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Van het kerkelijk erf                                   
 
 

Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk 
Kamerik, 

Top drukte op het kerkelijk erf! 

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde intrede 
dienst van onze nieuwe predikant, ds Geurt Roffel. En 
tegelijk het afscheid van onze ambulante predikant Ds 
Marina van der Zwaag. Na een mooie dienst , met 
eindelijk ook weer (voor- en gemeente-) zang, lachte 
het zonnetje met ons mee op het kerkplein.  Leuk dat 
Gilda er ook was! 

Een mooi begin van een nieuw tijdperk voor onze 
gemeente. Als dan ook min of meer tegelijkertijd de 

corona beperkingen verdwijnen, kunnen we weer vol 
vertrouwen en vol energie vooruit. 

Vol vooruit betekent plannen maken voor het nieuwe 
jaar, betekent een nieuw financieel beleid, betekent 
verder bouwen aan onze kerkelijke organisatie (er is 
nog plek voor enkele ambtsdragers!), betekent 
inwerken van en inspiratie opdoen bij Geurt, 
 betekent  …. 

Zullen we met z’n allen naar voren gaan? 

Namens de kerkenraad een hartelijke groet 

Jos Heuvelman 

 

Pastoralia 
 
 Enkele  zondagen  terug  werd  er  in  de  mededelingen 
verwezen  nar  het  feit  dat  leven  en  dood  zo  dicht  bij 
elkaar liggen. De geboorte van Yenthe werd 
overschaduwd door het verdrietige bericht over Kees 
Verburg. De volgende dag overleed Kees en de zondag 
erop las de ouderling van dienst een in memoriam. Dit 
in memoriam vindt u elders in deze kerkbrief. 
In contrast met het laatste bericht mogen we de 
vreugde  delen  van  de  fam.  Van  Dijk.  Dochter  Christa 
gaat  2  september  trouwen  met  Bart  van  der  Waal. 
Elders in deze kerkbrief vindt u hun trouwkaart. 
Het burgerlijk huwelijk  wordt in Kamerik gesloten en 
het kerkelijk huwelijk in Barendrecht, waar Christa en 
Bart ook gaan wonen. Bart en Christa zouden het heel 
erg leuk vinden als er enkele gemeenteleden het 
burgerlijk  huwelijk  bij  de  Boerinn  zullen  bijwonen  en 
misschien bezoekt een aantal mensen ook het 
huwelijk en receptie. U vindt verdere gegevens in de 
trouwkaart. 
Hoogte en diepte punten in onze gemeente, 
meeleven en elkaar aandacht geven is de roep van uit 
de Liefde! 

 
Verjaardagen 
De volgende gemeente leden hopen in de 
aankomende veertien dagen hun verjaardag te vieren. 
 
19 juli  Dhr. P. Sloof   
Goudenregenlaan 17      3471 CD Kamerik 
 
20 juli  Mw. J.M. Koster-Verheij   
Van Teylingenweg 105A     3471 GE Kamerik 
 
We  feliciteren  beide  gemeenteleden  alvast  met  hun 
verjaardag en wensen hen een fijne dag. 
 
Een pastorale vriendelijke groet, 
 

Bert van Vreeswijk 
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Christa en Bart gaan trouwen! 
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In memoriam    

 
In de nacht van zondag op maandag 21 juni jl. is ons 
gemeentelid Kees Verburg overleden. In de dienst van 
27 juni jl. herdachten we Kees. 

Op 17 augustus 1954 is Kees in Amersfoort geboren. 
Hij groeide daar samen met twee zussen en twee 
broers op. Na zijn schooltijd solliciteerde Kees bij de 
politie en werd in de regio rondom Leiden geplaatst. 
Kees wilde niet in de regio wonen waar hij geplaatst 
was en koos voor Kamerik als woonplaats. Bij de 
politie is Kees tot aan zijn pensioen zeer gewaardeerd 
door collega’s, want tijdens zijn werk kwam zijn 
scherpe, sterke geest en kennis naar voren. 

Tijdens vakantie ontmoette hij op Terschelling zijn 
toekomstige vrouw Loekie van der Zee met wie hij in 
1985 trouwde. Samen kregen zij 5 kinderen. De 
rouwkaart vermeldt hoeveel liefde Kees de kinderen 
heeft gegeven en dat het gemis groot zal zijn. 

Kerkelijk hoefde Kees niet op de voorgrond, maar was 
wel erg betrokken. Waar dan ook op vakantie, Kees 
inspireerde zijn kinderen om ook dan de kerk te 
bezoeken.  

