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Leren kennen                                                                                        ds. Geurt Roffel           
 

Langzaam leer ik Kamerik kennen. Een kerkklok die 

elk kwartier laat weten hoe laat het is, de wielrenners 
langs de Mijzijde, het uitzicht op slootjes, boerderijen, 
weilanden en mensen die ’s avonds een wandeling 
maken. Nog steeds kom ik per auto, maar ik ben aan 
het nadenken over een fiets. Het dorp nodigt tot 
fietsen uit. 

 

Onze protestantse gemeente leer ik in ontmoeting 
kennen. Dat voelt heel passend, niet alleen bij de 
naam van de kerk, maar ook bij wat voor mij een 
belangrijke kern van samen geloven is. In Wilp, mijn 
eerste gemeente, begon ik als fulltimer. Ik ging er 
direct drie keer per maand voor. Dat nam me ook in 
beslag. Ik was er druk mee en zichtbaar in. Zo 
zichtbaar, dat ik me nu realiseer dat dat die eerste tijd 
ten koste ging van gesprekken over geloven.  

Nu ik werk in twee gemeentes, en voor 0,9, gaat dat 
anders. Het voelt voor mij alsof de kennismaking met 
elkaars geloofsverhalen meer gelijk op gaat. Ik hoor in 
gesprekken geloofsverhalen, vertel er over mijn eigen 
geloofsweg, en in de diensten die we samen vieren, 
vindt dat een plek, zonder dat precies aanwijsbaar is 
hoe.  

Daarbij geniet ik erg van de pastorale 
kennismakingsgesprekken. Pastoraal ouderlingen  

Coby de Kort en Bert van Vreeswijk helpen me die 
vormgeven. Denk hierbij aan iemand die haar huis 
openstelt, drie anderen die komen en ikzelf die het  

 
gesprek leid. Het doel is elkaar beter leren kennen in 
de levens- en geloofsweg – en ondertussen leer ik 
natuurlijk ook Kamerik en De Kanis beter kennen. Het 
blijkt een goede werkvorm, zeker ook omdat we 
elkaar niet allemaal in de Ontmoetingskerk 
tegenkomen. Mocht je graag bij een van deze 
kennismakingsgesprekken betrokken worden, spreek 
Bert, Coby of mij er dan over aan of laat het me weten 
via mail (dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl) of 
app (06 52 35 37 26).  

Een bijzondere ontmoeting was er ook met ds 
Lugthart van de hervormde gemeente. Wij beiden zijn 
ongeveer tegelijk in Kamerik begonnen, ds. Lugthart 
woont inmiddels in de pastorie van mijn voorganger 
ds. Polderman. Wij beiden waren blij dat ik aan mijn 
collega de Ontmoetingskerk kon laten zien en wij 
beiden bedankten elkaar voor de manier waarop 
vertegenwoordigers van onze gemeenten ons hadden 
welkom geheten bij onze intredediensten. En verder 
spraken we natuurlijk een beetje bij over de plaats 
waar we beiden studeerden, hoewel we elkaar er niet 
van herkennen. Utrecht. ‘Hoewel er verschillen zijn, 
erkennen we elkaar als broeders en zusters in 
Christus’ was een uitspraak waarin we ons beiden 
konden vinden. Het voelt voor mij fijn om als 
christenen in hetzelfde dorp die verbondenheid te 
delen. Ik verheug me ook op het samenwerken aan de 
Vredeszondag. De voorbereidingen daarvan beginnen 
binnenkort. Dan hoop ik parochianen van Sint-
Hippolytuskerk te ontmoeten. 

Geurt Roffel   
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Pastoralia 
 
Werkend op het pastorale terrein horen we soms 
verontrustende  berichten,  of  komt  verdriet  gelijker 
tijd met blijdschap langs, vragen worden gesteld, dan 
weer dankbaarheid geuit. Soms is het moeilijk en 
soms  is  er  feest.  We  ervaren  hoe  verrijkend  het  kan 
zijn om aandacht aan elkaar te schenken.  

