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Van het kerkelijk erf 
 

Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk 
Kamerik, 
 
De werkzaamheden die voor de zomer op het kerkelijk 
erf moesten gebeuren, zijn (nagenoeg) afgerond. 
Afgelopen zondag hebben we na de kerkdienst de 
geplande  gemeentevergadering gehouden. Op basis 
van  goede inleidingen door respectievelijk Henk en 
Aarnoud, hebben we een gedegen discussie gevoerd 
over enerzijds de financien en anderzijds het te 
voeren beleid inzake de streaming van onze 
erediensten. Een inhoudelijk verslag vindt u elders in 
deze kerkbrief. De aanwezige gemeenteleden spraken 
hun waardering uit voor de beide sprekers en het 
werk dat ze samen met anderen hebben gedaan, en 
natuurlijk voor onze scriba Sandra, die iedere keer 
maar weer de agenda’s en de verslaglegging verzorgt 

van allerlei vergaderingen. Om nog maar niet te 
spreken over al het overige werk! 
Door de sterk oplopende besmettingen hadden we 
wel te maken met een Corona tegenvaller. Hoe 
jammer ook, maar we hebben toch gemeend het 
zingen weer licht te moeten aanpassen, en de 
kerkgangers te vragen om ingetogen mee te zingen 
met orgel en/of piano. Zo gaan we de zomer door. En 
zomer betekent voor menigeen vakantie. De invulling 
hiervan zal vaak anders zijn, dan we gewend zijn, 
maar ook daar krijgen we steeds meer ervaring mee. 
Proberen te ontspannen is het advies. En daarna 
begint het weer. Noteert u alvast 12 september in de 
agenda, dan willen we het nieuwe seizoen starten. 
Maar nu eerst…  Vaya Con Dios 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet 
Jos Heuvelman 

 
 
 

Bijdrage van Geurt Roffel 
 

De eerste diensten waarin ik voorging in Kamerik 
werden voorbereid door enthousiaste meedenkers. 
Daar vond ik fijn, want ‘twee weten meer dan één’ als 
het gaat om de liedkeuze en de keuze van andere 
elementen in een dienst. Daarnaast ontstaat er in een 
dienst iets extra’s als meerdere mensen samen 
ingrediënten aandragen. Het geheel wordt er 
veelkleuriger en rijker van. 
Wil je zelf ook eens meedoen in de voorbereiding van 
een dienst, spreek me dan aan of app of mail me 
In groepjes van maximaal ongeveer vijf personen 
komen we een ruim uur bij elkaar. Voor de tijd 
ontvang je van mij de schriftlezingen en het beoogde 
thema van de dienst. Ieder kan eigen liedbundels en 

andere ingevingen meenemen. De focus ligt tijdens 
het gesprek op de concrete dienst en wat daarin het 
beste past. De ervaring leert dat dat betekent dat lang 
niet alles een plek zal kunnen vinden wat wordt 
aangedragen. Een belangrijk deel van de waarde van 
het gesprek is dat we elkaar, elkaars geloof en de 
teksten op nieuwe manieren leren kennen. 
Op basis van onze inbreng stel ik vervolgens de dienst 
vast, in overleg met de anderen die voor de 
vormgeving zorgdragen. Ik hoop dat we voor de dienst 
van 8 augustus aanstaande al een 
voorbereidingsgroepje kunnen vinden. 
Geurt Roffel 

 
 

Pastoralia 

 
Zon….Licht 
Ik hef mijn hoofd omhoog 
En voel de stralen van de zon. 
 

Ik sluit mijn ogen en laat mij verwarmen 
Na een lange diepe nacht. 
 

Even word ik opgenomen, in een baan van licht 
Dat mij onthult, mij uit mijn donker wekt. 
 

Even voel ik nieuwe adem, een warme weldaad 
die mij in uw lichtkring trekt. 
 

Gij, zon, blijf zo uw stralen richten op mij: 
Verjaag mijn angst en vragen: 
Wek mij op en maak mij vrij 
Door mij telkens in uw licht te dragen. 
Ds. Gertjan Robbemond. 
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Verslag kindernevendienst                                                            
  

Zondag 4 juli was er tijdens de intrede dienst van 
Geurt en de afscheidsdienst van Marina, weer 
ouderwets kindernevendienst. Vanwege de 
festiviteiten zaten wij samen met de crèche boven. Bij 
de crèche waren alleen Veerle en Rinske en zij 
kwamen met Maaike gezellig bij ons zitten. We waren 
met maar liefst 15 kinderen: Lauren, Amber, Marieke, 
Zegert, Stef, Lotte, Brent, Tijn, Suze, Kiki, Bram, Guus, 
Lisa, Saar en Yael                       (dochter van Geurt en 
Kars). We begonnen met ons welkomstlied: 
“Goedemorgen welkom allemaal” Het thema van de 
dienst is :Jezus is het brood dat eeuwig leven geeft. 
Johannes 6:28-36. De mensen begrijpen Jezus’ 
woorden over het hemelse brood niet. Ze vragen wat 
ze moeten doen. Wat vraagt God van ons?’ Jezus’ 
antwoord heel duidelijk: ‘God vraagt maar één ding, 
namelijk dat jullie in Mij geloven. Want God heeft Mij 
gestuurd’. Jezus verwijst naar zichzelf als de Messias, 
degene die namens God zou komen om de mensen te 
redden. Maar de mensen geloven Jezus niet op zijn 
woord. Ze willen bewijs zien. Ik vraag de kinderen wat 
ze gegeten hebben als ontbijt en de meeste vertellen 
dat ze een boterham gegeten hebben. Je hebt brood 
(eten) nodig om te leven, maar je hebt God nodig voor 
het eeuwige leven. Ik deel stukjes krentenbol uit. We 
lezen het verhaal en daarna praten we nog even door. 
Dan gaan we een handafdruk maken van karton en 

