
Kerkbrief     
               

 
Jaargang 54  -  Nr.9 – zo 18 april tm za 1 mei 2021    

  1 
 

  

 

Van het kerkelijk erf                                   
 

Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk, 
 
Na bijna 2 jaar van voorbereidingen is het er dan toch 
van gekomen. We hebben , tegelijk met Harmelen , 
een beroep uitgebracht op Ds Geurt Roffel uit 
Amersfoort. Het beroep is zelfs letterlijk gebracht : 
Aarnoud Langendoen heeft namens ons allen op 10 
april de beroepingsbrief bij Geurt thuis gebracht.  
 

 
 

De beroepingsbrief vindt u als aparte bijlage bij deze 
kerkbrief. Geurt heeft  formeel 3 weken de tijd om te 
beslissen of hij het beroep wil aanvaarden. 
Maar die had hij niet nodig, want 1 dag later kregen 
we al het positieve bericht van Geurt, dat hij ons 
beroep aanvaard heeft!! Heel goed nieuws natuurlijk, 
en zo gaan we weer een nieuwe fase in. 
En we zijn al  bezig met die volgende fase : er moet 
een hele serie formele documenten worden 
verzameld en opgesteld tbv de classis. Verder zijn we 

begonnen met na te denken over hoe we onze nieuwe 
dominee zullen verwelkomen in onze gemeente. 
Ondertussen gaan ook de ‘lopende ‘zaken gewoon 
door. Zo heeft u een brief voor de vaste bijdrage actie 
ontvangen. Hierbij een herinnering voor diegenen die 
nog niet naar de penningmeester hebben gereageerd. 
Denk daar aub aan; ook onze penningmeester moet 
weer verder. En ook de oproep om suggesties voor 
ambtsdragers in te leveren bij scriba Sandra 
Okkerman staat nog open  . Voor het volgende 
seizoen zijn we op zoek naar 2 ouderlingen en 1 
diaken. Laten we daar samen verantwoordelijkheid 
voor nemen. We hebben voor kandidaten een leuk 
team in de aanbieding! 
Tenslotte blijft Corona ons de nodige hoofdbrekens 
bezorgen. We hadden gezegd dat we in elk geval de 
maand april geen fysieke diensten zouden 
organiseren, en zouden bekijken hoe het virus en het 
nationale beleid zich in april zouden ontwikkelen.  Op 
moment van dit schrijven zit daar nog niet heel veel 
rek in. De kerkenraad zal hier later in de maand een 
knoop over doorhakken, en u informeren. Ook zijn we 
aan het nadenken over de aanmeld- en 
reserveringsprocedure.  
 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet 
 
Jos Heuvelman 

 
 
 

Verslag kerkenraadsvergadering 30 maart 2021 

 

De vergadering vindt online plaats.  
Jos heet iedereen van harte welkom. Hij opent 
met een stuk uit het 40dagentijdboekje ‘De 
voetwassing’.  Daarna gaat hij voor in gebed. 
De gemeentevergadering verliep goed, positieve 
berichten ontvangen over organisatie. Streamen 
verliep niet helemaal zoals gewenst, maar dat leverde 
geen tot nauwelijks hinder op.  
 
Het beroep op Geurt in overleg met hem op 10 april 
uitgebracht worden. De intrede dienst zal uiterlijk 
begin van het nieuwe seizoen plaats vinden. In overleg 
met Harmelen zal een datum vastgesteld worden. 
Voor de organisatie van de intrededienst wordt een 

werkgroep samengesteld. Ook moet er gekeken 
worden hoe we Geurt introduceren bij de kerken in de 
regio. 
Dit jaar treden twee ouderlingen en drie pastoraal 
bezoekers af. We zoeken dus nieuwe mesen voor 
deze vacatures. Ook is de diaconie op zoek naar een 
diaken en/of diaconaal medewerker. Jos doet een 
oproep in de kerkbrief. 
Vanuit het voormalig beamteam draaien nu twee 
mensen mee bij het streamen voor het bedienen van 
het geluid. Elke week zijn er twee mensen nodig in de 
kerk voor streamen en geluidinstallatie.  
Er zijn twee reacties gekomen vanuit de gemeente 
over het collectebeleid. Argument tegen het  



