Kerkbrief
Jaargang 54 - Nr.8 – zo 04 april tm za 17 april 2021

EEN HEERLIJK MORGENLICHT BREEKT AAN.
DE ZOON VAN GOD IS OPGESTAAN!
Van het kerkelijk erf
Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk

het rooster van aftreden hebben we een nieuwe
pastorale ouderling nodig (maar eerlijk gezegd met
het oog op de toekomst het liefst 2 nieuwe
ouderlingen). Daarnaast is er behoefte aan een
diaken. Als gemeente hebben we afgesproken om hier
samen verantwoordelijkheid te nemen. Namen
indienen via de collectezakken gaat evenwel niet in
deze Coronatijd. Bij deze het verzoek aan u om namen
in te dienen bij onze scriba Sandra Okkerman. Laten
we daar een paar weken de tijd voor nemen, dan zal
de kerkenraad daarna op basis van de gedane
suggesties, concrete stappen zetten. Mogen we op u
rekenen?

Wat een mooi resultaat heeft de gemeentevergadering over de predikantsverkiezing opgeleverd.
En ook van de mogelijkheid om van te voren je
mening of stem te geven is volop gebruik gemaakt,
met gelukkig hetzelfde resultaat.
Er is verder ook geen bezwaar ingediend tegen de
gevolgde procedure en de termijn hiervoor is
inmiddels verstreken. We kunnen vooruitkijken en
een beroep op ds Geurt Roffel uitbrengen. Dat zal
gepaard gaan met de nodige formaliteiten, die ook
hun tijd nodig hebben. We hebben dit proces in
Kamerik tientallen jaren niet meer gedaan , dus een
beetje spannend blijft het wel. Wanneer dit allemaal
goed wordt afgerond, en het beroep wordt aanvaard,
dan kunnen we gaan nadenken over intrede en
introductie in Kamerik. Weer iets dat we decennia
lang niet meer gedaan hebben. Uitdagingen genoeg
dus. De kans is groot dat we daarbij een beroep op de
gemeente gaan doen, op u dus.

Andere zaken die nog bespreking vergen, maar in een
volgende kerkbrief aan de orde zullen komen, zijn in
ieder geval hoe we verder willen met streamen na
Corona, en het resultaat van de nu lopende actie
kerkbalans.
Een hartelijke groet namens de kerkenraad
Jos Heuvelman

Tijdens de gemeentevergadering is ook genoemd dat
we op zoek zijn naar nieuwe ambtsdragers. Volgens
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Pastoralia
Het is kostbaar om oog en oor te hebben voor de
mensen om ons heen. Zo dragen we samen het
pastoraat, als omzien naar elkaar.

HOOP

Je mag je een gelukkig mens prijzen
Als er mensen om je heen staan
Die je niet in de steek laten.

De gezondheid van Pieter Timmerman blijft zorgelijk.
De kuren waarmee hij in december begon, zijn helaas
uitgewerkt. Nu is hij begonnen met een nieuw
medicijn, dat Pieter thuis kan innemen, maar
waarmee hij zichzelf goed in acht moet nemen. Een
telefoontje, kaartje zal hem zeker goed doen.

Je mag je een gelukkig mens prijzen
Als mensen je hart verwarmen,
mensen die je verdriet zien,
mensen die je ook optillen en opbeuren
mensen van wie ook hoop uitgaat
omdat ze je niet vergeten.

Onze gedachten gaan uit naar iedereen met zorgen,
verdriet en vragen. Weet u iemand neem contact op
met het pastorale team. Zo zijn wij de oren en ogen
van elkaar.

Je mag je een gelukkig mens prijzen
Vanwege die mensen die je een glimp doen
Opvangen van het menslievende Gelaat
Van de Onzichtbare die hoopt dat je
goede hoop kunt behouden.

De verjaardagen van onze gemeenteleden:
4 april: Dhr. G.van Viegen
10 april: Mw. J.A. Toet-Gool

Uit: Medemens (KIA)
Wij wensen hen een gezellige dag en een mooi,
gezegend nieuw levensjaar toe.