Elders lezen we hoe onze dominee Geurt is gestart in 
onze gemeente. Als pastorale ouderlingen ervaren we 
hoe dankbaar ons werk is nu wij huiskamer-
kennismakingsrondjes met hem mogen organiseren 
en hoe soepel dat allemaal verloopt. Met Geurt 
hebben we afgesproken dat we eerst de mensen die 
onze dominee nog helemaal niet hebben gesproken 
worden uitgenodigd. Als u dit leest zijn er inmiddels 
drie kennismakingsrondjes met meer gemeenteleden 
geweest en staat rondje vier gepland. Voor mensen 
die aangeven liever persoonlijk met Geurt in gesprek 
te gaan is er ook ruimte in Geurts agenda. 
Het is de bedoeling dat Geurt met ieder van ons wat 
uitgebreider kennis maakt. Het pastorale team zal de 
organisatie na de vakantieperiode weer ter hand 
nemen.  Mocht  u  speciale  wensen  hebben  t.a.v.  een 
gesprek met de dominee laat het Coby of 
ondergetekende weten.  

 

 

Verjaardagen: 
Gemeentelid Wim Burggraaf hoopt woensdag 11 
augustus zijn verjaardag te vieren.  

Wij  feliciteren  Wim  van  harte  en  wensen  hem  een 
hele fijne dag toe. Hieronder vindt u Wims adres. 

Dhr. W.M. Bruggraaf  
Burg. Reijerslaan 38 3471 CI   Kamerik 

Een pastorale groet, 

Bert van Vreeswijk 

 

Verslag  gemeentevergadering 18 juli 2021 
 
De vergadering vindt plaats in de kerkzaal en is mee te luisteren via stream 
Aantal aanwezigen: 22 gemeenteleden, voorzitter Jos Heuvelman, penningmeester Henk van der Vliet, voorzitter 
diaconie vanuit werkgroep ‘enquête streamen’ Aarnoud Langendoen en scriba Sandra Okkerman 

1. Opening  

Jos heet iedereen welkom en leest een gebed uit Petrus ‘Heel mijn leven’ 

2. Mededelingen 

Afmeldingen worden genoemd. 
Jos bedankt de preekvoorzieners voor het werk dat zij hebben verricht om het preekrooster aan te passen op komst 
van Geurt. 

Startzondag zal op 12 september gehouden worden, samen met bevestiging en afscheid van ambtsdragers. 
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3. Verslag gemeentevergadering 21 maart 2021 

Verslag wordt vastgesteld. 

4. Financiën 

A. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020 

Henk herhaalt toelichting op de stukken zoals ook in de kerkbrief vermeld stond. De financiën zien er wat anders uit 
door de verkoop van de pastorie. De verkoopwinst van de pastorie zal in haar geheel worden toegevoegd aan de 
onderhoudsreserve. Vanuit de gemeente kwam er één vraag over de stukken: 

• Wat houdt de vacaturebijdrage in?  
Deze bijdrage moet je als kerk afdragen, omdat je gemeente vacant is. Vanaf intrede van Geurt, zal 

  deze bijdrage niet meer betaald hoeven worden. 

B. MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN  

Ook over het meerjaren onderhoudsplan geeft Henk toelichting. Hij noemt voorbeelden van hoge kosten die lager 
zouden kunnen worden, bijvoorbeeld het schilderwerk. Ook zijn er posten in het onderhoudsplan opgenomen die 
volgens bouwbesluit aangepast zouden moeten worden, maar we niet verplicht zijn, deze posten zouden of kunnen 
komen te vervallen of een andere oplossing voor gevonden kunnen worden. In september gaat het CvK hiermee aan 
de slag. Vanuit de gemeente komen twee vragen: 

 Het buitenterrein staat niet op dit plan. 
Dit zal ook opgenomen worden in het plan. 

 Is er een verplichting naar de PKN toe om een meerjaren onderhoudsplan te hebben?  

Je bent wel verplicht hiervoor een post op te nemen in de begroting, verder richting PKN geen 

verplichting. 

C. MEERJARENBEGROTING 

Henk geeft korte toelichting. We delen met elkaar de zorgen over het afnemen van leden en opbrengsten vrijwillige 
bijdragen en daartegenover het stijgen van de kosten. Het is belangrijk dat vrijwillige bijdragen met inflatie mee 
zullen gaan. Ook delen we met elkaar de mening dat het moeilijk is om 10 jaar vooruit te kijken, laat staan 20 jaar, 
maar we moeten wel een richting aangeven voor de toekomst. 

