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Van het kerkelijk erf                                   
 

Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk 

Kamerik, 

Het zonnetje schijnt uitbundig, en toch voelt  het nog 

best koud aan. Een soortgelijke tegenstrijdigheid 

speelt zich af rond Corona. De vaccinatiecijfers gaan 

de goede kant op, het kabinet kondigt perspectief op 

allerlei versoepelingen aan, en ondertussen blijven de 

besmettingscijfers veel te hoog, stroomt de IC vol, en 

zitten we dichtbij code zwart. De samenleving snakt 

naar meer vrijheid, meer bewegingsruimte. Dat geldt 

ook voor de kerken, incl. onze Ontmoetingskerk. Wat 

zou het fijn zijn, als we weer ‘gewoon’ ons ding 

kunnen doen. Op dit moment zit dat er helaas nog 

niet in, en zullen we ons verder moeten blijven 

beperken tot digitale diensten.  Wel willen we iets 

korter op de bal gaan zitten, en niet weer meteen 

voor een hele maand dichtgaan. De kerkenraad heeft 

besloten om tot en met 16 mei digitaal te blijven, en 

dan opnieuw te bezien of we met Pinksteren (23 mei) 

open kunnen.  Dat zou een mooie startdatum zijn! 

Over starten gesproken, inmiddels is duidelijk dat 

Geurt Roffel als onze nieuwe predikant gaat starten, 

met een intrede dienst op 4 juli. De precieze invulling 

is mede afhankelijk van de Corona ontwikkelingen , 

maar een voorbereidingsgroep onder aanvoering van 

Marieke Italiano staat in de startblokken. En ook de 

invulling van het preekrooster zal opnieuw moeten 

worden opgestart, wat een hele klus is voor onze 

preekvoorzieners. Er zijn met Geurt en de beide 

gemeentes op hoofdlijnen afspraken gemaakt, over 

hoe vaak Geurt in Harmelen en in Kamerik zal 

voorgaan, en hoe we de kerkelijke hoogtijdagen gaan 

verdelen, maar een en ander moet nog wel in de 

praktijk worden ingevuld. Ruwweg is het idee dat 

Geurt het ene jaar op bijvoorbeeld paaszondag in 

Kamerik zal voorgaan, en het andere jaar in Harmelen. 

En kerst dan bijvoorbeeld precies andersom, zodat 

alles eerlijk en gelijkmatig over de tijd wordt verdeeld. 

Een mooie puzzel die moet worden gelegd. Gelukkig is 

dat in goede handen. Dat Geurt zelf een snelstarter is, 

hebben we mogen ervaren toen hij daags na de 

ontvangst van onze beroepingsbrief al liet weten het 

beroep graag te willen aanvaarden. Geurt bracht de 

aanbiedingsbrief persoonlijk in Kamerik en Harmelen ( 

zie foto). De tekst van de aanvaardingsbrief vindt u 

elders in deze kerkbrief. 

Het positieve nieuws rondom Geurt heeft als 

schaduwzijde dat Marina ons tegelijkertijd zal gaan 

verlaten. In hele korte tijd en ondanks Corona is zij 

een vertrouwde ‘invalpredikant’ geworden. We zullen 

haar missen. Maar voorlopig is het nog niet zover, en 

kunnen we nog van haar aanwezigheid genieten. 

Zoals al eerder opgemerkt, zijn we ons aan het 

beraden over hoe we verder willen met streamen : 

openbaar of (zoals nu) via een besloten link. Omdat 

het nog wel een tijdje kan duren voor we weer een 

volwaardige gemeentevergadering kunnen houden, 

overwegen we een enquete onder onze  

gemeenteleden te houden over hoe ze tegen dit 

vraagstuk aankijken, en willen we met name graag 

weten hoe ieder hier persoonlijk in staat. Wordt 

vervolgd. 

