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Van het kerkelijk erf
Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk,
Op ons kerkelijk erf is het momenteel een drukte van belang. We zijn in een vergevorderd stadium van ons
beroepingswerk, dat gezamenlijk met de Open Poort gemeente van Harmelen is uitgevoerd. U heeft inmiddels een
informatiepakket gekregen over de kandidaat voor onze predikantsvacature. De kerkenraad beveelt ds Geurt Roffel
van harte aan. De gemeentevergadering zal het laatste zetje moeten geven, alvorens we echt een beroep uit kunnen
brengen. Elders in deze kerkbrief vindt u meer informatie over het hoe en wat van deze vergadering.
Door de Corona perikelen is het organiseren niet zo eenvoudig; we vragen dan ook om uw begrip dat een en ander
iets anders loopt dan gebruikelijk. Tegelijkertijd verandert de Corona situatie ook nog voortdurend. Voor de
kerkenraad is het zorgvuldig afronden van de beroepingsprocedure nu de prioriteit. Daar ligt de focus. Dat betekent
dat we niet meteen mee zullen gaan met de veranderende adviezen van de PKN. Sowieso is de situatie verre van
duidelijk, en legt de PKN niet voor niks veel verantwoordelijkheid neer bij de plaatselijke kerkenraad. Tot en met 14
maart zullen we de huidige situatie continueren en de diensten alleen online aanbieden. Intussen zal de kerkenraad
zich beraden over hoe we daarna verder gaan.
Tot slot wil ik vanaf deze plek onze scriba Sandra Okkerman sterkte wensen. Zij gaat 5 maart voor een operatie naar
het ziekenhuis, en we hopen op een spoedig herstel. Nog een reden om duidelijke prioriteiten te stellen!
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Jos Heuvelman

Verslag kerkenraadsvergadering 16 februari 2021
Ook onze vergadering op 16 februari werd online gehouden. Jos opent met een stuk uit het magazine Petrus over
de gaven van God en vasten, mooi stuk in aansluiting op de 40dagentijd die de volgende dag begon. Daarna ging
hij ons voor in gebed.
Evaluatie kerkbrief
Als eerste onderwerp op de agenda stond een evaluatie van de kerkbrief. Hierbij was de redactie van de kerkbrief
uitgenodigd om hun ervaringen met ons te delen. Dat deden zij doormiddel van het insturen van een document
waarin zij hun ervaringen van de afgelopen anderhalf jaar en hun ideeën voor de toekomst omschreven hadden.
 Zowel de redactie als de Kerkenraad kijkt positief naar de inzet van een tweewekelijkse digitale kerkbrief.
 Graag zouden we ook van gemeenteleden willen weten of de kerkbrief in deze vorm aan hun verwachtingen
voldoet en wellicht zijn er suggesties vanuit de gemeente. Hiervoor zou een enquête gehouden kunnen
worden.
 Het is voor de redactie lastig om te beschikken over de laatste versies van de roosters. Dit zal veranderen
wanneer er één centraal punt is voor de opslag van de roosters.
 Graag zouden ze ook meer man-vrouwkracht hebben bij de redactie.
Wel en wee
Iedereen krijgt de kans om zijn of haar verhaal te delen. We horen gelukkig positieve berichten, maar helaas zijn er
ook zorgwekkende berichten. Goed om deze dingen met elkaar te delen.
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CvK
Er wordt een deskundige ingeschakeld om een budgettaire jaarplanning te maken voor het onderhoud van de
gebouwen. Dit wordt in april verwacht.
Wanneer de kosten voor het onderhoud bekend zijn, zal er ook inzicht zijn in het eventuele tekort.
Omdat er verzoeken vanuit de gemeente gekomen zijn om geen collecten voor eigen doelen meer te houden, zal het
geld dat niet meer door deze collecten binnen komt, op andere wijze binnen moeten komen. We kunnen immers
niet altijd op de opbrengst van de pastorie blijven teren. De actie kerkbalans zal dit jaar digitaal gehouden worden,
maar uiteraard wordt er ook gedacht aan de niet digitale gemeenteleden.
Daarnaast wordt er nagedacht over het in gebruik nemen van een kerkelijke app. Dit ligt nu bij de Jeugdraad om hen
mee te laten denken hoe en waarvoor deze kerkelijke app ingezet kan worden.
Om het streamen technisch makkelijker te maken, wordt er een camera aangeschaft die meerdere kanten op kan
draaien.
Gemeentevergadering organisatie en voorbereiding
De beroepingscommissie heeft een kandidaat voor de vacature predikant voorgelegd aan de Kerkenraad. Na
kennisname van de informatie omtrent ds. Geurt Roffel, zijn de geluiden in de Kerkenraad positief.
Zowel KR Harmelen als KR Kamerik moeten nu gaan beslissen of deze kandidaat voorgesteld kan worden aan de
gemeente. Hiervoor is een online kennismaking gepland op woensdag 24 februari met ds. Geurt Roffel, alle leden
van beiden kerkenraden en de voorzitters van de beroepingscommissies.
Voorafgaand aan deze kennismaking, zullen CvK Harmelen en CvK Kamerik nog een aantal praktische zaken met de
kandidaat doornemen.
Hierna hebben we alvast kort nagedacht over de vormgeving van de gemeentevergadering. Door de
Coronamaatregelen, zal kennismaking door de gemeente met kandidaat, meer voorbereiding vragen.
Voor de gemeentevergadering moeten alle gemeenteleden beschikken over de juiste informatie, ook niet digitale
gemeenteleden of gemeenteleden waarvan bij ons geen mailadres bekend is. Hier gaat de komende dagen aan
gewerkt worden.
Besloten wordt dat het voorstellen van de kandidaat alle aandacht vereist en andere onderwerpen mogelijk tijdens
een tweede gemeentevergadering aan bod moeten komen:
a. De procedure om nieuwe ambtsdragers te zoeken, start bij gemeentevergadering.
b. Het streamingbeleid (openbaar of gesloten) zal samen met punt 5d/6c in een aparte gemeentevergadering
aan de gemeente voorgelegd worden.
c. Digitaal collecteren, alleen collecteren voor goede doelen. De gemeente zal voorgelegd worden om geen
collecten voor eigen doeleinden meer te houden vanaf april. Collecten zullen in de toekomst digitaal zijn,
maar ook nog door middel van de bekende collectezakken gehouden worden. Of dit doormiddel van
rondgang van de collectezak is of een collecte bij de uitgang, is nog niet besloten.

