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Van het kerkelijk erf                                   
 

Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk 
Kamerik 
 
We zitten inmiddels midden in de 40dagenperiode en 
we kunnen ons laten inspireren en bemoedigen door 
het 40 dagenpakket dat bij een ieder thuis is bezorgd. 
Suggesties over hoe op moderne wijze invulling 
gegeven kan worden aan de gedachtes achter het 
vasten, en elke dag een mooi stukje tekst uit onze 
eigen 40 dagenbundel ( die we in samenwerking met 
Woerden zelf hebben vervaardigd). Doen!! 
 
Ten aanzien van Corona geldt aan de ene kant dat het 
vaccineren gestaag vordert, maar anderzijds de 
besmettingsaantallen niet echt willen dalen. Toch 
heeft de PKN aanleiding gezien om een nieuw advies 
uit te brengen aan de protestantse kerken in 
Nederland. Het nieuwe advies vanuit de PKN komt er 
kort gezegd op neer dat de gemeentes vooral door 
moeten gaan met streamen van de diensten, maar 
daarnaast max 30 kerkgangers een dienst fysiek 
kunnen laten bijwonen.  T.a.v. zingen luidt het advies 
om dit maximaal met 4 zangers te doen, daarbij wel 
rekening houden met de omvang van het kerkgebouw 
(en is daarmee voor ons sowieso nog niet aan de 
orde). 
 
We hebben tot nu toe altijd gezegd dat we de 
adviezen van RIVM/PKN zullen volgen. Met haar 
nieuwste advies wijkt de PKN evenwel drastisch af van 
wat de RIVM aan de rest van de maatschappij 
adviseert/oplegt: horeca dicht, avondklok en max 1 
bezoeker bij je thuis. 
We betwijfelen of dit verstandig is van de PKN. De 
uitzonderingspositie voor de kerk in de grondwet 
moet voorkomen dat de staat zich te veel met de kerk 
bemoeit. Maar daar is hier geen sprake van: de RIVM-
regels gelden voor de hele maatschappij en zijn 
helemaal niet op of tegen de kerken gericht. De kerk is 
wel onderdeel van diezelfde maatschappij, wil daar 

graag middenin staan en kan zich in onze ogen dan 
ook niet zomaar onttrekken aan deze maatregelen. 
 
Daarom heeft de kerkenraad besloten om in elk geval 
tot eind april de huidige aanpak (geen zang en alleen 
digitale diensten met aanwezigheid van alleen de 
personen met een taak in de dienst) te handhaven en 
onze planning daarop te richten. Mocht er aanleiding 
zijn om dit eerder te heroverwegen, dan kan dat snel 
genoeg. 
 
Verderop in deze uitgave van de kerkbrief treft u 
nogmaals de uitnodiging voor de (digitale) 
gemeentevergadering aan. Vanwege de Corona 
problematiek is die anders dan we gewend zijn. 
Tijdens deze (belangrijke!) vergadering zullen we 
besluiten of we een beroep willen uitbrengen aan Ds 
Geurt Roffel om predikant in onze gemeente te 
worden. Een digitaal informatiepakket is gestuurd aan 
iedereen waarvan we het emailadres hebben. Bij alle 
anderen is een fysieke brief bezorgd met de oproep 
om contact op te nemen met de scriba. Inmiddels is 
ook een linkje naar een youtubefilmpje rondgestuurd , 
met een filmpje waarin Ds Geurt Roffel zichzelf 
voorstelt, in gesprek met enkele gemeenteleden. 
Diegenen die niet in de gelegenheid zijn om een 
digitaal filmpje te bekijken, kunnen desgewenst 
contact opnemen met de scriba. Dan zorgen we 
ervoor dat u de film kunt bekijken. 
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk leden meedoen 
met de gemeentevergadering, zodat we een breed 
gedragen besluit krijgen. 
 