 

Namens de kerkenraad een hartelijke groet 

Jos Heuvelman 
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Bijdrage van  Marina van der  Zwaag 

 

Child’s Destiny of Hope 
Afgekort en bij jullie beter bekend als CDHOPE. Toen 
ik nog maar net in Kamerik was zag ik de foto’s uit 
Oeganda in de koffieruimte hangen, er waren 
verschillende gemeenteleden die er geweest waren 
en er enthousiaste verhalen over vertelden en ik 
hoorde van de kaarten die Engelien voor dit project 
maakt. “Misschien ga ik daar de komende tijd wel iets 
mee doen”, dacht ik toen, “b.v. de nieuwe groep die 
dit jaar daarnaartoe gaat hun verhaal te laten 
vertellen in een dienst”. Maar het liep anders. De 
verhalen van mensen die langer geleden zijn geweest 
bleven wel binnen sijpelen. Pas geleden ontmoette ik 
een jongen die met een glinstering in zijn ogen sprak 
over zijn deelname in 2018. Ik vind het leuk om op de 
valreep toch iets met dit sponsorproject van de 
gemeente te doen. Ik heb contact opgenomen met 
Henk en Nellie van der Vliet. Het lijkt ons een leuk 
idee als de kerkdienst op 16 mei in het teken van 
CDHOPE staat. Hoe het er precies uit gaat zien, weten 
we nog niet. In elk geval willen we geld inzamelen 
voor de Bijbel die o.a. in het Chapadoula vertaald 
wordt, de taal van de streek waar Wilma en Tim 
wonen. Als jullie ideeën hebben voor deze dienst, dan 
hoor ik het graag, of je mag het doorgeven aan Henk 
en Nellie. Na deze dienst kan ik met een voldaan 
gevoel mijn werkzaamheden in Kamerik afronden. 
 
 
Schildercursus 
Inmiddels heb ik al aardig wat aquarelschilderijen 
gemaakt, samen met mijn dochters. Leuk om te zien 
hoe ieder van ons een heel ander schilderij maakt van 

hetzelfde voorbeeld dat we via het filmpje gestalte 
zien krijgen. Vooral de kleuren zijn verschillend. 
Meestal moet je die mengen en een klein beetje meer 
blauw, rood of groen kan het geheel totaal anders 
eruit laten zien. Ik moet eerlijk bekennen dat ik het 
graag doe, maar niet altijd met hetzelfde gewenste 
resultaat.  
 
 

   
 
 
 

Hierbij het schilderij van bloemen; die is redelijk 
gelukt.  
Als er ooit een kerkenveiling komt, na corona 
uiteraard, dan mogen jullie dit schilderij van mij 
veilen. Wie wil nu niet zo’n aandenken van de eerste 
ambulante predikant en misschien ook wel de laatste 
die in de Ontmoetingskerk heeft gewerkt? 
 
Hartelijke groet, Marina van der Zwaag

 
 

Pastoralia 
 

In memoriam: 
Zaterdag 24 april is Gerrit Feddema op de leeftijd van 
65 jaar overleden. 
Gerrit is geboren in de Houtdijk en verhuisde als kind 
naar het dorp met ouders en broers. 
Hij begon zijn werkzaam leven als schilder bij Kees 
Koren. Toen hij overleed nam Gerrit samen met Fijtje 
de zaak over en deden daar hun werk tot ze er in 2013 
mee gestopt zijn.  
Zij hebben genoten van hun huisje in Kootwijk, van 
fietsen, tuinieren en van de wintersportvakanties met 

hun kinderen en familie. 
De laatste jaren ging de gezondheid van Gerrit steeds 
verder achter uit. 
Wij bidden voor Fijtje, hun kinderen en kleinkinderen 
en wensen hen voor de komende tijd veel steun, 
troost en Gods zegen toe. 
De afscheidsdienst van Gerrit vindt in besloten kring 
plaats op vrijdag 30 april om 13.30 uur in de 
Schulenburg.    
Aansluitend wordt Gerrit naar zijn laatste rustplaats 
op de Algemene Begraafplaats in Kamerik gebracht. 
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De  verjaardagen van onze gemeenteleden: 
 
30 april: mevr. W. Hoogendoorn-Bestebroer 
   
 4 mei: mevr. B. Willemsen-Verhoeks 
   
6 mei: mevr. J. van der Lek-Alblas 
   
Een mooie en gezellige verjaardag toegewenst met 
onze hartelijke gelukwensen. 
Nel van Duijn verblijft nog in het zorgpension 
Woerden om aan te sterken. We wensen haar het 
allerbeste toe. 
 

Pieter Timmerman is, hoewel gevaccineerd, toch 
positief getest. Hij heeft milde klachten, maar blijft  
deze week in quarantaine. Sterkte Pieter! 
 