deze mooi versieren. Een stokje eraan en omwikkelen 
met crêpe papier. Zo hebben we een mooie ‘bos' 
handjes om als afscheid aan Marina te geven. Omdat 
het een lange dienst is eten we een koekje en drinken 
limonade. We gaan daarna  voor het kindermoment 
naar beneden. Geurt vraagt de kinderen naar hun 
naam en vertelt een klein verhaaltje en we gaan weer 
naar boven. We maken een woordzoeker en de 
kleinste een kleurplaat en dan gaan we weer de 
kerkzaal in. We geven de handjes die we gemaakt 
hebben ter afscheid aan Marina. Stef en Tijn geven 
Geurt het “smoelenboek” namens crèche, 
kindernevendienst en tienernevendienst. Wij gaan 
weer naar boven waar de kinderen verder gaan met 
hun verwerking en gaan spelen. 
Zondag 11 juli hadden we de overstapdienst van 
Femke en Stef. Geurt had de kids van te voren al even 
op de hoogte gebracht wat er in de kerk zou 
gebeuren, dit was erg fijn voor hen, wat het is best 
spannend allemaal. Danielle en ik hadden de 
clubzolder versierd. Helaas waren er een paar 
kinderen ziek waardoor ook de broertjes en zusjes 
niet konden komen, maar er waren er gelukkig nog 
genoeg over! Na het welkomstlied las Danielle het 
verhaal “Wie ben ik” voor. Een verhaal over een 
meisje dat geen marionet wil zijn en gewoon bevriend 
is met de loser van de klas en het ook voor hem 
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opneemt. Daar praten we nog even over door, “Kom 
jij op voor iemand die gepest wordt?“ of “doe jij je 
anders voor dan je bent?” Nellie leest het verhaal over 
koning David die doet wat hem opgedragen wordt, 
maar uiteindelijk toch kiest voor wat goed is en goed 
voelt, ter ere van God en niet voor hem zelf. Dan 
luisteren we naar de liederen die Stef en Femke 
hebbben uitgekozen (You say van Lauren Daigle en 
Happy day van Tim Hughes) en versieren we 
ondertussen de lekkere cakejes van Mirjam met 
slagroom en spikkels. Dan gaan we een woordzoeker 
maken met woorden die betrekking hebben op Stef 
en Femke. De kinderen moeten de woorden van Stef 
met blauw doorstrepen en die van Femke met roze. 
De kleintjes kleuren een kleurplaat. Stef en Femke 
krijgen een mooie bladwijzer met Bijbeltekst erop van 

de leiding, voor bij het bijbel dagboekje dat wij 
uitgekozen hebben. “Topgeheim” een boekje 
geschreven door Corien Oranje. Dan gaan we naar de 
kerkzaal. Bij binnenkomst speelt Gert de melodie van 
“You say”. Mariette leest als jeugdouderling een 
gedicht voor en dan reikt Geurt, Stef en Femke het 
boekje aan en geeft hen de de zegen mee. Ook krijgen 
ze beide een kaart mee van Geurt, aan hem 
geadresseerd, met de vraag deze in oktober op te 
sturen en daarop te schrijven hoe het met hen gaat. 
Na afloop speelt Gert de melodie van het lied” happy 
day” Het was zowel boven als in de kerkzaal een 
bijzondere dienst. 
 
Nellie 

 
 
 
 

 
 
 
 

Oud papier 
 

Op zaterdag 7 augustus wordt het oud papier opgehaald. 
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Crèche en kindernevendienst tijdens zomerperiode                                                   
 

In de zomerperiode van zondag 25 juli t/m zondag 22 augustus vervalt de standaard crèche en kindernevendienst. 
Er is tijdens de kerkdiensten voor deze groepen opvang geregeld. 
 

 
 
 

Kerkdienst Zondag 25 juli 10.00                                                   
  

Voorganger  : Dhr. Ds. F. (Frans) van Dijke 
Begeleiding  : George Pluimakers 
Koster   : Judi 
1e Collecte  : Kerk  
2e Collecte  : Beheer en onderhoud  
Crèche   : - 
Kindernevendienst : - 
 
 
 

Kerkdienst Zondag 1 augustus 10.00                                              
 

Voorganger  : Dhr. Ds. F. (Frans) Bos 
Begeleiding  : Tjeerd Kiers 
Koster   : Ria en Alfons 
1e Collecte  : Jeugd 
2e Collecte  : Beheer en onderhoud 
3e Collecte  : KIA 
Crèche   : - 
Kindernevendienst : - 
 
 
 

Kerkdienst Zondag 8 augustus  10.00                                            
 

Voorganger  : Dhr. Ds. G. (Geurt) Roffel 
Begeleiding  : Arie Hardijzer 
Koster   : Siena en Paul 
1e Collecte  : Kerk 
2e Collecte  : Beheer en onderhoud 
Crèche   : - 
Kindernevendienst : - 
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