We staan voor een belangrijke verandering in onze 
gemeente. Laten we daar vooral samen over 
besluiten. 
 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet, 
 
Jos Heuvelman 

 
 
 

Gedicht                                                                                                      Marina vd Zwaag 

 

Afgelopen zondag mocht ik in de Ontmoetingskerk 
voorgaan. Eén van de werken van barmhartigheid was 
aan de beurt, namelijk het kleden van de naakten. Ik 

had in het materiaal van Kerk in Actie hiervoor een 
prachtig gedicht gevonden dat ik na de preek voor zou 
lezen. Daarna zou Aartjan het lied “Neem mijn leven, 
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laat het Heer” op het orgel spelen. Helaas vergat ik 
het gedicht te lezen en Aartjan was voor niets naar 
het orgel gegaan. Ook de streamers moesten zich snel 
aanpassen, maar dat ging hen goed af. Wie de liturgie 
niet van tevoren had gekregen, heeft dus niets 
ontdekt, maar wel wat gemist. Daarom volgt hier het 
gedicht: 
 
Mijn mantel is mijn huid 
Mijn mantel is mijn huid. 
Hij koestert en omarmt mij. 
Als ik hem om mij sluit, 
beschermt hij en verwarmt mij. 
Een stof, die zachtjes streelt, 
zo kleurrijk en zo prachtig! 
Ik voel mij als een prins, 
zo rijk, zo sterk, zo machtig. 
Mijn mantel is mijn huid. 
 
Mijn mantel is mijn schild. 
Met vrede epauletten 
dwing ik mijn status af. 
Wie durft zich te verzetten? 
Mijn wapen tegen kou, 
waag ik dat stuk te snijden? 
Geef ik de helft aan jou, 
wanneer ik je zie lijden? 
Mijn mantel is mijn schild. 
 
Mijn mantel zo vertrouwd! 
Maar één kwam langsgereden 
die, sterk als een magneet, 
van liefde sprak en vrede. 
Durf ik het aan, mijn huid, 
mijn schild hier op te geven? 
Hem achterna te gaan 
en kwetsbaar, bloot te leven? 
Mijn mantel voelt nu oud. 
                 Jacqueline Roelofs - van der Linden (uit: 
Medemens 4) 
 
 
Terug naar het oude normaal? 
 
Regelmatig hoor ik de opmerking: “We willen zo snel 
mogelijk weer terug naar het oude normaal!”, zeker 
nu er licht aan het eind van de tunnel gloort, al duurt 
die weg er naar toe nog wel een paar maandjes. Maar 
moeten we dat willen? Is het een gemiste kans als we 
niet een nieuw normaal vinden? Ik raak er steeds 
meer van overtuigd dat dat zo is. Natuurlijk hoop ook 

ik dat veel dingen terug komen, dat alle scholen weer 
iedere dag open zijn, dat ik weer eens heerlijk in een 
winkel rond kan struinen. Het is ook fantastisch als we 
weer met de hele familie bij elkaar kunnen komen. En 
zo kan ik nog wel even doorgaan. 
 
En toch... wil ik niet terug naar februari 2020. Waarom 
niet? Omdat ik een paar inzichten rijker ben 
geworden, die ik niet meer kwijt wil raken. Om te 
beginnen heb ik veel meer geleerd om in het hier en 
nu te leven. Het heeft lang geduurd. Steeds keek ik uit 
naar een punt aan de horizon. Wanneer kon ik 
eindelijk die Avondmaalscatechese geven aan 
kinderen van de bovenbouw van de basisschool? In 
Ter Aar stel ik al jaren een mapje samen voor ieder 
kind, met uitleg over het Avondmaal, puzzeltjes en 
verhaaltjes. Dat krijgen ze mee, nadat ik hen een 
middagje uitleg heb gegeven over dit sacrament. Ik 
vind het iedere keer weer spannend en na afloop ben 
ik dankbaar voor de aandacht die ik heb gekregen en 
de vragen die gesteld werden. Maar dat punt aan de 
horizon kwam maar niet dichterbij. Daardoor vergat ik 
wat die dag wel kon. Ik ben nu niet meer zo bezig met 
de toekomst. Misschien kan ik er na Pasen toch nog 
met die Avondmaalscatechese aan de gang, misschien 
niet. Het doet er niet toe. Ik doe vandaag wat mijn 
hand vindt om te doen en ik sta open voor wat de dag 
me brengt. Via de digitale Nieuwsbrief van JOP (de 
jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk) kwam 
ik op het spoor van een corona-proof te organiseren 
PaasChallenge. Daar ben ik samen met de jeugdraad 
mee aan de slag gegaan. Ook dat is leuk en het kwam 
op onze weg. Zo ga ik ook de laatste maanden van 
mijn werk in Kamerik in. Wat daarna komt zie ik dan 
wel weer. In het hier en nu leven is ook heel Bijbels, 
getuige de woorden uit Matteüs 6: 34: “Maak je (dus) 
geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag 
van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft 
genoeg aan zijn eigen last.” 
 