Blik op Kamerik: 
We hebben in Kamerik mooie Koning(inne)dagen 
gevierd met veel gezelligheid en saamhorigheid. Nu 
het  niet mogelijk is om met elkaar Koningsdag te 
vieren kunt u kijken via kerkdienstgemist.nl, 
Hervormde Kerk Kamerik, naar oude foto’s van de  
Koning(inne)dagen. 
 
Met een hartelijke pastorale groet, 
Coby de Kort. 

 
 

Aanvaardingsbrief Geurt Roffel 

 
Protestantse gemeente de Ontmoetingskerk te 
Kamerik 
 
11 april 2021 
 
Geachte voorzitter en scriba van de Ontmoetingskerk 
te Kamerik, 
 
Beste Jos en Sandra, 
 
Met deze brief laat ik jullie weten dat ik graag het 
beroep aanvaard dat de protestantse gemeente de 
Ontmoetingskerk te Kamerik op mij heeft uitgebracht. 
De kennismaking met de beroepingscommissie, eerst 
via Microsoft Teams en daarna in de Ontmoetingskerk 
heb ik ervaren als persoonlijk, geëngageerd, en ik 
voelde me gezien. Het heeft me geraakt dat bij ons 
eerste gesprek twee leden van de 
beroepingscommissie mijn dissertatie lieten zien voor 
de camera, en dat we in het tweede gesprek zo 
betrokken, en in alle breedte, samen spraken dat 
Alphons op een moment zei ‘Dit is bijna een 
Bijbelstudie.’ De wijze waarop we samen spraken 
voedde en inspireerde me, het smaakte naar meer. 

Het gesprek met de kerkenraden van Harmelen en 
Kamerik vond ik intens en spannend, en tegelijk 
uitdagend en open. Heel fijn dat men unaniem tot de 
conclusie kwam mijn voordracht te steunen. Tijdens 
de verdere contacten groeide het vertrouwen, leuk 
was het om en marge van het kennismakingsfilmpje 
over de camera-instellingen te praten en Jos’ 
opmerking te horen: ‘We worden hier niet 
zenuwachtig als het een keer niet zo goed gaat.’ Ik 
voel me daarbij thuis. Ik waardeer het dat het 
ondanks de geldende preventiemaatregelen mogelijk 
bleek dat Gerrit en Aarnoud de beroepingsbrieven 
persoonlijk overhandigden.  
 
Dank voor hoe jullie in de beroepsbrief het uitzicht 
verwoorden op ons gezamenlijk optrekken. Jullie 
vatten samen wat mij in de gehele 
beroepingsprocedure heeft getroffen en geïnspireerd 
en waar ook ik naar uitzie.  
 
 
Met hartelijke groet, 
Geurt Roffel 
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Kerk in Actie 
 

Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke 
hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, 
medicijnen en sanitaire voorzieningen. En misschien 
wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het 
jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit 
waarin duizenden kinderen in Griekse 
vluchtelingenkampen opgroeien.  
 
Koude tenten op Lesbos 
De situatie is voor vluchtelingen die vastzitten op het 
Griekse eiland Lesbos nog steeds schrijnend. Alice 
Kleinschmidt van Borderline Lesbos, partner van Kerk 
in Actie, berichtte over een koude winter: “De winter 
was dit jaar erg koud, het is vreselijk om dan dag en 
nacht in een klein en licht tentje te moeten zitten aan 
zee, waar de wind huilt. Toch wonen er 9.500 
vluchtelingen op het eiland, 85% van hen in kampen 
en bijna 7.000 van hen in een veel erger kamp aan zee 
met alles geïmproviseerd. Langzaamaan is er 
tenminste een beetje warm water, dus elk gezinslid 
kan één keer per week douchen. Er zijn geen 
verwarmingsapparaten toegestaan, want het 
elektriciteitsnet kan dat niet aan. Er waren al twee 
branden vanwege elektrische kortsluitingen, waarbij 
een zwangere vrouw gewond raakte.” 