Met een hartelijke groet
Coby de Kort.
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Verkort verslag gemeentevergadering zondag
21 maart 2021

ds. Geurt Roffel naar voren als geschikte kandidaat.
Klaas geeft nogmaals aan dat Harmelen en Kamerik
een afzonderlijk traject hebben gevolgd. Jos vult dit
aan met de opmerking dat Kamerik en Harmelen de
nieuwe predikant niet gezamenlijk, maar beiden apart
zullen beroepen.

Wegens de coronamaatregelen wordt de vergadering
live gestreamd en kunnen deelnemers tijdens de
vergadering hun inbreng geven via mail, what’s app,
chat of telefonisch.
Jos Heuvelman opent de gemeentevergadering en
vraagt gemeenteleden die zich nog niet hebben
aangemeld, dit alsnog te doen. Daarna vertelt hij dat
deze week de ambtsdragerverkiezingen starten en
daar meer informatie in de kerkbrief vermeld zal
worden.

Jos vertelt over de kennismaking van beide
Kerkenraden met Geurt. Uit dit gesprek kwamen een
aantal kenmerken van Geurt naar voren;
•
•

Henk van der Vliet geeft vanuit het CvK uitleg over de
wijze van collecteren in de toekomst. Vanuit de
gemeente kwamen, o.a. tijdens de laatste
gemeentevergadering, meerdere verzoeken om te
bekijken of het mogelijk is om niet meer te collecteren
voor eigen doelen. Om dit doel te behalen zullen de
vrijwillige bijdragen met zo’n € 7.500,- per jaar
omhoog moeten. Wij doen dan ook als Kerkenraad en
CvK een dringend beroep op u om uw vrijwillige
bijdrage te verhogen.

•
•

•

•

Dan gaan we over tot de verkiezing van een nieuwe
predikant.

Hij is heel verbindend;
Hij kan goed luisteren, hij kende bijvoorbeeld
de namen van leden van de beroepingscommissie nog na een opvolgend gesprek;
Zijn kracht zit in het pastoraat, dat is voor ons
een punt dat we voorop stelden
Hij is eerlijk. Hij gaf bijvoorbeeld aan; dit heb
ik van nature wel en dat wat minder en daar
heb ik hulp van de gemeente bij nodig. Hij
staat wel overal voor open.
Hij heeft een open mind. Is ook spiritueel en is
echt op zoek naar een relatie met God en
Jezus.
We kunnen hem ook wel als nieuwsgierig en
avontuurlijk kernschetsen.

Beide Kerkenraden waren het er unaniem over eens
dat we met deze kandidaat verder moeten gaan
richting de beide gemeenten.

Klaas de Wit geeft een toelichting op het traject dat
doorlopen is; In november 2019 zijn de stukken die de
werkgroep ‘beroepingswerk’ opgesteld had om het
beroepingstraject te starten, door de Kerkenraad
akkoord bevonden. Daarna kwam vanuit de Classis het
verzoek om samen met de Open Poort uit Harmelen
een predikant te beroepen, zodat er een 90%
predikantsplaats gecreëerd werd. Na veel gesprekken
en onderzoek bleek dat er veel gelijkenissen zijn en
beiden gemeenten op zoek zijn naar een soortgelijke
predikant.

Nu ligt voor deze gemeentevergadering; Willen wij als
Ontmoetingskerk ds. Geurt Roffel beroepen voor een
predikant van 0,5 fte? (0,5 fte zal voor de eerste jaren
zijn, daarna hangt dat af van onze financiële situatie
en ook van wat Geurt zelf wil).
Via what’s app kwamen de volgende vagen binnen;
- Hoe kijkt Geurt aan tegen het Evangelische
repertoire. Liederen met onbekende melodieën die
moeilijk te zingen zijn en die ik in de
voorbeelddiensten tegen kwam, daar wordt niet
iedereen altijd blij van. Is er in de diensten naast
cantorij ook voldoende ruimte voor onze
Ontmoetingsband en hun repertoire?