Corona gerelateerd
We kijken positief terug op een aantal mooie diensten.
Er wordt nagedacht over invulling van de kerkdiensten wanneer de lock-down opgeheven wordt. Iedereen is het er
over eens dat we de richtlijnen van RIVM/PKN volgen, zoals we nu ook steeds gedaan hebben.
Zingen in de kerk, is nog steeds niet toegestaan, ook hierin houden we het advies van de PKN/RIVM aan.
Ook stonden we even stil bij de diensten rondom Pasen. We zullen de volgend persconferentie afwachten en dan
beslissen of alle diensten in de stille week door zullen gaan en hoe we die diensten vorm zullen geven.
Ad sluit af met een mooie tekst; Leer ons!
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Pastoralia
We gaan op weg naar Pasen en volgen de weg van Jezus. Vanouds wordt deze tijd gezien als een periode van
bezinning en inkeer, stil staan bij wat er toe doet in het leven.
Nu we nog volop zitten in de beperkingen door corona krijgt deze beweging een andere lading dan we gewend zijn.
Moeilijk want we verlangen zo naar nabijheid en contact om ons leven te delen en te vieren.
In deze Veertigdagentijd blijven we zoeken naar verbinding. We zoeken contact met elkaar door te bellen, een
kaartje te sturen of soms elkaar te spreken/groeten op het dorp.
Zo dragen we samen het pastoraat.
Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
Naar gelang wij delen,
Horen, helpen, helen,
vruchtbaar in de Heer.
Op 9 maart is jarig:
Mevr. C. Pauw
Wij wensen haar een gezellige dag en een gezond,nieuw levensjaar toe.
Met een hartelijke, pastorale groet
Coby de Kort.

