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                                                        ds. Geurt Roffel           
 
Fiets 

De fiets waarover ik in de vorige Kerkbrief schreef, is 
inmiddels gearriveerd in Kamerik. Een oude fiets van 
Kars liet zich (door hem) redelijk eenvoudig 
opknappen, zodat ik rammelloos kan fietsen. Dat 
mislukte overigens een keer, toen de klinkers op de 
Mijzijde het achterspatbord losrammelden en ik 
rinkelend bij de kerk terugkeerde. Eenvoudig 
herstelbaar, gelukkig. 

Kerkbezoekers konden de fiets zien in het voorportaal 
van De Ontmoetingskerk. Als wij vanaf 31 augustus de 
sleutel van ons huis in Waterrijk (Woerden) krijgen, 
hoop ik hem daar te kunnen stallen en van daaruit te 
kunnen gebruiken. Eind oktober staat de 
daadwerkelijke verhuizing gepland. Inmiddels maakte 
ik mijn eerste fietstocht naar de Houtkade, voor een 
pastoraal kennismakingsgesprek, en keek ik mijn ogen 
uit naar de landerijen, het water, de koeien, de 
huizen. Een bevestiging voor me dat Kamerik zich het 
beste wandelend of op de fiets doet kennen (of vanuit 
de kano, dat zag ik ook).  

 

 

Reacties 

Dankbaar ben ik met de reacties die ik ontvang op de 
diensten en op deze stukjes in de kerkbrief. Ik merk 
dat het me inspireert, omdat ik hoor dat er zorgvuldig 
wordt gelezen, geluisterd, overwogen en meegedacht. 
De geloofsgesprekken die we voeren, zowel in de 

pastorale kennismakingsgesprekken als in andere 
contacten, houden me bezig en voeden me. Ik ervaar 
er de waarde in die het geloof voor ieder van ons 
heeft en zie ook dat ieder die waarde weer met 
andere accenten, voorbeelden en kernmomenten 
verwoordt. Ik voel me erdoor uitgedaagd om zelf zo 
goed mogelijk te zeggen hoe ik mijn geloof beleef en 
om aandachtig luisterend mee te denken met wat 
anderen me over hun geloof en leven toevertrouwen.  

 

Een mogelijkheid tot gesprek 

In de overstapdienst sprak ik in mijn overweging over 
geloofsoverdracht. Ik vertelde: “Als je kinderen vertelt 
over je geloof, luisteren ze niet zozeer primair naar 
wat je vertelt, maar kijken ze naar wie je bent. Zo 
vinden ze uit wat het geloof voor hen zou kunnen 
betekenen. Ze kijken hoe het een plek heeft gekregen 
in het leven van de mensen die het hen aanreiken en 
hoe het dat leven verandert. Daarin vinden ze hun 
antwoord op de vraag: ‘Ga ik ook mijn weg met 
God?’” 

In gesprekken merk ik dat die zinnen mensen aan het 
denken hebben gezet en sommigen ook de pijn in 
herinnering brachten van het moment dat hun 
kinderen de kerk verlieten. Hoewel ik die zinnen zo 
niet heb bedoeld, begrijp ik wel dat ze die pijn hebben 
aangeraakt. Ik overweeg om daar eens over door te 
praten met wie wil. Het thema lijkt zich spontaan aan 
te dienen en dat is vaak een goede gelegenheid elkaar 
erover op te zoeken. Bij voldoende animo denk ik aan 
een gesprek van anderhalf uur waarin we hierover 
ervaringen en gedachten uitwisselen. Wil je meedoen, 
dan hoor ik graag van je, rechtstreeks of via app (06 
52 35 37 26) of mail 
(dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl). 

Geurt Roffel 
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Pastoralia 
 
Een goed gesprek… 
 
Wat kan aandacht belangrijk zijn 
even met elkaar een praatje maken 
gewoon, op straat of op het marktplein 
zomaar even in gesprek raken 
vaak geven we elkaar te weinig aandacht 
hebben we het te druk met ons eigen leven 
weten we niet wat van ons wordt verwacht 
en toch moeten we naar aandacht streven. 
 
Meer aandacht aan elkaar schenken 
vraag maar hoe of het gaat 
niet te veel aan jezelf denken 
raak maar eens echt aan de praat 
meeleven met je medemens 
dat is een heel goede zaak 
en een ieder het beste wensen 
dat gebeurt nooit te vaak. 
 
Laat in gesprekken tot uiting komen 
dat we elkaar met liefde omgeven 
dat we aan onze naasten, kinderen of buren 
iets moois kunnen meegeven 
je gevoelens met je naaste delen 

 
respect hebben en meeleven met elkaar 
liefde, en zeker goede wil is hierbij onmisbaar. 

 
 
Een goed gesprek heb je pas echt gevoerd 
als je kunt zeggen: ik heb wat kunnen leren 
je hebt aandacht en wijze raad gegeven 
kreeg zelf tips hoe verder te gaan in het leven. 
God wil immers dat wij om onze naaste geven 
dat we luisteren naar Zijn stem 
Hij is met ons allen verweven 
Geloof dan… en vertrouw op Hem. 
 

Met een hartelijke, pastorale vakantiegroet, 

Coby de Kort. 

 
 
 
 
 
 

Oud papier ophalen 4 september       
 

Starttijd: 
Ophalen in: 

08.00 – auto 1 
Oud Kamerik, Kanis 
Daarna naar dorp/koffie 

08.00 – auto 2 
Teckop en Kanis 
Daarna naar dorp/koffie 

Belader 1: 
Belader 2: 

Aarnoud Langendoen 
Rob Verhoeve 

Rens Rijneveld 
Arie Veenis 

Starttijd: 
Ophalen in: 

Vanaf 09.30 – auto 1 
Koffie en Dorp oost 

Vanaf 09.30 – auto 2 
Koffie en Dorp west 

Belader 3: 
Belader 4: 

Kees Dirk Kroon 
Piet Jan van Dijk 

Arie van Eijk 
Anna Binnendijk 

Catering: Geertje Veenis 
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Kerkdienst Zondag 22 augustus   10.00 uur    
 
Voorganger  

 
: Dhr. ds. G.J. (Gert Jan) Robbemond 

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

Kerkdienst Zondag 29 augustus   10.00 uur    
 
Voorganger 

 
: Dhr. ds. J. (Jeroen) de Jong 

Begeleiding  : Henk Hilgeman 
Kosters  : Ria en Alfons 
Kindernevendienst : Sandra van Vliet 
Crèche  : Maaike de Jong en Eva Langendoen 
1e Collecte  : Diaconie 
2e Collecte  : Beheer en onderhoud  

 
Kerkdienst Zondag 5 september  10.00 uur            Heilig Avondmaal 
 
Voorganger 

 
: Dhr. ds. R.(Ruurd van der Weg) 

Begeleiding    Addo Dam 
Koster : Judi 
Kindernevendienst : Lize Zwetsloot 
Crèche  : Jannette de Kwaasteniet en Milan Hoogerwerf 
1e Collecte     : Kerk 
2e Collecte : Beheer en Onderhoud 
3e Coll. (H. Avondmaal) : KIA 
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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 27 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 2 september 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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