In het verlengde daarvan ligt de acceptatie van wat 
niet te veranderen is. Ik kan er nooit zo goed tegen als 
de dingen niet gaan, zoals ik dat gepland heb. Dan 
kom ik in opstand, terwijl dat geen enkele zin heeft en 
me alleen maar energie kost. Dat heb ik wel af 
móéten leren. Het volgende gebed van Franciscus van 
Assisi helpt me daarbij: "Geef me de moed om te 
veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de 
wijsheid om te accepteren wat ik niet kan 
veranderen. Geef me het inzicht om het verschil 
tussen beide te zien". 
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Dan is er nog de ontdekking dat het leven veel 
eenvoudiger kan. Ik had voor corona een druk sociaal 
leven. Bijna ieder weekend was er wel een verjaardag 
of ander feestje. Leuk, maar soms voelde het ook wel 
als verplichting. Dat is allemaal weg gevallen. Ik mis 
het wel. Maar ik hoop dat, als het wel weer kan, ik de 
rust die nu is gekomen, een beetje vast kan houden. Ik 
ben nog aan het nadenken hoe ik dat voor elkaar krijg, 
want zonder opgaaf van redenen niet naar een 
verjaardag gaan waar ik ben uitgenodigd is ook zo 
wat. Een nichtje van mij kan dat heel goed, haar eigen 
tijd indelen. Ze nodigt zelden mensen bij haar en haar 
man thuis uit. Maar als ze zin heeft en het uitkomt, 
staat ze, als ze in de buurt is, plotseling voor mijn 
deur. Als het mij niet uitkomt, is ze ook zo weer weg. 
Maar dat onverwachte vind ik wel leuk, dus krijgt ze 
een kopje thee en is daarna ook weer verdwenen. Ik 
voel geen enkele verplichting bij haar. 
 
 
 
 

Ook iets heel praktisch heb ik geleerd: nooit meer met 
zijn allen uit één grote avondmaalsbeker drinken. Ik 
was er van overtuigd dat nog nooit iemand hierdoor 
ziek is geworden en het is alleen maar goed voor het 
opbouwen van weerstand. Hoe kon ik zo kortzichtig 
zijn? 
 
Als ik langer nadenk, ontdek ik vast meer dingen die ik 
geleerd heb in dit coronajaar en die ik niet meer 
missen wil. Wat niets weg neemt van de grote ellende 
die het virus met zich mee heeft gebracht. Het had er 
niet moeten zijn! Het verlies van dierbaren, van werk, 
van sociale contacten, de toegenomen eenzaamheid, 
zowel bij jongeren als bij ouderen... Maar het heeft 
niet alléén nare dingen opgeleverd. Wat hebt u, wat 
heb jij het afgelopen jaar ervaren, ontdekt, geleerd, 
wat je niet meer kwijt wilt? Die vraag kun je voor 
jezelf beantwoorden, je mag het me ook mailen. Ik 
ben wel benieuwd. 
 

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. 

 

Namens het pastorale team een geestrijke groet, 
 
Bert van Vreeswijk 
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Informatie en uitnodiging 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 hebben ook  

nog een kort filmpje gemaakt, waarin ds Roffel 

zichzelf voorstelt. Het filmpje is inmiddels ook 

rondgestuurd. 

Gemeenteleden waarvan geen emailadres bekend is, 

zijn apart  benaderd. 

De gemeentevergadering zal in elk geval worden 

gestreamd, en u krijgt daarvoor apart een link. 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. 

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;  
 

Namens de kerkenraad, Jos Heuvelman 

  
Actie kerkbalans 

 

Beste Gemeenteleden, 
De actie Kerkbalans 2021 zal dit jaar digitaal 
plaatsvinden. U ontvangt een e-mail met de 

informatie van deze actie, waarin ook wordt ingegaan 
op uw wens de collecties voor de Kerk en onderhoud 
Kerkelijke gebouwen niet meer te houden. Tijdens de 

mailto:scriba@ontmoetingskerkkamerik.nl
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(digitale) dienst wordt dan alleen nog gecollecteerd 
voor de goede doelen. U ontvangt ook een e- mail 
waarin u kunt opgeven de bijdrage voor dit jaar voor 
zowel de Kerk als voor de Commissie Kerk in Actie. 
Deze e-mail is een formulier welke u kunt invullen en 
daarna verzenden. Indien geen mailadres van u 

bekend is, ontvangt u de informatie in de bus. De 
antwoordstrook kunt u inleveren bij familie van der 
Vliet.. 
 