 
 
Push-backs door Griekse kustwacht 
Alice voelt zich verscheurd, omdat er regelmatig zeer 
gewelddadige push-backs plaatsvinden: die betreft 
niet alleen het tegenhouden van bootjes die vanuit 
Turkije naar Griekenland varen. Ook vluchtelingen die 
al op het eiland zijn worden opgepakt door 
gemaskerde mannen. Zelfs kleine kinderen worden 
weggesleurd na aankomst en in een reddingsvlot op 
volle zee achtergelaten.  
Eurocommissaris Johansson vindt dat Griekenland 

moet meer doen om het illegaal terugduwen of -
brengen van asielzoekers naar Turkije te onderzoeken, 
zei ze maandag op de persconferentie met de Griekse 
migratieminister Mitarakis. Ook een coalitie van 
vooral Griekse vluchtelingenorganisaties deed 
een oproep om de push-backs te stoppen.   
 

Europese lidstaten schieten tekort 
Volgens Johansson en Mitirakis is de echte oplossing 
dat andere EU-lidstaten meer verantwoordelijkheid 
nemen en Griekenland niet met de asielzoekers laat 
zitten. Een gezamenlijk migratiebeleid is er nog lang. 
Vooral Duitsland heeft tot nu toe een flink aantal 
vluchtelingen overgenomen uit Griekenland. 
Nederland ving 100 mensen op, van wie 2 
alleenreizende minderjarigen, volgens een 
recente Factsheet van de IOM. 
 
Psychische schade 
Ook onze partner Borderline Lesvos pleit al jaren voor 
een ruimhartige opvang in andere EU-landen. En ze 
onderschrijven de wens die bewoners uiten: 
Fatsoenlijk als mens te worden behandeld, in plaats 
van opgesloten te worden in een soort Europees 
Guantanamo Bay. Efthalia Pappa, die namens de 
Grieks Orthodoxe Kerk opkomt voor een betere 
behandeling van vluchtelingen, maakt zich grote 
zorgen over de psychische gevolgen op langere 
termijn. Een jonge vluchteling wilde absoluut niet dat 
iemand zou weten “wat ik hier op Samos heb 
meegemaakt, want ze zullen me verachten". Wat hier 
gebeurt dragen ze hun leven lang mee. 
 

 
 
 
 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/situatie-op-lesbos-nijpend-mensen-bevriezen-in-hun-tent-kinderen-op-volle-zee-achtergelaten/
https://aegeanboatreport.com/2021/02/22/small-children-left-drifting-in-a-life-raft-in-the-aegean-sea-approved-by-notis-mitarachi/
https://aegeanboatreport.com/2021/02/22/small-children-left-drifting-in-a-life-raft-in-the-aegean-sea-approved-by-notis-mitarachi/
https://www.trouw.nl/buitenland/ondanks-verbeteringen-blijven-de-tentenkampen-op-lesbos-ondermaats-laat-ons-hier-uit~b881acf8/
https://www.trouw.nl/buitenland/ondanks-verbeteringen-blijven-de-tentenkampen-op-lesbos-ondermaats-laat-ons-hier-uit~b881acf8/
http://asylum-campaign.blogspot.com/2021/03/blog-post.html
https://greece.iom.int/en/voluntary-relocation-scheme-greece-other-european-countries-factsheet
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/wat-hier-gebeurt-draag-ik-mijn-leven-lang-mee/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/wat-hier-gebeurt-draag-ik-mijn-leven-lang-mee/
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Lichtpuntjes van betrokkenheid 
Gelukkig zijn er in Nederland, juist ook in de kerken, 
veel mensen die zich betrokken weten bij de situatie 
op Lesbos. Zo besteedden de kerkelijke gemeenten in 
De Lier en Spijkenisse in de veertigdagentijd aandacht 
aan de vluchtelingenkinderen in Griekenland. En op 
een weiland in het Friese Morra werden op Goede 
Vrijdag maar liefst 4.222 poppen geplaatst. Elke pop 
staat symbool voor een vluchtelingenkind dat alleen 
reist. De poppen werden gemaakt door onder andere 
gezinnen, scholen, dorpen, wijken en kerken. Dankzij 
3.000 poppenmakers heeft elk alleenreizend kind in  
 

Griekenland symbolisch een pop in Morra.  
 