In 1997 werd duidelijk dat Kees Parkinson had. Dat 
betekende niet dat Kees bij de pakken neer ging 
zitten. Integendeel, geleidelijk bleek dat Kees’ geest 
sterker was dan zijn lichaam.  Doorzetten en niet 

opgeven was Kees’ devies. Waar anderen zeiden dat 
het niet meer kon bleef Kees van alles toch proberen. 

Ondanks de beperkingen die Kees ervaarde was hij 
betrokken en dat niet alleen binnen onze kerkelijke 
gemeente. Kees had oog voor mensen die wel wat 
steun konden gebruiken. Menig Kameriker kreeg 
spontaan van Kees een bezoekje.  

Niet zo heel lang geleden werd Kees opgenomen in 
een verzorgingshuis. Toen de familie zag dat het niet 
goed ging met Kees in het verzorgingshuis en besloot 
hem zelf in zijn huis in Kamerik te gaan verzorgen 
mochten we als gemeente de kinderen bij springen 
om zijn huis daarvoor in orde te maken. De 
dankbaarheid daarvoor was groot. 

Hoe verdrietig is het te vernemen dat Kees tijdens het 
zwemmen onwel was geworden met helaas fatale 
gevolgen.  

Zaterdag 26 juni jl. is er in beperkte kring in een 
herdenkingsdienst afscheid genomen van Kees. Kees 
is daarna begraven op de algemene begraafplaats hier 
in Kamerik. 

Wij wensen de kinderen en nauw betrokkenen veel 
sterkte en Gods nabijheid bij het verwerken van het 
onverwachte verlies. 

 
Ds. Marina van der Zwaag            

 
 

Vaarwel, maar niet uit het oog, uit het hart! 

Wat was het een mooie zondag! Jullie hebben van mij afscheid genomen, maar 
zijn geen dag zonder herder geweest, want ik heb Geurt in dezelfde dienst 
mogen verbinden aan de Protestantse Gemeente te Kamerik. Na afloop van 
deze dienst heb ik een paar prachtige cadeaus gekregen. 
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Allereerst hebben de kinderen mij als afscheid een handje gegeven. Maar dat mag in deze laatste fase van de 
coronatijd nog niet. Daarom hebben ze allemaal een hand van papier uitgeknipt en deze prachtig versierd. Er waren 
veel kinderen, dus heb ik een vaas vol. Ze staan nu voor mijn studeerkamerraam. Wat ik met bloemen wel moet 

doen, hoef ik hiermee niet te doen: ze water geven. 

Vervolgens kreeg ik een prachtig liturgisch bloemstuk, gemaakt door Cootje de 
Wit. Ik had er de hele dienst al naar gekeken, niet beseffend dat het voor mij is. 
Na de dienst legde Cootje de symboliek ervan uit. De herdersstaf staat voor de 
manier waarop ik in de gemeente als herder werkzaam was. De roos ben ik. 
Verder allemaal prachtige bloemen, verschillend van kleur, grootte en vorm. Zo 
veelkleurig is de gemeente. Zo heb ik haar ook ervaren. En het mooie is dat niet 
één bloem mag ontbreken, want dan is het niet compleet meer. 

Tot slot was er een prachtig schilderij, gemaakt door de kunstenares Pia Sprong. 
Toen ik het kreeg aangereikt van Bert, heb ik nog niet alle details waargenomen. 
Hij staat nu in een stoel in 
mijn studeerkamer. Hoe vaker 
ik er naar kijk, hoe meer ik zie; 
de ramen naar buiten, waar 
beide buitendeuren op staan 

(de oude van de kerk en de nieuwe van het bijgebouw), de 
verhoudingen, waarbij ik buitenproportioneel groot ben, met 
daar achter het kruis. De mensen in de kerk zittend en, op dat 
detail werd ik zondag al gewezen, het mondkapje op de 
liturgische tafel. Geen tijdloze afbeelding dus. De verhoudingen 
kloppen niet met de werkelijkheid, en juist daardoor klopt het 
schilderij helemaal. Ik heb bewondering voor de schilderes. 

 

Zondag heb ik jullie bedankt met de woorden: “Ik ben van jullie gaan houden, en liefde verdwijnt niet, ook al ga ik 
weg”. En zo is het. 

Tot slot volgt hier het gedicht waarmee ik de laatste kerkenraadsvergadering vorige week afsloot: 

Mijn ervaringen van 19 maanden Kamerik: 

 

Beste kerkenraadsleden van de Ontmoetingskerk. 

Deze week ben ik hier voor het laatst aan het werk. 

Vanaf 1 december 2019 stond ik voor jullie klaar. 

Het werd een wel heel bijzonder 1 ½ jaar. 