Informatie gemeentevergadering 21 maart
De kerkenraad organiseert op 21 maart na afloop van de kerkdienst een gemeentevergadering, met als
hoofdonderwerp de verkiezing van een nieuwe predikant. Gedwongen door de Coronaperikelen , zal een en ander
op een andere wijze plaats moeten vinden, dan we gewend zijn. Dat is vervelend, maar is niet anders. De kerkenraad
wil iedereen zoveel mogelijk de kans geven om mee te beslissen. Mede met het oog hierop is inmiddels een
uitgebreide informatieset verstuurd met informatie over de kandidaat predikant, ds Geurt Roffel. We proberen ook
nog een kort filmpje te maken, waarin ds Roffel zichzelf voorstelt. Als dat lukt, dan zullen we dat in de week voor de
vergadering rondmailen.
Gemeenteleden waarvan geen emailadres bekend is, zullen apart worden benaderd.
De gemeentevergadering zal in elk geval worden gestreamd, en u krijgt daarvoor apart een link. Mogelijk dat er
daarnaast gelijktijdig een beperkte groep gemeenteleden in de kerkzaal aanwezig kan zijn. Dat is op dit moment nog
niet bekend. Om de kandidaat daadwerkelijk te kunnen beroepen is volgens de kerkorde minimaal een twee derde
meerderheid van de stemmen benodigd. Om dit te kunnen vaststellen, is het belangrijk dat iedereen die mee wil
doen aan de gemeentevergadering zich daarvoor registreert. Dat kan van te voren bij de scriba, maar ook op de dag
van de vergadering zelf. Communicatie tijdens de vergadering zal verlopen via chat, email en telefoon; voor
gegevens zie onder.
Tijdens de vergadering zal de voorzitter van de beroepingscommissie (Klaas de Wit) verslag doen van het
beroepingswerk. Vervolgens zal de kerkenraad haar advies toelichten. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van
vragen aan de kerkenraad. Tot slot zullen we de stemming organiseren.
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Voor diegenen die niet willen of kunnen deelnemen aan de gemeentevergadering, bestaat van te voren de
mogelijkheid om een stem uit te brengen. Dat kan – met vermelding van uw naam- bij de scriba, per email of
middels een berichtje in de brievenbus. Deze mogelijkheid staat open vanaf heden tot zaterdag 20 maart, 18 uur.
De van te voren uitgebrachte stemmen, zullen worden opgeteld bij de op de gemeentevergadering uitgebrachte
stemmen. De kerkenraad zal de uitslag van de stemming zo spoedig mogelijk na de vergadering bekend maken.
Daarna bestaat er 5 dagen de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de gevolgde beroepingsprocedure. NB niet
tegen de uitkomst van de stemming!
Belangrijke gegevens :
Datum en tijd gemeentevergadering : 21 maart, aanvang 11.30 uur
Scriba : scriba@ontmoetingskerkkamerik.nl; telefoonnummer : 06 52692656 ; van Teylingenweg 23.
Telefonisch contact tijdens de vergadering : 06-30068645
Emailcontact tijdens de vergadering : scriba, zie boven.
De kerkenraad roept iedereen op om haar of zijn stem te laten meetellen, voor deze belangrijke beslissing! Dit
bericht zal opnieuw worden gepubliceerd in de volgende kerkbrief.
Namens de kerkenraad, Jos Heuvelman