 

Henk legt uit dat over het vermogen op de bankrekening negatieve rente betaald zal moeten worden. Voorstel 
vanuit het CvK is om te onderzoeken of er rendement gehaald kan worden uit dit vermogen door bijvoorbeeld te 
beleggen.  

 

Gemeente stemt in met het voorstel om onderzoek te doen naar mogelijkheden om rendement te halen uit het 
vermogen. Daarbij komen de volgende opmerkingen vanuit de gemeente:  

Voorkeur heeft duurzaamheidsfondsen. 

• Goed plan, geeft een vreemd gevoel dat je moet betalen over je vermogen.  
• Is er gekeken naar het verdelen van het vermogen over verschillende banken? 
• Hier is naar gekeken, maar zal nog eens gedaan worden, banken zijn niet heel meewerkend is de 

ervaring tot nog toe. 
• We zijn het er over eens dat er ook risico's aan verbonden zijn, dus er moet goed onderzoek gedaan 
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worden. 
• We zijn een financieel gezonde gemeente, kunnen we niet een deel aan goede doelen schenken? 

We zijn op papier nu een gezonde gemeente, maar de begroting laat zien dat we dat in de toekomst 
 zeker niet zijn. 
• Als we met elkaar gemeente willen zijn, zullen we ook geld nodig hebben. Als we met elkaar gemeente 

zijn kunnen we met elkaar ook genoeg doen voor goede doelen en onze naasten. 
• We vooral zouden moeten kijken naar wat de wensen van de mensen die verder zullen gaan met onze 

gemeente, wat hebben zij voor plannen en hoe kunnen wij daarop inspelen. Dan gaat het om onze 
kinderen, maar ook mensen van buiten onze gemeente. 

• Een andere manier om invulling te geven aan het idee om meer te doen voor goede doelen, is om de 
samenstelling van de collectes te veranderen, waardoor we minder voor onszelf en meer voor anderen 
collecteren. Op deze manier gaat de verhoging van de bijdrage aan goede doelen geleidelijker en kunnen 
we ook per jaar bijsturen, mocht dat nodig zijn. We kunnen elk jaar aan de knop draaien. Als we het nu 
eenmalig weggeven, dan zijn we die knop kwijt. 

• Wat voor kerk we in de toekomst willen zijn, wat volgende generatie wil met onze gemeente, valt ook 
onder pastoraat. We zouden een enquête kunnen houden, onderzoek doen naar wat de wensen zijn. 

Het staat niet geheel los van elkaar, maar een is verlengde/gevolg van andere. Minder betrokken, 
minder opbrengsten. 

D. ACTIE KERKBALANS 

Er is tevredenheid over het resultaat (€ 3.400,-) aan verhoging van de vrijwillige bijdragen die gedaan zijn om zo de 
collecten voor eigen doelen te verminderen of zelfs af te schaffen. Doordat er evenwel ook verlagingen zijn, en we 
op jaarbasis met tekorten in de exploitatie zitten, kunnen niet alle voornemens met de actie kerkbalans worden 
uitgevoerd. Gemeenteleden die de vrijwillige bijdrage hiervoor hadden verhoogd, kunnen eventueel via de 
penningmeester hun bijdrage alsnog bijstellen. Per saldo zal er de komende jaren niet meer gecollecteerd worden 
voor onderhoud, gelet op de grote dotatie. Wel voor jeugd, cantorij en pastoraat. 

Henk brengt het onderwerp collecteren aan de orde. Willen we digitaal blijven collecteren? Via de qr-code en link 
die toegestuurd wordt? Opmerkingen vanuit gemeente: 

 Overzicht welk bedrag naar welk doel gaat, is beetje weg doordat één totaalbedrag overgemaakt wordt. 

 Het is heel handig om te betalen via de link of qr-code, dat moet zeker blijven. 

 Collecteren kan ook elke week voor één doel. 

 De collecten moeten over het hele jaar goed verdeeld worden, daar zijn meerdere mogelijkheden voor. 
 
De diaconie zal een voorstel doen voor aanpassing van het collecterooster. Daarna zal dit voorgelegd worden aan de kerkenraad. Na 
goedkeuring zal de gemeente geïnformeerd worden. 