Kerkbrief     
               

 
Jaargang 54  -  Nr.9 – zo 18 april tm za 1 mei 2021    

  2 
 

  

 
collectebeleid is dat het risico te groot is om er vanuit 
te gaan dat de opbrengst van de collecten 
opgevangen zal worden door de extra vrijwillige 
bijdragen. Ook is er de vraag of wel wel kunnen 
blijven collecteren voor doelen als Cantorij en Jeugd 
van onze eigen gemeente, ook af en toe een collecte 
voor onderhoud van gebouwen is gewenst.  
Binnen de Kerkenraad heeft één persoon bezwaar 
tegen het collectebeleid, met dezelfde argumenten als 
voornoemd en tevens was er discussie over de 
communicatie rondom het voorstel dat gedaan werd 
tijdens de vorige KR vergadering. 
Er wordt uitvoerig over dit onderwerp gesproken. Er 
wordt besloten door te gaan met het collectebeleid. 
Er is vertrouwen in de mensen die dit collectebeleid 
uitgewerkt hebben. Nadat bekend is wat de opbrengst 
is van de vrijwillige bijdragen, kan besloten worden 
om te collecteren voor doelen als bijvoorbeeld de 
jeugd en Cantorij.  

 
Tijdens de gemeentevergadering kwam de vraag 
waarom er nog niet openbaar gestreamd wordt via 
bijvoorbeeld kerkdienstgemist.nl. Het antwoord op 
deze vraag was dat dit besproken zal worden tijdens 
een volgende gemeentevergadering die hopelijk weer 
fysiek plaats kan vinden. 
Er wordt uitvoerig gesproken over de manier waarop 
we het gesprek met de gemeenteleden omtrent het 
openbaar vs. besloten streamen aan moeten gaan. 
Besloten wordt dat we, op welke manier we het 
onderwerp ook met de gemeente willen gaan 
bespreken, sowieso een document met de voors en 
tegens nodig hebben. Dit document zal door een klein 
groepje mensen vanuit de KR en het streamteam 
opgemaakt worden. Daarna bekijken we hoe we 
verder gaan. 
Roelof sluit af met een stuk over het voorbeeld dat 
Jezus ons geeft door ook zijn andere wang toe te 
keren. Mattheus 5: 38-39 

 

 
 

Pastoralia 
 

Terwijl optimisme en pessimisme t.a.v. de Corona 
pandemie zich in ons land in de haren vliegen mogen 
wij proberen het hoofd koel te houden. Opnieuw 
vernemen we dat onder onze gemeenteleden het 
virus uitbrak, nu ook bij een zeer jeugdige, die er in dit 
geval gelukkig weinig last van heeft. 
Goed om er nog eens bij stil te staan dat zonder dat 
mensen bij naam genoemd willen worden er onder 
gemeenteleden wel zorgen t.a.v. hun gezondheid zijn. 
Belangstellend en meelevend informeren naar 
iemands wel en wee is een pastorale uitdaging die ons 
allen aangaat en meestal tot een mooi en diepgaand 
gesprek leidt, vaak gemakkelijker dan gedacht. 
Mevr. Nel van Duijn-Busscher heeft ons eerder laten 
weten dat zij door hernia klachten behoorlijk verzwakt 
was en verzorging 
nodig had. Fijn dat het 
weer wat beter gaat 
inmiddels en zij hoopt 
dat voldoende herstel 
mogelijk zal zijn om 
weer naar haar eigen 
woning terug te 
keren. Nel mist het 

persoonlijk contact met ons en stelt een kaartje erg 
op prijs. 
Laten we elkaar aandacht geven en bidden om Gods 
nabijheid overal, maar vooral daar waar zorgen zijn. 
 
Verjaardagen 
Met excuus vermelden we nog een verjaardag van 
een gemeentelid die inmiddels jarig geweest is. Twee 
andere gemeenteleden hopen hun verjaardag de 
aankomende weken te vieren. Wij feliciteren hen met 
het heuglijke feit en wensen hen een fijne dag of 
hopen dat hij die al gehad heeft. 
 