Wegens corona hebben we na een briefselectie, met 6
kandidaten gesprekken gehad via online meetings.
Uit de gesprekken kwam zowel in Harmelen als bij ons
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Klaas beantwoordt de vraag over hoe Geurt aankijkt
tegen het Evangelische repertoire. Geurt heeft
aangegeven dat hij graag meedenkt en het repertoire
van onze cantorij en Ontmoetingsband wil volgen. Jos
vult aan; We waren het er als Kerkenraden over eens
dat dit voldoende aanwezig is bij hem. Geurt heeft
hierbij ook wel aangegeven dat hij zich hierin ook wel
laat leiden, omdat hij niet van alles even veel kennis
heeft. Onbekende liederen daar wordt inderdaad niet
iedereen altijd vrolijk van, maar het is ook wel eens
goed om nieuwe liederen te horen. Geurt heeft
aangegeven open te staan voor allerlei suggestie en
ideeën. Breng die dan ook gerust in.

iemand die mensen opzoekt en in gesprek gaat. Je
moet dit echt zien als een oplossing waartoe hij
genoodzaakt is tijdens de coronatijd.
Jos geeft aan dat er 67 deelnemers aan deze
vergadering zijn en er positieve berichten binnen
komen. Jos vraagt of er iemand is die een stemming
wil houden.
Er zijn voor de gemeentevergadering al diverse
positieve stemmen ontvangen door de scriba. Ook de
kerkenraadsleden zijn enthousiast en stemmen voor
het beroepen van Geurt. Vandaag ontvangen we, op
één stem tegen na, allemaal positieve berichten. De
tegenstemmer vindt een gemeentestemming niet
nodig en daarmee kunnen we onszelf feliciteren met
het feit dat we een beroep kunnen gaan uitbrengen.

- Kan het voorbehoud van Anton en een lid uit
Harmelen misschien worden toegelicht?
Klaas beantwoordt deze vraag; Het voorbehoud dat in
Kamerik en Harmelen gemaakt is, ging over hetzelfde
onderwerp en is in algemene termen beschreven in
de eerdere brief. Het gaat over de manier waarop het
Woord wordt verkondigd. Dit kan een dominee op
vele manieren doen. Bij Geurt zal dat waarschijnlijk
wat vaker zijn op de manier dat je een vraag mee
krijgt waarbij je zelf nog eens na moet denken over
wat wordt bedoeld. Anton heeft aangegeven dat hij
ook graag wat meer concreet een richting meekrijgt,
want zoals Anton aangaf ‘ik weet zelf welke richting ik
op wil en zou dat wat meer bevestigd willen krijgen’.
We hebben daar met Anton nog over doorgepraat. De
kenmerken die we bij Geurt herkenden vanuit de
vacaturetekst, zijn punten waarvan Anton wel erkent
dat Geurt die zeker heeft. Anton heeft steeds
aangegeven dat hij het beroepingsproces niet wilde
stoppen. De eigenschap van Geurt als bruggenbouwer
tussen de verschillende geloofsovertuigingen komt
hierbij van pas.
Anton zou het graag ook zelf toelichten. Hij staat open
om het gesprek met u aan te gaan.

Tegen de uitslag van deze vergadering kan geen
bewaar worden gemaakt, maar tegen de gevolgde
beroepingsprocedure kan nog tot vrijdag 26 maart
18.00 uur bewaar gemaakt worden bij de scriba.
Het beroepen zullen we in afstemming met Harmelen
doen, zodat dit op dezelfde datum gedaan zal worden.
Er komt een vraag over wat er gaat gebeuren als
Harmelen niet gaat beroepen.
Jos beantwoordt de vraag; Als Harmelen niet gaat
beroepen, gaan wij wel beroepen, maar achten we de
kans klein dat Geurt het beroep zal aanvaarden. We
hopen dat dit scenario zich niet zal voltrekken.
Er komt een voorstel binnen met betrekking tot het
openbaar stellen van de gestreamde kerkdiensten.
Jos beantwoordt; Dit onderwerp is uitvoerig besproken
tijdens eerdere Moderamen en
Kerkenraadsvergadering en daar kwamen we niet tot
een beslissing. We zullen voor dit onderwerp een
aparte gemeentevergadering plannen.