Op de gemeentevergadering 10 november heeft de 

gemeente me al leren kennen. 

Op de kerkenraad van 19 november hebben júllie aan 
mij kunnen wennen. 

Beide keren voelde ik me welkom;  Kamerik was een 
warm bad. 

Ik geloof oprecht dat God daar zo zijn aandeel in had. 
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Eén van de eerste bezoekjes was bij de oude familie 
Toet. 

Een mooi en warm gesprek. Ik dacht toen: “Dat komt 
wel goed!” 

Coby en Bert belden voor mij de mensen in het begin, 

en vulden een bezoekschema in. 

Maar al gauw begon ik in Kamerik zo thuis te raken 

dat ik zelf de afspraken ging maken. 

Voor de lunch kon ik vaak naar Cootje en Klaas. 

En voor, het moet zo af en toe, het legen van mijn 
blaas. 

Met het jeugdwerk zou ik in maart beginnen 

en ook met andere leuke activiteiten en kringen. 

Voor de film “A beautiful mind” zouden we naar Jos en 
Geralda gaan. 

Een prachtige film, ik raad hem nog steeds aan. 

Maar toen kwam corona ons land bezetten, 

met haar verlammende en ijzeren wetten. 

Anderhalve meter afstand, handen wassen en 
afmelden bij klachten. 

Met mijn bezoeken, jeugdwerk, kringenwerk en 
kerkdiensten moest ik wachten. 

In de zomer en het najaar kon er weer wat meer. 

Ontmoetingen met gemeenteleden binnen, of buiten 
met mooi weer. 

De diensten in Kamerik werden hervat met 30 mensen. 

Een streamteam ging aan de slag met de digitale 
wensen. 

 

Een paar mooie diensten heb ik nog kunnen houden. 

Ik was in die tijd gelukkig nooit verkouden. 

De bevestiging van nieuwe ambtsdragers raakte me 
het meest. 

De schoenendoosdienst was voor mij één groot feest. 

De videoboodschap met Nieuwjaar was een 
inkoppertje. 

De top-allertijdendienst was, zoals Jos het noemde, 
een toppertje. 

Het filmpje aan het begin van de 40-dagentijd had 
meer voeten in de aarde. 

Bert en ik beseften: de kwaliteit hiervan is van grote 
waarde. 

Na vele pogingen van mijn kant was Bert eindelijk 
tevreden. 

Ook deze hobbel behoorde nu tot het verleden. 

Op de valreep organiseerde ik een dienst voor CD-
hope, met bijdragen van Tim en Wilma. 

Ze moesten geweldig lachen om mijn verspreking 
tijdens de dienst: Wim en Tilma. 

 

Mijn ambulante predikantschap zet zich voort, 

vanaf 1 augustus in Zoetermeer Noord. 

in een team van pastores 

delen we daar al onze vreugden en scores. 

Met Ter Aar nog steeds trouw aan mijn zijde, 

de gemeente die mij in het domineesvak inwijdde. 

Ook jullie gaan, samen met Geurt, nieuwe wegen. 

Ik wens jullie daarbij Gods onmisbare en inspirerende 
zegen. 

Het ga jullie goed! Warme groet,   Marina van der Zwaag. 
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Verkort verslag kerkenraadsvergadering 29 juni 2021 

 
 
Opening  

Fijn dat er weer fysiek vergaderd kan worden. Jos leest in het kader van Wereldvluchtelingendag  een gebed. En gaat 
ons daarna voor in gebed. 

     CvK punten 
De kerkenraad is akkoord met de jaarrekening 

• Gemeentevergadering wordt bepaald op 18 juli a.s. Diverse onderwerpen zullen aan bod moeten komen. 
Meer informatie is te lezen bij de uitnodiging en agenda voor de gemeentevergadering in deze kerkbrief. 

• Er zal de komende jaren onderhoud aan gebouwen uitgevoerd gaan worden. Vanuit kerkenraad komt de 
opmerking dat er wel wat opfrissing van muren e.d. nodig is, wenselijk daar niet te lang meer mee te 
wachten. 

Geluidsinstallatie 
Er is een offerte ontvangen van een expert in geluidstechniek. Vanuit CvK en mediateam is de situatie en offerte 
besproken. Er wordt ook aangegeven dat de vaste bekabeling (nu losse geleende kabels) voor de apparatuur 
geregeld zal gaan worden. 

Kerkbrief op website 
Er zijn wat vragen bij welke onderdelen wel en niet op de website gepubliceerd mogen worden. Het CvK zal dit op de 
vergadering van 8 juli bespreken. 