5. Streamen 

A. UITKOMST VAN DE ENQUETE 

Aarnoud geeft een toelichting op de uitkomst van de enquête welke bekend gemaakt is in de kerkbrief. Er is eerder 
door de KR al besloten dat ook na corona doorgegaan zal worden met streamen. Om te beslissen of dat openbaar of 
besloten zal zijn, wilde de kerkenraad eerst nader onderzoek doen. Dit is doormiddel van een enquête gedaan.  

B. VOORSTEL DAT IS GEDAAN AAN DE KERKENRAAD 

De KR neemt het voorstel van de werkgroep over. Ook de gemeente stemt hiermee in. Vanuit de gemeente komen 
de volgende vragen: 

• Blijft de link wekelijks toegestuurd worden via de mail? 
• Is nog niet bekend, de link zou ook op de website geplaatst kunnen worden. Als de collecten digitaal 

blijven, moet er ook een link en qr-code voor collecten zijn, wellicht dan combineren en wekelijks mail 
blijven versturen. Wordt nog naar gekeken. 

• Hoe lang blijft uitzending op internet staan? 
Is aan onszelf. Dat zal in het protocol opgenomen moeten worden. 
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• Fijn dat er zo zorgvuldig is omgegaan met een beslissing nemen hierover. 
• Is het ook mogelijk om een dient alleen in besloten kring uit te zenden? Een rouwdienst bijvoorbeeld? 

Ja dat is zeker mogelijk, in protocol kan opgenomen worden dat alleen gewone zondagse diensten 
 openbaar gestreamd wordt en andere diensten per keer bekeken zal worden. 
• Is het mogelijk om uit te zenden via kerkdienstgemist.nl én youtube? Of moet één optie gekozen worden.  

Voor zover nu bekend, moet er een keuze gemaakt worden. 
• Kosten voor kerkdienstgemist.nl zou voor gecollecteerd kunnen worden. 
• Via kerkdienstgemist.nl zal minder breed publiek bereikt worden dan via youtube. 

6. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. Er wordt gemeld dat er nog gewerkt wordt aan verbetering van het geluid. Er is veel waardering 
voor het werk van de penningmeester, van de scriba en voor de zorgvuldige stream-enquete. 

7. Sluiting 

Jos sluit vergadering en bedankt iedereen voor aanwezigheid en bijdrage aan de vergadering. 

Zondag 8 augustus                                                                               ds. Geurt Roffel  
 
Hoe vind je de juiste voeding? 
Als ik een dienst voorbereid, begint dat met een blik 
op het oecumenisch leesrooster. Doorgaans maak ik 
een keuze uit de lezingen die het rooster voorgeeft. 
Daarmee zorg ik ervoor dat de tekstkeuze ook mij 
verrast. Uit de suggesties koos ik voor 8 augustus de 
combinatie van 1 Koningen 17:8-16 en Johannes 6:22-
29. Ria van Leeuwen en Jannette de Kwaasteniet 
schoven aan bij de liturgievoorbereiding, die 
werkenderwijs ook een fijne kennismaking-in-geloof 
opleverde. Wil je ook eens deel uitmaken van de 
liturgische voorbereiding, spreek me dan aan, of mail 
of app me. Het kan ook zijn dat ik je eens uitnodig. 

Het eerste verhaal staat bekend als het ‘kruikje van 
Sarfat’, maar gaat over een vrouw die het water aan 
de lippen staat. Ze heeft niets meer en kan niet meer. 
Waarop dan nog vertrouwen? Een wonder? ‘Maak je 
niet ongerust,’ zegt de profeet Elia haar. Hoe doe je 
dat, als alles is om wanhopig van te worden?  

Het verhaal van de evangelielezing begint eigenlijk 
niet bij vers 22, maar al bij Johannes 6:1. Jezus 
voorziet een grote massa mensen op een 
wonderbaarlijke manier van voeding. In vers 22 is het 
inmiddels een dag later. De voeding lijkt alweer  

 

uitgewerkt, mensen gaan over tot de waan van de 
dag. Niemand kauwt nog op wat er is gebeurd. Pijnlijk. 
Het thema dat uit de teksten naar voren komt, is: ‘Hoe 
vind je de juiste voeding?’  