Vastentijd en meer

Marina van der Zwaag

Een correctie op en een update van de vorige Kerkbrief.
Ten eerste de correctie. Ik ontdekte dat ik een fout heb gemaakt bij de beschrijving van de film “The Unbearable
Lightness of Being”. Het kan zijn dat ik er niet attent op ben gemaakt, omdat niemand van jullie de film heeft gezien,
of omdat men te bescheiden is een reactie te geven op mijn bijdrage aan de Kerkbrief, anders dan complimenten.
Het betreft ook geen grote fout, want het doet de strekking van de film geen geweld aan. Thomas, de veelbelovende
arts, wordt glazenwasser, niet schoonmaker in een café. Dit laatste overkomt iemand anders, die vanwege het niet
erkennen van de Russische overheersing gedegradeerd is.
Vervolgens wil ik mijn ervaringen met de vastenkaart met jullie delen. De eerste volle week is achter de rug. Ik heb
inderdaad zes kaartjes geschreven aan mensen, van wie ik denk dat die er één nodig hebben. Eerst kon ik niet op
namen komen. Maar het bijzondere is dat het er actief over nadenken echt werkt. Bij elke naam die in mijn
gedachten naar boven kwam, werd ik enthousiaster. Ik schreef een nichtje. Haar man heeft vorig jaar een zeer
ingrijpende operatie ondergaan met blijvende lichamelijke gevolgen. In een kerkblad van één van de omliggende
gemeentes las ik dat de vader van een collega ernstig ziek is. Ook naar haar ging een kaart. En niet te vergeten naar
mijn zus, die voor de tweede keer borstkanker heeft en na een borst besparende operatie vanaf volgende week 20
bestralingen krijgt. Natuurlijk is zo’n kaartje niet genoeg. Maar zijn de 40 dagen niet bedoeld om een blijvend proces
van omvorming bij ons teweeg te brengen?
Zo ben ik twee jaar geleden begonnen met die verleidelijke koekjes gewoon op de schaal te laten liggen. Na 40
dagen ging ik daar maar mee door, want mijn hand had inmiddels afgeleerd om richting schaaltje te gaan. Zo werkt
dat blijkbaar. Nu voorzie ik voor de komende weken wel wat problemen. Een week geen alcohol zal nog wel lukken.
Maar ons vrijstaande, niet al te erg geïsoleerd huis uit begin jaren 50 is vaak al zo koud, dat ik toch al studeer met
een dikke trui of warm vest (week 3). Om de thermostaat nog een graatje lager te zetten, zie ik niet zitten. De vierde
week wordt een makkie. In deze coronatijd bezoek ik toch geen kledingwinkel, ook niet op afspraak. Daar moet ik
teveel moeite voor doen. Ook de vijfde week zal geen problemen opleveren. We eten al bijna nooit vlees. Ik
vermoed dat de laatste week weer tot bezinning leidt, net als de eerste week. Daar kijk ik naar uit. Al met al vind ik
die vastenkaart een heel goede voorbereiding op Pasen.
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Wandelpastoraat.
In de laatste twee Kerkbrieven nodigde ik gemeenteleden uit om met mij te wandelen. Dat heeft leuke reacties
teweeg gebracht, waaronder het voorstel tot een groepswandeling. Heel creatief en gezellig natuurlijk! Toch was ik
daar wat aarzelend over. Vier keer per jaar, in een weekend rond een seizoenswisseling, organiseer ik met de
volksuniversiteit in Ter Aar; stichting !Trigrr, een stiltewandeling. De laatste, 20 december, is vanwege de opnieuw
ingegane lockdown geannuleerd. Vorige week had ik contact met de directeur van !Trigrr over de vraag of de
wandeling 21 maart wel door kan gaan. Zij heeft gesproken met iemand van de gemeente Nieuwkoop, die alle
finesses weet over de vertaling van de lockdown naar deze activiteit toe. Het blijkt dat we met twee mensen mogen
wandelen, maar niet als groep. Tussen de tweetallen moet een halve minuut wandelen zitten en de twee moeten 1
½ meter van elkaar aflopen. Ik mag zelf niet als groepsleider optreden en de groep in zijn geheel instructie geven. Ik
mag wel van het ene tweetal naar het andere tweetal lopen om te vragen hoe het hen vergaat en of ze vragen
hebben. Barbara (zo heeft de directeur) gaf toe dat het bijna te zot voor woorden is, maar regels zijn regels. En een
officiële instantie, zoals een cultureel centrum, die een naam hoog te houden heeft, moet zich houden aan de regels.
We hebben besloten dat we de wandeling door laten gaan. Eén van de argumenten is, dat er echt behoefte aan is.
Dat blijkt uit het aantal aanmeldingen. Mensen zoeken nog meer dan voor corona naar verbondenheid en bezinning.
Dit overdenkende meen ik dat onze ‘groeps’wandeling in Kamerik en omstreken ook mogelijk moet zijn, uiteraard
met de nodige voorzorgsmaatregelen.
Boekentip voor gezinnen met kinderen.
Opnieuw een boekentip. Het gaat dit keer om het nieuwste boek van Karel Eykman: “Wat geloof jij eigenlijk?”,
geschreven om kinderen te helpen erachter te komen wat ze zelf geloven. In de laatste Petrus staat iets over de
schrijver en het boek.
Hartelijke groet,
Marina van der Zwaag