- ‘Ik ben een beetje geschrokken tijdens het
kennismakingsfilmpje dat hij aangaf dat hij alleen bij
uitzondering, als het echt niet anders kan, bij mensen
op bezoek gaat. Zelfs bij overlijden gaat alles online’.
Jos beantwoordt deze vraag; Het gaat hier om hoe het
nu gaat in coronatijdperk. Geurt is bij uitstek juist

Jos bedankt iedereen voor zijn/haar inzet om deze
gemeentevergadering mogelijk te maken. Hij sluit af
met een gedicht uit het 40dagentijd boekje dat onze
gemeente in samenwerking met Woerden heeft
gemaakt.
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Een preek die staat als een huis

Ds. Marina van der Zwaag

Een preek die staat als een huis.

Aan het eind van mijn studie was er nog geen sprake
van dat iedere student een computer had, waarmee
verschillende vertalingen, commentaren en de
grondtekst (Hebreeuws voor het Oude Testament en
Grieks voor het Nieuwe Testament) met één druk op
de knop zichtbaar werden. Ik heb in mijn boekenkast
daarom rijen commentaren staan, een kleine Griekse
Bijbel en een pil van een Hebreeuwse Bijbel en een
even dikke concordantie. En als ik bezig was met een
preek lag mijn bureau bezaaid met allerlei boeken.
Sinds een aantal jaar is de online StudieBijbel
beschikbaar, waarin de grondtekst en verschillende
vertalingen van de Bijbel, evenals allerlei inleidingen
op Bijbelboeken, commentaren en naslagwerk staan.
Tevens is er de online Preekwijzer, waarin ook een
schat aan informatie is opgenomen. Dankzij deze
cursus leer ik de StudieBijbel kennen. Een verdraaid
praktisch hulpmiddel voor het maken van een preek.
Omdat ik vanwege coronatijd veel meer achter mijn
bureau zit dan normaal en ik ook wel eens een andere
omgeving wil zien, studeer ik tegenwoordig zo af en
toe een middagje in de consistorie van de kerk in Ter
Aar. Ik hoef nu alleen mijn laptop en het cursusboek
mee te nemen. De rest kan ik via internet vinden.

Dat is de droom van iedere predikant, ook die van mij.
Daarom heb ik mij ingeschreven voor een cursus met
de gelijknamige titel. Twee vrijdagen heb ik al online
met 12 andere cursisten en twee cursusleidsters op
deze ‘perfecte preek’ gezwoegd. Er volgen er nog
twee, waarbij we de laatste keer in een kerk in
Woerden voor elkaar (een deel van) onze preek
mogen houden. Bij de beschrijving van deze cursus
werd ik lekker gemaakt met zinnen als: “Je wilt een
introductie houden, waarbij je gemeenteleden op het
puntje van hun stoel gaan zitten. Hier willen ze meer
van weten”, “Je moet een glasheldere kern hebben”,
en “Bij de afsluiting moet je niet meer iets nieuws
brengen, je hebt je punt gemaakt.”
Ik moet zeggen dat de cursus tot nu toe waar maakt
wat ze belooft. Het is voor mij sowieso goed om alle
stappen van het preekvoorbereidingsproces weer
eens te upgraden. Zo is de exegese in de loop van de
jaren in het slop geraakt en lezen vanuit de grondtaal
schoot er nogal eens bij in, omdat mij dat veel tijd en
energie kost. Wat ik nu ook leer is om te beginnen
met de kern. Daar draait alles om. Wat wil ik nu
eigenlijk dat de gemeente, naar aanleiding van de
tekst uit de Bijbel, weet, leert, ontdekt, voelt of doet?
Daarna volgt de toepassing. En pas aan het eind verzin
ik de introductie, waarbij ik aanhaak bij iets dat
gemeenteleden waarschijnlijk herkennen en dat te
maken heeft met de kern en niet een opleukertje is
om er in te komen, maar verder los staat van de
kernboodschap.

Ik hoop dat het resultaat van mijn noeste arbeid ook
voor gemeenteleden, zowel in Ter Aar als in Kamerik
merkbaar wordt. Al is een preek nooit alleen het
resultaat van menselijke inspanning. Ik mag voor elke
preek die ik maak en houd bidden om de leiding van
de heilige Geest.