Nadere kennismaking Geurt 
Het moderamen zal een afspraak met Geurt plannen om een aantal punten door te nemen, bijvoorbeeld aftrap 
nieuwe seizoen. Ook onze pastorale ouderlingen zullen contact met Geurt opnemen om op pastoraal gebied e.e.a. te 
bespreken. 

De preekvoorzieners hebben het preekrooster aan moeten passen toen bekend was dat Geurt onze nieuwe 
predikant werd. Is veel werk geweest, maar goed verlopen. Het rooster is akkoord. 

Streamen 
De werkgroep ‘enquête m.b.t. streamen’ heeft veel werk verricht, het voorstel dat zij doen wordt overgenomen door 
de kerkenraad. Meer informatie over dit onderwerp is te lezen bij de uitnodiging en agenda voor de 
gemeentevergadering in deze kerkbrief. 

 
Leven en werken van de gemeente 

• Vanuit onze gemeente zijn Bert en Sandra zijn naar de intrede- en bevestigingsdienst van de ds. Lugthart 
van de Hervormde kerk geweest.  

• Pastorale punten binnen onze gemeente worden besproken.  
• Er kwamen nog weinig aanmeldingen binnen voor de kerkdiensten. Er is hoop dat dit weer meer zal 

worden. 
• 11 juli is afscheid kinderen groep 8. Kinderen zullen boven zijn, laatste deel van dienst zullen zij wel in de 

kerk zijn. 
• Kerkenraad besluit dat vanaf 11 juli weer gezongen kan worden in de kerk. 
• Gebruik van ventilatiesysteem zal besproken worden tijdens CvK vergadering 8 juli.    
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• Koffie drinken blijft buiten, bij slecht weer kan er geen koffie gedronken worden. 
• We gaan in de zomerperiode proberen te stoppen met aanmelden voor de diensten. Na de zomer 

evalueren we dit. Aantal bezoekers zal dan geteld moeten worden. 
• Startzondag zal niet op 19 september maar op 12 september zijn.  

 
Nieuwe ambtsdragers 

Tot nog toe zijn er nog geen nieuwe ambtsdrager gevonden. Diverse mensen zijn benaderd. 

Kerkenraad stemt in met voorstel om nog een naan toe te voegen aan de lijst met voordrachten. Deze persoon zal 
binnenkort ook benadert worden. 

Rondvraag 
Er kwam verzoek binnen bij Mariëtte om Sing-inn in onze kerk te mogen houden. Dit is akkoord, maar er moet 1,5 
afstand gehouden worden en er moet worden aangemeld. 

Alle KR leden zullen doorgeven aan de scriba wanneer zij met vakantie zullen zijn. 

Sluiting 
Marina sluit af met een zelf geschreven gedicht over 1,5 jaar werken als predikant in Kamerik. Daarna bidden we 
met elkaar het Onze Vader. 

 
 

Gemeentevergadering op zondag 18 juli 2021,       

Uitnodiging en agenda 

Aanvang 11:30 uur in de kerkzaal van de Ontmoetingskerk te Kamerik 

1. Opening 
 

2. Mededelingen 
 

3. Verslag van de gemeentevergadering op 21 maart 2021. Dit verslag staat in de Kerkbrief nr. 8 van 2021. Zijn 
er vragen of opmerkingen bij het verslag? 

 

4. Financiën 
a. Financieel jaarverslag 2020 (zie bijlage 4a) 
b. Meerjaren onderhoudsplan (zie bijlage 4b) 
c. Meerjarenbegroting (zie bijlage 4c) 
d. Actie kerkbalans, voorstel collecten 

 
5. Streamen 

a. Uitkomst van de enquête 
b. Voorstel dat is gedaan aan de Kerkenraad  

 
6. Rondvraag 

 

7.  Sluiting 
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Aanvullende informatie bij diverse agendapunten:  

4b. Meerjaren onderhoudsplan 
Door bureau Lakerveld is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. De onderhoudsuitgaven worden voor 
de eerste 10 jaar geraamd op € 170.041,- en voor de tweede tien jaar op € 360.160,-, totaal op € 530.201,-. 
De CvK vindt dit een hoge raming en de gaat in september a.s. deze bedragen toetsen. Wij verwachten dat 
het meerjaren onderhoudsplan naar beneden bijgesteld gaat worden. Het resultaat zal uiteindelijk van 
invloed kunnen zijn op de meerjaren exploitatiebegroting. Hierop zal beleid gemaakt moeten op welke wijze 
in de toekomst de kerk financieel gezond kan blijven. In verband hiermee stellen we voor om de boekwinst 
uit verkoop van de pastorie toe te voegen aan de onderhoudsvoorziening. De boekwinst bedraagt € 
228.817,-. Hierdoor hoeft mogelijk 10 jaar of mogelijk langer geen jaarlijkse dotatie ten laste gebracht van 
het jaarlijkse exploitatieresultaat gebracht te worden.  

