat Psalm 139 zo’n geliefd lied is bij mensen? “Heer, U kent mij, U doorgrondt mij, U weet het als ik 
zit of sta, U doorziet van verre mijn gedachten, ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, met al mijn wegen bent U 
vertrouwd.” Wij willen gekend zijn, zelfs in onze diepste gedachten en gevoelens. Maar voor die gedachten en 
gevoelens schamen we ons wel eens zo, dat we ze niet tegen mensen uit durven spreken. Je weet nooit of ze een 
keer hun mond voorbij praten, of dat hun reactie jou pijn doet. In je diepste geheimen ben je kwetsbaar. Wat een 
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opluchting dat God ze wel kent en dat Hij ze op waarde weet te schatten. Hij weet precies hoe je tot iets gekomen 
bent, hoe hopeloos je met jezelf overhoop lag, hoe radeloos je was, hoe je vecht tegen verkeerde neigingen, maar 
het steeds weer verliest, hoe zwak en kleinmenselijk je bent. Hij weet het, omdat Hij zelf mens is geworden. Hij heeft 
ons geschapen, gewild, en Hij houdt van ons, zoals we zijn. Hij ziet ons als unieke mensenkinderen. Hij luistert naar 
ieder van ons persoonlijk en schrijft onze klachten heel nauwkeurig op in ons eigen unieke levensboek. Wat wij als 
dank mogen doen, is onze unieke weg in de wereld gaan, de weg die God voor ons heeft uitgestippeld. Zo eindigt de 
Psalm: “Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid 
mij over de weg die eeuwig is.” 
 
Wandelpastoraat 
Dat deed ik al incidenteel, maar ik wil het uitbreiden. Als je het gewoon gezellig vindt, maar ook als je wat serieuzer 
wilt praten, kun je contact met mij opnemen en maken we een afspraak om al lopend een uurtje of korter met 
elkaar door te brengen. Dat is in deze situatie de meest veilige manier. Ik wandel in elk tempo en elke afstand, tot 
ongeveer 6 km. Dus ook een klein blokje om is prima. Schroom niet! Ik ben te bereiken via app, mail en telefoon; 
zowel mobiel, als vast. En ik hou van wandelen! 
 
Hartelijke groet, Marina van der Zwaag. 

 

Pastoralia 
 

Hoe vergaat het u in deze Corona tijd? De vrolijkheid spat nu niet echt van de TV af. Het ene sombere bericht volgt 
het andere op en de vertoonde beelden doen je zeker niet goed. Laten we ons maar vast houden aan positieve 
berichten van herstellende gemeenteleden. Het leek er op dat mw. Jo Burggraaf afgelopen week naar het Maria 
Oord in Vinkeveen zou verhuizen. Helaas was zij nog niet virus vrij waardoor dat nog even uitgesteld moest worden. 
Thom de Kort mocht afgelopen weekeind voor het eerst een momentje naar huis. Thom klimt uit het dal. 
Hoe u allen er ook in sta; ik kwam onderstaande foto, refererend aan Genesis 31: 49, tegen. Ik deel ‘m graag met u. 
 

 
 
Verjaardagen 
M’n excuus aan mw. Blom, haar verjaardag had ik natuurlijk al in de vorige kerkbrief moeten vermelden. Ik vermeld 
haar nu ook met de andere gemeente leden die de aankomende veertiendagen hun verjaardag hopen te vieren. 
01 februari  Mevr. M. Blom-Poldervaart   
11 februari Dhr. E. Jongsma    
12 februari Mevr. A.G.J.C. Jongsma-Kruithof  
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12 februari Mevr. A.C. Voges-Karpes   
16 februari Dhr. A. Veenis     
 
Namens het pastorale team een geestrijke groet, 
Bert van Vreeswijk 
 
 

Van het kerkelijk erf 
 

Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk Kamerik, 
De persconferentie van de Minister President zit er weer op. Behoudens een enkele versoepeling wordt de lockdown 
gehandhaafd tot begin maart. Voor ons betekent dit dat we de periode waarin we onze kerkdiensten alleen online 
kunnen houden, tenminste tot die tijd zullen verlengen. En ook dat veel andere kerkelijke activiteiten langer stil 
blijven liggen. Daarmee staan we qua core business op een laag pitje.  Bestuurlijke werkzaamheden vinden wel 
plaats, maar ook online. Datzelfde geldt voor het beroepingswerk, dat ondertussen wel gestaag vordert, en nog op 
schema ligt. En ook het jaargesprek tussen onze ambulante predikant Marina vd Zwaag en een afvaardiging uit onze 
gemeente wordt digitaal georganiseerd in Februari. Tezamen met de gestreamde kerkdiensten, zijn we zo (tijdelijk) 
grotendeels een online gemeente geworden. Niet alles is beter geworden door de komst van het internet, maar het 
maakt wel veel dingen mogelijk, die anders achterwege zouden blijven. 
Nadat we een paar weken geleden waren opgeschrikt door de gewelddadige gebeurtenissen rond de 
presidentsverkiezingen in Amerika, bleek vorige week dat ook in ons eigen Nederland  de vlam op een ongekende 
wijze in de pan kan slaan. We kunnen daar allerlei opvattingen over hebben, en geweld is sowieso nooit goed, maar 
duidelijk is wel dat er grote verdeeldheid heerst over hoe we de pandemie het beste kunnen aanpakken.  
Belangrijk voor ons in Kamerik is, dat wij de rijen gesloten houden.  We zijn maar een kleine gemeenschap, en we 
hebben iedereen nodig. Omzien naar en verbondenheid met elkaar is een belangrijke opdracht voor ons allen. 
Daarom is het goed te zien dat het aantal kijkers naar de streamdienst lijkt te groeien  en valt zowaar ook de 
(digitale) collecte opbrengst niet tegen! 
Bemoedigend! Dat geldt ook voor het initiatief om samen met Woerden het 40 dagen boekje uit te brengen, en voor 
de andere 40 dagen plannen die nog in voorbereiding zijn. Het centrale thema van Pasen is : “Jezus leeft”.  Aan ons 
de uitdaging om daar in het hier en nu inhoud aan te geven.  
Houd Vertrouwen! 
 