De PaasChallenge.
Helaas, deze ging in Kamerik niet door. In de
veiligheidsregio Utrecht, waar Kamerik onder valt, is
aan één van de gemeentes die het wilde organiseren
een negatief advies gegeven. Voor de zekerheid
hebben we besloten het in Kamerik ook af te gelasten.
In Ter Aar, dat in de provincie Zuid-Holland ligt,

hebben we het wel door laten gaan. Het was een
succes. De PaasChallenge is gebaseerd op de
theologie van de Britse theoloog N.T. Wright en zijn
boek “Broken signposts”. In dit boek laat Wright zien
dat alle mensen een verlangen hebben naar een goed
leven op het gebied van bijvoorbeeld liefde, recht,
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vrijheid en spiritualiteit (Wright noemt acht gebieden,
maar in de PaasChallenge worden deze vier gebieden
gebruikt). Deze verlangens zijn richtingwijzers naar
het goede leven, maar zijn in onze werkelijkheid
gebroken, vandaar ‘broken signposts’. Aan het begin
van de wandeltocht, bij het eerste adres, kun je via
een QR-code kiezen voor één van de vier personen die
om Jezus heen staan: Claudia; een powervrouw die
haar tijd ver vooruit is (zij strijdt voor recht), Juda; een
man die leeft voor liefde, Jozef; een spirituele leider
en Jozua, een echte vrijheidsstrijder. Via een paar
opdrachten, puzzeltjes en ontmoetingen kom je
uiteindelijk bij het kruis, en moet daar, afhankelijk van
de antwoorden die je gegeven hebt onderweg, een
aantal spijkers in slaan. Uiteindelijk mag je raden wie

je was. Alle vier blijken bekende figuren te zijn. De
man die gaat voor liefde, Juda, is Judas. Zo ontdek je
dat, ook al denk je voor liefde te gaan, je toch in staat
blijkt Jezus te verraden. Het laat zien dat de Bijbel
geen zwart-wit boek is. Er bestaan niet goede of foute
mensen, maar ieder mens kan door omstandigheden,
of te hoge idealen de mist in gaan. Voor al deze
mensen, ook voor ons, heeft Jezus zijn leven gegeven,
zoals ook een herder zijn leven inzet voor zijn
schapen. Maar die herder zal overwinnen. Dat vieren
we met Pasen. Ik wens jullie een beloftevol Paasfeest
toe.
Hartelijke groet, Marina van der Zwaag.

Kerkdienst Donderdag 1 april 19.30
Voorganger
Begeleiding
Koster

Witte donderdag

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

Kerkdienst Vrijdag 2 april 19.30
Voorganger
Begeleiding
Koster

Goede vrijdag

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

Kerkdienst Zaterdag 3 april 22.00
Voorganger
Begeleiding
Koster

Paaswake

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

Kerkdienst Zondag 4 april 10.00
Voorganger
Begeleiding
Koster
1e Collecte
2e Collecte
3e Collecte

Pasen

: Mevr. Pastor Ans Cremer
: Wim Kuijt
: Matsy en Hans
: Diaconie
: Beheer en onderhoud
: Jeugd
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Kerkdienst Zondag 11 april 10.00
Voorganger
Begeleiding
Koster
1e Collecte
2e Collecte
3e Collecte

: Dhr. ds A.W. (Bram Willem) Aarnoutse
: Aartjan van Pelt
: Joke en Gert
: Kia
: Beheer en onderhoud
: Cantorij

Kerkdienst Zondag 18 april 10.00
Voorganger
Begeleiding
Koster
1e Collecte
2e Collecte

: Mevr. Ds. J.A.A. (Rianne) van der Meter-Nagel
: Addo Dam
: Siena en Paul
: Diaconie
: Beheer en onderhoud

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 9 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 15 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)
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

koster@ontmoetingskerkkamerik.nl

Geef het door aan iedereen
Een nieuwe tijd breekt aan
Geef het door aan iedereen
Dat Jezus leeft!
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