Henk van der Vliet 

 
 

Vervolg PaasChallenge 2021                                                     De Weg door Jeruzalem                                                   
 

 

Het informatiepakket is binnen en.... 
Vanwege deze periode tijdens Covid-19 kunnen 
we niet als grote groep deze Paas Challenge 
lopen. Er is gekozen om per 2tal je aan te melden. 
Dit kan via een speciaal mailadres. Morgen 
ontvangen alle gemeenteleden een mail met een 
informatiebrief daaraan toegevoegd.  
 
In deze brief staan de karakters die je kunt kiezen 
voordat je aan de route begint. Verder wordt ook 
nog vermeld wat jezelf moet meenemen voordat 
je op stap gaat. Lees dit goed door, beter is nog: 
print de informatiebrief uit 
 
We hebben besloten om de tijden uit te breiden 
tot 2 grote tijdsblokken. Per 15 minuten start een 
2tal. De data + tijdsblokken zijn: 
Zaterdag 27 maart tussen 13u en 18u starten. 
max. 20 2tallen kunnen zich aanmelden 

Woensdag 31 maart tussen 13u en 19u starten. 
max. 24 2tallen kunnen zich aanmelden 
De route duurt 60 -90 minuten, dus op beide 
dagen is iedereen voor de avondklok weert 

binnen 😊 
 
Deze uitnodiging gaat over onze kerkmuur heen 
en wordt ook naar de jeugdcontactpersonen van 
de Katholieke parochie en de Hervormde 
gemeente verstuurd om te verspreiden onder 
hun jeugd 
 
Op advies van Jongprotestant PKN hebben we 
melding gemaakt bij de gemeente Woerden dat 
het geen evenement betreft maar een speurtocht 
met QR-codes waarbij 2tallen deze tocht lopen 
op eigen verantwoordelijkheid nadat ze zich via 
een apart emailadres hebben aangemeld en een 
tijdslot hebben gekregen waarop ze hun tocht 
moeten starten.  
  
 
Wij zijn enthousiast en jullie? 
Waarschijnlijk nu nog nieuwsgieriger geworden? 
Hou de mailbox in de gaten... 
 
Hartelijke groet, 
Marina en de Jeugdraad 
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Kerkdienst Zondag 21 maart 10.00                                                                                                                                        
  

Voorganger  : Mevr. Pastor Ans Cremer 
Begeleiding  : Addo Dam 
Koster   : Judi 
1e Collecte  : Kerk in Actie 
2e Collecte  : Beheer en onderhoud  
 
 
 

Kerkdienst Zondag 28 maart 10.00                                                     Palmzondag                        
 

Voorganger  : Mevr. ds. F.L. (Florisca) van Willigen - Kerkvliet 
Begeleiding  : Henk Hilgeman 
Koster   : Marjolein en Aarnoud 
1e Collecte  : Jeugd 
2e Collecte  : Beheer en onderhoud 
3e Collecte  : Kerk in Actie 
 
 
 

Kerkdienst Donderdag 1 april 19.30                                           Witte donderdag 
 

Voorganger  : Dhr. Ds. J.A (Hans) Berkheij 
Begeleiding  : George Pluimakers 
Koster   : Marjolein en Aarnoud 
 
 

Kerkdienst Vrijdag 2  april 19.30                                                    Goede vrijdag 
 

Voorganger  : Mevr. Ds. Marina vd Zwaag 
Begeleiding  : Arie Hardijzer 
Koster   : Marjolein en Aarnoud 
 
 

Kerkdienst  Zaterdag 3 april 22.00                                                       Paaswake 
 

Voorganger  : Mevr. Ds. Marina vd Zwaag 
Begeleiding  : Gert van Zoelen 
Koster   : Matsy en Hans 
 
 

Kerkdienst Zondag 4 april 10.00                                                                  Pasen 
  

Voorganger  : Mevr. Pastor Ans Cremer 
Begeleiding  : Wim Kuijt 
Koster   : Matsy en Hans 
1e Collecte  : Diaconie 
2e Collecte  : Beheer en onderhoud  
3e Collecte  : Jeugd 
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Nieuwe kleding met Pasen! 
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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 26 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 1 april 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. 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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