4c. Meerjarenbegroting 
De meerjarenbegroting geeft een negatief resultaat van € 130.469,- aan voor de komende tien jaren. De 
kerk heeft weliswaar voldoende buffer maar het is niet wenselijk de buffer hiervoor te gebruiken mede 
gezien het toekomstig onderhoud. Er zijn voldoende financiële middelen alleen de rente is op dit moment 
laag zelfs negatief. De CvK zou graag willen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een rendement 
te halen op de financiële middelen, hierdoor kan het exploitatie tekort worden verminderd. 

4d. Actie kerkbalans, voorstel collecten 
In de actie kerkbalans was een wens om te stoppen met de collecten voor de kerk en beheer en onderhoud 
van de kerkelijke gebouwen, cantorij en jeugd. Hiervoor werd een oproep gedaan om de vrijwillige bedrage 
te verhogen. Het resultaat was een verhoging van € 3.400,-. Op zich een heel mooie uitkomst. Er is aan de 
andere kant, door overlijden en verlaging, ook een afname van € 1.400,-. Resteert echter uiteindelijk een 
stijging van de opbrengst van de vrijwillige eigen bedrage van € 2.000,-. De meerjarenbegroting geeft een 
negatief resultaat aan en op basis hiervan zou het verdwijnen van de collecten voor de kerkelijke 
activiteiten niet door kunnen gaan. Wel willen wij als kerkenraad voorstellen om de collectes voor beheer 
en onderhoud der kerkelijke gebouwen voorlopig af te schaffen. De voorziening onderhoud is voor de 
komende jaren voldoende (zie punt 1b) waardoor een bijdrage voor het onderhoud niet nodig is. Omdat we 
daarmee niet alle voornemens van de actie kerkbalans uitvoeren, willen wij de gemeenteleden die 
verhoogd hebben ivm afschaffing van deze collecten in de gelegenheid stellen om hun bijdrage 
desgewenst aan te passen. Dit kunt u kenbaar door een mail te sturen naar 
penningmeester@ontmoetingskerkkkamerik.nl. De omschrijving van de collecte voor de kerk wordt 
voortaan collecte voor het pastoraat. De collecten voor de cantorij en jeugd zullen blijven. 

Zie de Bijlagen  voor: 

4a. Financieel jaarverslag 2020 Protestantse Gemeente Kamerik 
4b. Meerjaren onderhoudsplan 
4c. Meerjarenbegroting tm 2030 
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Collecteopbrengsten juni 2021 

6-jun Kerk 
              
44.30  

 Beheer en Onderhoud 42.10  

 Jeugd 63.30  

 Totaal 149.70  

   

13-jun Kerk 
              
30.25  

 Beheer en Onderhoud 28.55  

 KIA 55.10  

 Totaal 113.90  

   

20-jun KIA 
           
276.00  

 Beheer en Onderhoud   78.15  

 Totaal 354.15  

   

27-jun Diaconie 
           
193.25  

 Beheer en Onderhoud 141.70  

 Totaal 334.95  

   
   
 Totaal 952.70  

 

Mutaties tot 3 juli 2021 
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Kerkdienst Zondag 11 juli   10.00 uur     
 
Voorganger 

 
: Dhr. ds. K.W.G. Roffel (Geurt) 

Begeleiding  : Gert van Zoelen 
Kosters  : Joke en Gert 
Kindernevendienst : Nellie en Daniëlle 
Crèche  : Jannette en Milan 
1e Collecte  : Kerk 
2e Collecte  : Beheer en onderhoud  
3e Collecte : Jeugd 

 

Kerkdienst Zondag 18 juli  10.00 uur 
 
Voorganger 

 
: Dhr. ds P.J. (Jan) Rebel 

Begeleiding    : Addo Dam 
Koster : Marjolein en Aarnoud 
Kindernevendienst : Mirjam 
Crèche  : Annemarie en Anouk 
1e Collecte     : Diaconie 
2e Collecte : Beheer en Onderhoud 
 
 

Kerkdienst Zondag 25 juli   10.00 uur    
 
Voorganger  

 
: Dhr. ds. T.H.T. (Teus) Prins 

Begeleiding  : George Pluimakers 
Kosters  : Judi 
Kindernevendienst :  
Crèche  :  
1e Collecte : Kerk 
2e Collecte  : 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 16  juli 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 22 juli 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   : Dhr.ds. K.G.W.Roffel  (Geurt)    dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl 
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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