12 april 
Dhr. D.A. Koster  
 
15 april 
Mevr. M. Verheul  
 
20 april 
Dhr. G.B. Capel 
 
Een geestrijke groet namens het pastorale team, 
Bert van Vreeswijk
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De nieuwe Paaskaars                                                                     Marina van der Zwaag                                                               
                                       
Wat is hij mooi en wat vind ik het bijzonder dat ik hem 
in de Paaswakedienst op Stille Zaterdag aan heb 
mogen steken! De afgelopen 18 jaar heb ik op Goede 
Vrijdag de oude Paaskaars in Ter Aar gedoofd en in de 
Paaswakedienst de nieuwe kaars aangestoken. Het 
waren steeds bijzondere momenten. Een kaars die 
een jaar lang is meegegaan, die brandde tijdens de 
reguliere kerkdiensten en luisterde naar liederen, 
gebeden en Bijbellezingen, die haar licht doorgaf via 
de doopkaarsen aan de jongste gemeenteleden, die 
getuige was van tranen van nabestaanden tijdens een 
dankdienst voor iemands leven, aan wiens licht pas 
getrouwde stelletjes de huwelijkskaars mochten 
aansteken. Op Goede Vrijdag werd haar licht gedoofd, 
als teken dat het licht van Jezus’ leven doofde, om ons 
leven te redden, om al dat lief en leed dat mensen 
trof tot een goed einde te brengen! Er was één klein 
kaarsje dat vlak voor het doven van de Paaskaars 
aangestoken werd. Zelfs in de donkerste nacht is er 
hoop. Op zaterdagavond aan het begin van de 
Paaswakedienst brandde alleen dat kaarsje. De hoop 
heeft ons de Stille Zaterdag gedragen en bemoedigd. 
Vroeger gingen we naar buiten om op het kerkplein 
de nieuwe Paaskaars aan een vuurkorf aan te steken. 
Maar vaak was er teveel wind, regen, en zelfs een 
keer sneeuw, om hem goed te laten branden. 
Bovendien werd de gemeente steeds ouder, waardoor 
het naar buiten gaan en in de kou staan ingewikkelder 
werd. De laatste jaren bracht iemand een vuurschaal 
van achter de kerk naar het liturgisch centrum en 
werd daar de nieuwe Paaskaars aangestoken, terwijl 
de gemeenteleden in een kring stonden en aan die 
kaars hun eigen wakekaarsje brandden. Ondertussen 
zongen we over het licht dat alle duister overwint. We 
herdachten daarna onze doop door water in de 
doopvont te gieten en ons geloof te belijden. Vroeger 
werden in deze Paasnachtdienst de jonge lidmaten 
gedoopt. Het is ons helaas nooit gelukt om in Ter Aar 
in de Paasnacht een kind te dopen. Die nieuwe 
Paaskaars zou weer een jaar meegaan, een jaar vol 
vreugde, maar ook verdriet, vol hoop en verwachting, 
maar ook teleurstelling en machteloosheid. Het licht 

van Christus blijft schijnen en is de constante en het 
houvast in onze roerige mensenlevens. 
 
Omdat ik sinds februari vorig jaar nog maar 50 % in 
Ter Aar werk, doe ik voor het eerst niet de hele 
Paascyclus. Vanwege corona hebben we in Ter Aar op 
Witte Donderdag en Stille Zaterdag geen diensten 
gehouden. Op Goede Vrijdag heeft een andere 
voorganger de oude Paaskaars gedoofd. Ik heb zelf de 
nieuwe Paaskaars in de Paasmorgendienst aan mogen 
steken. Weer een jaar voorbij. Wel een heel bijzonder 
jaar, waarin die kaars veel minder gemeenteleden 
heeft mogen begroeten dan verwacht en gehoopt. 
Wat gaat deze nieuwe kaars meemaken? 
 
De Paaskaars die in Kamerik 9 maanden in 2020 en 3 
maanden in 2021 heeft gebrand, heb ik kleiner zien 
worden. Ik was erbij al die maanden. Net als deze 
kaars heb ook ik lief en leed met jullie gedeeld. Het 
was in alle opzichten een bijzonder jaar, met een 
tijdelijke predikant en een virus, waardoor er 
aanvankelijk geen diensten gehouden konden 
worden, daarna diensten met een beperkt aantal 
gemeenteleden, tot slot nog maar enkelen die een 
taak te vervullen hadden. Een bijzonder jaar waar ik 
getuige van was. Daarom vond ik het symbolisch om 
hem te mogen doven. En de nieuwe heb ik 
aangestoken. Hij mag weer een jaar lang branden, een 
jaar waarin ik de eerste paar maanden mee zal 
maken. Daarna mogen jullie voor het eerst sinds 3 
decennia een nieuwe predikant in jullie midden 
verwelkomen. Ik hoop van harte dat met de nieuwe 
predikant er ook nieuwe mogelijkheden komen om 
weer volop gemeente te kunnen zijn, met veel 
gemeenteleden in de dienst, ontmoetingsmomenten 
bij de koffie en andere sociale gebeurtenissen, die we 
nu zo node missen. Maar zo ver is het nog niet. We 
gaan nog even op de oude voet verder, maar wel met 
een nieuwe Paaskaars en de Heer die er ook in deze 
moeilijke tijd is, met zijn Licht! 
 