Commissie Kerk in Actie
Vanuit de commissie Kerk in Actie hebben we een oproep aan alle gemeenteleden. Wij zijn op zoek naar nieuwe
leden om ons team te versterken. Kerk in Actie organiseert door het jaar heen een aantal activiteiten om bekendheid
te geven aan en geld op te halen voor kwetsbare mensen overal op de wereld. Zo organiseren wij momenteel onze
acties voor mensen die op de vlucht zijn. Een heel actueel thema. In het verleden hebben wij ook acties gehouden
voor kinderen die in fabrieken te werk gesteld worden.
Deze acties zijn bijvoorbeeld: de kerstnachtdienst, de openluchtdienst, 40-dagentijd en Pasen en de zendingsdienst.
Voor deze commissie is het heel goed om regelmatig nieuwe mensen bij de acties te betrekken, dit betekend nieuwe
ideeën en initiatieven. En dat is ontzettend belangrijk, want er gebeurt een hoop in deze wereld en er zijn veel
mensen die in moeilijke omstandigheden leven en ontzettend geholpen zijn met onze betrokkenheid en financiële
giften.
Wij hopen dat u/jij je aangesproken voelt en enthousiast wordt om in een gezellig team vooral actief bezig te zijn en
mee te helpen met het organiseren en uitvoeren van projecten. Om zo een kleine bijdrage te leveren aan het leven
van anderen!
Wil je meer informatie of reageren dat kan via kia@ontmoetingskerkkamerik.nl of bij Klaas de Wit(0680092137) of
Maaike de Jong (0617151605)
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PaasChallenge 2021

De Weg door Jeruzalem

In afwachting van het aangevraagde informatiepakket willen we dit alvast met jullie delen
PaasChallenge 2021 wat is dit?
Een QR-codespel waarbij de deelnemer een 'tegenstander' van Jezus is waarbij centraal staat: liefde, macht, vrijheid
en spiritualiteit
Hoe gaat dit spel dan?
Je volgt een route langs 10 locaties waar QR-codes hangen. Deze scan je met jouw telefoon en je krijgt informatie
over de plek en een opdracht die je uitvoert
Voor welke leeftijd is dit?
Er staat van 10-18 jaar, maar deze grens is wat ons betreft oprekbaar
Op welke dagen vindt deze PaasChallenge plaats?
Zaterdag 27 maart tussen 14u en 16u en Woensdag 31 maart tussen 14u en 16u. Voor beide dagen worden
tijdsloten gebruikt zodat de deelnemers niet als grote groep lopen. Data kan uitgebreid worden bij meer
aanmeldingen
Nieuwsgierig geworden?
Hou dan de kerkbrief in de gaten!
Hartelijke groet Marina & de Jeugdraad
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Dank je Arian!
Maandag 1 maart heeft de leiding van het open
jeugdwerk afscheid genomen van hun barman.
Arian, dank je wel voor je jarenlange inzet achter de
bar en we zien je vast nog regelmatig terug, maar dan
aan de andere kant van de bar 
Mariëtte en Alfons

Kerkdienst Zondag 7 maart 10.00
Voorganger
Begeleiding
Koster
1e Collecte
2e Collecte
3e Collecte

: Dhr. ds. Teus Prins
: n.n.b.
: Joke en Gert
: Kerk in Actie
: Beheer en onderhoud
: Cantorij

Kerkdienst Zondag 14 maart 10.00
Voorganger
Begeleiding
Koster
1e Collecte
2e Collecte
3e Collecte

Bidstond voor gewas en arbeid

: Mevr. ds. Marina van der Zwaag
: Aartjan van Pelt
: Ria en Alfons
: Kerk
: Beheer en onderhoud
: Kerk in Actie
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Kerkdienst Zondag 21 maart 10.00
Voorganger
Begeleiding
Koster
1e Collecte
2e Collecte

: Mevr. pastor Ans Cremer
: Addo dam
: Judi
: Kerk in Actie
: Beheer en onderhoud

Oud papier ophalen op 6 maart
Starttijd:
Ophalen in:

08.00 – auto 1
Teckop, Oud Kamerik, Kanis

08.00 – auto 2
Dorp Oost

Belader 1:
Belader 2:

Aarnoud Langendoen
Rob Verhoeve

Rens Rijneveld
Arie Veenis

Starttijd:
Ophalen in:

Vanaf 09.30 – auto 1
Dorp west 1

Vanaf 09.30 – auto 2
Dorp west 2

Belader 3:
Belader 4:

Kees Dirk Kroon
Piet Jan van Dijk

Arie van Eijk
Anna Binnendijk

Catering:

Geertje Veenis

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 12 maart 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 18 maart 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)
Scriba
Coördinator kosters
Kerk
Website
Redactie Kerkbrief

: ds. Marina van der Zwaag – de Haan
: Sandra Okkerman
06-52692656
: Ton Rijnbeek
402273 of 06-28578444
: Hallehuis 4
06-30761446
: www.ontmoetingskerkkamerik.nl
: kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl
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