De liederen die we kozen en zullen zingen, zijn: 

- Intocht: Liedboek 84a  
‘Wat hou ik van uw huis’ 

- Gloria: Liedboek 868: 1, 2, 4  
‘Lof zij de Heer’ 

- Na de eerste lezing: Liedboek 900  
‘Nada te turbe’ 

- Na de evangelielezing: Liedboek 848: 1, 2, 3, 5  
‘Al wat een mens te kennen zoekt’ 

- Na de overweging: Liedboek 344:  
‘Wij geloven één voor één’ 

- Slotlied: Liedboek 981: 1, 2, 3, 4  
‘Zolang er mensen zijn op aarde’ 

Graag tot zondag, digitaal of in de kerkruimte 
verbonden, 
 
Geurt Roffel 

 



Kerkbrief     
               

 
Jaargang 54  -  Nr.17 – zo 08 augustus tm za 21 augustus 2021     

  6  
  

 
Hulp gevraagd     Stichting Babyspullen 

 
Er zijn verschillende manieren om hulp te geven aan 
Stichting Babyspullen. Eén daarvan is babyspullen 
doneren. Om de babystartpakketten die we 
verstrekken te kunnen maken, hebben ze allerlei 
babyspullen nodig: van kleding tot beddengoed en 
van kruiken tot verzorgingsproducten. Alles wat je 
voor een pasgeboren baby, maar ook het jaar erna, 
nodig hebt, nemen ze in onze babystartpakketten op 
 
Waar ze nu een schaarste in hebben is: 
✶   Kleding & rompers in maat 50/56 
✶   Rompers in maat 74/80 
✶   Kleding & rompers in maat 92 
✶   Hydrofiele luiers en washandjes 
✶   Billendoekjes, verzorgingsproducten 
✶   Dekens 
✶   Hoeslakens 
✶   Moltons ledikant 
✶   Dekbedovertrek ledikant 
✶   Lakens ledikant 
✶   Kruiken 

 
Je mag de spullen bij ons thuis aanleveren, dat kan tot 
31 augustus.          (Goudenregenlaan 27, Kamerik)        
Wij zorgen dat de spullen dan bij de stichting komen! 
                 
 
Met vriendelijke groet, 
Lianne van Bemmel 
 

Collecteopbrengst  juli 2021 
 

4-jul Diaconie   306.35 
4-jul Beheer en onderhoud 119.35 

 Totaal    425.70 
    

11-jul kerk   111.60 
11-jul Beheer en onderhoud 68.60 
11-jul Jeugd   90.45 

 Totaal    270.65 
    

18-jul Diaconie   74.50 
18-jul Beheer en onderhoud 50.65 

 Totaal    125.15 

     

25-jul Kerk   60.30 
25-jul Beheer en onderhoud 59.50 

  Totaal    119.80 
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Kerkdienst Zondag 8 augustus   10.00 uur     
 
Voorganger 

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

Begeleiding  : Arie Hardijzer 
Kosters  : Siena en Paul 
Kindernevendienst : --- 
Crèche  : --- 
1e Collecte  : Kerk 
2e Collecte  : Beheer en onderhoud  
  

 

Kerkdienst Zondag 15 augustus  10.00 uur 
 
Voorganger 

 
: Dhr. ds. K. (Klaas) Holwerda 

Begeleiding    : Nico van der Kooij 
Koster : Matsy en Hans 
Kindernevendienst : --- 
Crèche  : --- 
1e Collecte     : Kerk 
2e Collecte : Beheer en Onderhoud 
 
 

Kerkdienst Zondag 22 augustus   10.00 uur    
 
Voorganger  

 
: Dhr. ds. J. (Jan) Compagner 

Begeleiding  : Addo Dam 
Kosters  : Joke en Gert 
Kindernevendienst : --- 
Crèche  : --- 
1e Collecte : Kerk 
2e Collecte  : Beheer en Onderhoud 
  
 
 
 

Werkruimte voor dominee Geurt 
 
Wie heeft er voor de inrichting van de consistorie ten behoeve van de werkzaamheden van dominee Geurt Roffel 
nog een licht houten (beuken/eiken of zo) ronde tafel van 110-120 cm doorsnede en normale tafelhoogte, over? 
Eventueel tegen enige vergoeding.  

Bel of app dan even naar Ad Smit 06-22406347 en alvast dank! 
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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 13 augustus 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 19 augustus 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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