Hartelijke groet, Marina van der Zwaag. 
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Kerkdienst zondag 18 april 10.00                                                            
 

Voorganger  : Mevr. ds. Rianne van der Meter - Nagel 
Begeleiding  : Addo Dam 
Koster   : Joke en Gert 
1e Collecte  : Diaconie 
2e Collecte  : Beheer en onderhoud  
 

Kerkdienst zondag 25 april 10.00                                                            
 
Voorganger  : Mevr. ds. Marina van der Zwaag 
Begeleiding  : Henk Hilgeman 
Koster   : Ria en Alfons 
1e Collecte  : Kerk 
2e Collecte  : Beheer en onderhoud  
 

Kerkdienst zondag 2 mei 10.00                                                            
 
Voorganger  : Dhr. ds. Klaas Holwerda 
Begeleiding  : Wim Kuijt 
Koster   : Judi 
1e Collecte  : Kerk 
2e Collecte  : Beheer en onderhoud  
 
 
 

 
Van zaterdag 17 april tot en met zondag 16 mei loopt 
er een Spoor van Hoop dwars door Woerden en 
Zegveld. 
De Missionaire Commissie Gereformeerde Kerk 
realiseerde dit spoor in nauwe samenwerking met 
verschillende maatschappelijke organisaties. 
“Dit jaar is het als kerk niet goed mogelijk geweest om 
mensen in en rondom onze kerken te ontvangen. We 
zochten als commissie naar een andere manier om de 
veerkracht en de hoop die van Pasen uitgaat, te 
vertellen” 
Bij 12 haltes van hoop (10 in Woerden, 2 in Zegveld) 
vertellen deze maatschappelijke initiatieven hoe zij 
het in deze tijd volhouden. 
En hoe zij hun hoop invulling geven en hoe inwoners 
zelf hoop kunnen geven. 
Elke halte heeft een QR-code waarachter een korte 
video zit. 

De route is voor alle leeftijden geschikt en kan overal 
worden begonnen. De haltes zijn door elkaar te 
bezoeken en over meerdere dagen te verspreiden. 
Dit spoor van hoop kan wandelend, fietsend, skatend, 
of met auto of scootmobiel worden afgelegd. 
 
Ga naar www.spoorvanhoop.nl en meld je aan.  
Alle deelnemers ontvangen dan per mail een 
instructievideo over dit Spoor van Hoop. 

 
 

Persbericht “Spoor van Hoop”                                                               ds. Joost Schelling                                               

http://www.spoorvanhoop.nl/
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Oud papier ophalen op 1 mei                                                                                                   
 

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 redactie daagt u uit!  

                                                                                                                                
Ruim een jaar geleden hebben we bij de introductie van de digitale kerkbrief gevraagd of er wellicht gemeenteleden 
zijn die het ook leuk vinden om mee te werken aan de kerkbrief. De redactie bestaat vanaf het begin uit Maaike, Piet 
en Arie. In het kader van vele handen maken licht werk zou het mooi zijn om er een vierde redactielid bij te hebben. 
Je bent dan eens in de 8 weken aan de beurt om de kerkbrief te maken. Geen of nauwelijks kennis van Word is geen 
probleem. Je hebt het zo onder de knie en je krijgt alle ondersteuning. Zo steek je er altijd wat van op! 
 

Dus kom op! Wie durft deze uitdaging aan te gaan! 
 

Mocht je interesse hebben en meer willen weten over deze interessante vacature, dan graag een mailtje naar 
kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl  
Een telefoontje naar één van de redactieleden mag ook. 
 

En wees niet bang voor moeilijke sollicitatiegesprekken of assessments. Daar doen we niet aan! 
  
Hartelijke groet, 
Redactie Kerkbrief 
 

 
 

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 23 april 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 29 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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