Gebed 
Bright Richards, oprichter en directeur van New Dutch 
Connections, een organisatie die (ex-)vluchtelingen 
wil inspireren en motiveren om opnieuw in zichzelf te 
geloven, schreef een indrukwekkend persoonlijk 
gebed: “Het gebed van een vluchteling in een opvang 

als Moria. Geïnspireerd op mijn tijd in een 
vluchtelingenkamp in Liberia”: 
Mijn God mijn God.  
Waarom heb jij ons verlaten?  
Waarom ben je zo ver weg?  
Waarom verberg je je in deze moeilijke tijd?  
 
“Mensen verliezen hier alles: hun vrijheid, hun hoop, 
hun waardigheid. Ook zij hebben recht op een 
menswaardig bestaan. Daarom doe ik wat ik kan.”  
Alice Kleinschmidt, hulpverleenster op Lesbos  
 
Petitie vluchtelingenkinderen Griekenland 
Help minderjarige asielzoekers in de overvolle 
vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Roep 
uw plaatselijke politici en het kabinet op om kinderen 
naar Nederland over te laten komen en doe mee met 
de petitie door op onderstaande link te klikken: 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/teken-
nu-haal-minderjarige-asielzoekers-uit-overvolle-
kampen-in-griekenland-op/

 
 
 
 
 

Vastenactie 40-dagen tijd                                                                        Kerk in Actie 
 

In het pakket voor de vastentijd zat dit jaar ook het 
spaardoosje. Normaalgesproken kon dit na de 
vastenperiode ingeleverd worden, maar vanwege de 
omstandigheden rondom corona was dat dit jaar niet 
mogelijk.  
 
Het is mogelijk om het bedrag wat in het 
vastenspaarpotje zit over te maken naar de 
bankrekening van de commissie Kerk in Actie, dan 
zorgen wij ervoor dat het bedrag naar het project 
wordt overgemaakt.  

Het rekeningnummer van de commissie Kerk in Actie 
is NL50 INGB 0001 7751 90 
 
Mocht u het spaardoosje toch gewoon willen 
inleveren dan kan dat bij ons, op de Deel 31. Dan 
maken wij het geld over. 
Een aantal van u heeft inmiddels dit al gedaan, de 
teller staat al bijna 130 euro. Alvast hartelijk dank 
voor uw bijdrage! 
 
Namens de commissie Kerk in Actie, 
Eugene Hoogendoorn 

https://www.kampmorra.nl/beeldmateriaal/
https://www.kampmorra.nl/beeldmateriaal/
https://www.kampmorra.nl/beeldmateriaal/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/het-gebed-van-een-vluchteling-in-een-opvang-als-moria/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/het-gebed-van-een-vluchteling-in-een-opvang-als-moria/
https://kia.kerk.dev/nieuws/teken-nu-haal-minderjarige-asielzoekers-uit-overvolle-kampen-in-griekenland-op/
https://kia.kerk.dev/nieuws/teken-nu-haal-minderjarige-asielzoekers-uit-overvolle-kampen-in-griekenland-op/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/teken-nu-haal-minderjarige-asielzoekers-uit-overvolle-kampen-in-griekenland-op/%0c
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/teken-nu-haal-minderjarige-asielzoekers-uit-overvolle-kampen-in-griekenland-op/%0c
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/teken-nu-haal-minderjarige-asielzoekers-uit-overvolle-kampen-in-griekenland-op/%0c
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Oud papier ophalen op 1 mei 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkdienst Zondag 2 mei 10.00                                                                                                                                        
  

Voorganger  : Dhr. Ds. K. (Klaas) Holwerda  
Begeleiding  : Wim Kuijt 
Koster   : Judi 
1e Collecte  : Kerk  
2e Collecte  : Beheer en onderhoud  
 
 
 

Kerkdienst Zondag 9 mei 10.00                                             Dienst voor Jong & Oud                        
 

Voorganger  : Sjoerd Bakker  
Begeleiding  : Gert van Zoelen 
Koster   : Marjolein en Aarnoud 
1e Collecte  : Jeugd 
2e Collecte  : Beheer en onderhoud 
 
 
 

Kerkdienst Zondag 16 mei 10.00                                            
 

Voorganger  : Mevr. Ds. Marina vd Zwaag 
Begeleiding  : Gert van Zoelen 
Koster   : Matsy en Hans 
1e Collecte  : Diaconie 
2e Collecte  : Beheer en onderhoud 
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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 7 mei 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 13 mei 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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