Namens de kerkenraad, 
Jos Heuvelman 
 
 

Nieuws van de diaconie 
 

De diaconale collecte op 7 februari tijdens de Dienst voor Jong & Oud is bestemd voor : 

Stichting Het vergeten kind  
 
Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld, zo blijkt uit onderzoek van UNICEF. Maar 
helaas geldt dit geluk niet voor alle kinderen in ons land. Nog te vaak gaat het fout, soms zelfs heel erg fout. Als 
kinderen verwaarloosd en/of mishandeld worden, tekent dit hun verdere leven. De gevolgen zijn heftig en variëren 
van een negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, ernstige gedragsproblemen en verslaving tot 
persoonlijkheidsstoornissen en crimineel gedrag. Dikwijls gaat dit van generatie op generatie. Deze 
intergenerationele overdracht willen we stoppen.  
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Stichting Het Vergeten Kind strijdt daarom voor een Nederland waarin elk kind zich écht kind voelt en zet zich in voor 
de duizenden kinderen die opgroeien in een moeilijke thuissituatie. Wij strijden voor een Nederland waar elk kind 
zich gehoord en gezien voelt, op een veilige en stabiele plek woont en zich positief kan ontwikkelen. Alleen zo 
kunnen zij hun eigen plek vinden in de maatschappij.  
 
Een collectie die we van harte aanbevelen!  
Namens de diaconie een hartelijke groet 
 
 

Dienst voor Jong&Oud op 7 februari 
 

Het thema voor de dienst voor jong en oud, 7 februari 2021 is: 
 

 
 
Deze dienst is samen met een aantal jongeren voorbereid. Zij hebben hun favoriete lied aangedragen en laten weten 
waarom ze dat lied mooi vinden. 
 
Psalmen en gezangen gaan over het geloof. Maar jongeren vinden die niet altijd mooi. 
Popliederen die in de Top-2000 staan, of wel eens erin hebben gestaan, vinden jongeren wel mooi. En vaak hebben 
die ook met geloof te maken. Dat lijkt misschien niet zo, maar 7 februari wil ik uitleggen waarom dat wel zo is. 
 
Nu is het een dienst voor jong en oud. Dus als je al wat ouder bent, kun je rustig via de livestream meekijken en -
luisteren. Er komt ook een prachtig lied, gezongen door Trijntje Oosterhuis, n.a.v. Psalm 139. 
 

 
 
Tot 7 februari, Mariëtte en Marina. 
 

Bedankt! 
 

Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk, 
Mijn vader heeft met zijn verjaardag en met de feestdagen nog enkele kaarten vanuit de gemeente mogen 
ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. 
Zijn gezondheid gaat de laatste tijd achteruit waardoor hij meer zorg nodig heeft. Hij is daarom verhuisd naar 
kleinschalig wonen van Zorgwaard. 
  
Met vriendelijke groet, 
Pieter-Erik Dirks 
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Oud papier: zaterdag 6 februari 
 

 
 
 
 
 
 

Wenskaarten verkoop 
 

De wenskaartenverkoop voor 
CDHope in Oeganda gaat nog 
steeds door. U kunt allerlei soorten kaarten bestellen, zoals: geboorte, 
felicitatie, beterschap, kunst, sport, 
zonder tekst, condoleance, sterkte, nieuwe woning, huwelijk + jubileum,  

 
bloemen, dieren,  
geslaagd,  kinderkaarten van o.a. 
Frozen, Nijntje, Disney, Cars, Paw Patrol, 
Beppa Pig…enz. 
 
U kunt de kaarten telefonisch bestellen, of per app, of mail. Ik 
doe ze bij u in de brievenbus, met een bon er bij hoe u het bedrag 
kunt overmaken. Kaarten die  niet in smaak vallen kunnen altijd 
geruild worden. 
 
 

Hartelijke groet, 
Engelien de Heer 
gijsdeheer51@gmail.com 
 
 
   
   
   
     
 
 

mailto:gijsdeheer51@gmail.com
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Kerkdienst: Zondag 7 februari 10.00             Dienst voor Jong & Oud 

  

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

Begeleiding    : Gert van Zoelen  

Koster : Judi 

Beamer    : - 

Crèche : -  

Kindernevendienst : - 

1e Collecte     : Stichting het Vergeten Kind 

2e Collecte     : Beheer en onderhoud kerk 

3e Collecte : Diaconie 
 
 

Kerkdienst: Zondag 14 februari 10.00            

  

Voorganger    : Mevr. Ds. E. (Elise) Jansen  

Begeleiding    : Henk Hilgeman 

Koster : Marjolein en Aarnoud 

Beamer    : - 

Kindernevendienst : - 

Crèche  : - 

1e Collecte     : Kerk 

2e Collecte : Beheer en onderhoud kerk 

  
 

Kerkdienst: Zondag 21 februari 10.00            eerste zondag 40-dagentijd 

  

Voorganger    : Mevr. Ds. A. (Arianne) Geudeke 

Begeleiding    : Addo Dam 

Koster : Matsy en Hans 

Beamer    : - 

Kindernevendienst : - 

Crèche : -  

1e Collecte     : Kerk in Actie 

2e Collecte : Beheer en onderhoud kerk 
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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 12 februari  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 18 februari. 
 
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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