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Van het kerkelijk erf 
 

Beste gemeenteleden van de Ontmoetingskerk 
Kamerik, 
 
Na een zomerbreak wordt er weer volop gewerkt op 
het kerkelijk erf. Zoals velen al hebben gemerkt, is 
onze nieuwe predikant Geurt al volop bezig met zijn 
werk in gemeente en kerk. En zijn  we inmiddels 
begonnen met de werkzaamheden voor het nieuwe 
seizoen. Dat betreft om te beginnen het weer voltallig 
krijgen van de Kerkenraad en het pastorale team. We 
zijn heel blij dat we enkele voordrachten hebben 
kunnen doen : Alfons van Leeuwen als ouderling en 
Bea Honig als pastoraal bezoeker. 
Daarnaast is de startzondag 12 september in volle 
voorbereiding. Het plan is om na de dienst, waarin 
ook de nieuwe ambtsdrager en pastotaal bezoeker 
bevestigd zullen worden, een kort programma te 
draaien, met keuze tussen een creatieve invalshoek 
en een meer inhoudelijke activiteit. Een en ander 
vindt plaats rond het jaarthema van de PKN : “Van U is 
de toekomst”. Voor lekkers bij de koffie en een hapje 
en een drankje wordt gezorgd. En ook 
oppas/activiteiten voor de kinderen worden geregeld. 
Welkom allen!  
 
Een lastig thema blijft Corona. Besmettingen lopen 
nog niet hard terug, en inmiddels ontstaan in de hele 
maatschappij, en ook (bij ons) in de kerk, discussies 
over hoe om te gaan met het fenomeen dat weliswaar 
een grote groep gevaccineerd is, maar niet iedereen. 

Dat is nog niet zo eenvoudig.  Er is geen 
maatschappelijke vaccinatie verplichting.  Aan de ene 
kant heeft ieder zijn of haar individuele 
verantwoordelijkheid. Maar als kerkenraad zijn we 
ook verantwoordelijk voor het geheel. 
Verantwoordelijk voor kerkewerkers die namens de 
kerk optreden, en ook voor kerkgangers die we 
uitnodigen om deel te nemen aan activiteiten. We 
hebben hier uitvoerig over gesproken tijdens  de 
kerkenraadsvergadering. Slotsom was dat we het 
beleid van de overheid  zullen blijven volgen. We 
respecteren ieders privacy en zullen geen eisen stellen 
t.a.v. wel/niet gevaccineerd. Tegelijkertijd is er de 
dringende oproep aan een ieder zich aan de geldende 
regels te houden : afstand houden; als je je niet fit 
voelt blijf je thuis; bij twijfel testen. Mocht de 
overheid besluiten tot een andere aanpak, dan zullen 
we weer moeten beslissen wat dit voor ons betekent. 
Daar zal de kerkenraad zich over moeten buigen, 
hopelijk met een advies van de PKN daarbij in de 
hand. Het blijft een lastige kwestie met veel 
verschillende opvattingen over wat wijsheid is. Des te 
belangrijker om hierover met elkaar in gesprek te 
blijven. 
 
We houden vertrouwen! 
 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet 
 
Jos Heuvelman 

 
 
 

Bijdrage van Geurt Roffel 
 

Afgelopen dinsdag kregen we de sleutel van onze 

nieuwe woning. Voorlopig werk ik nog vanuit 

Amersfoort, de verhuizing staat gepland voor eind 

oktober, maar de nieuwe plek geeft alvast de 

mogelijkheid om een fiets te stallen en spullen neer te 

leggen. Ook zitten we de komende tijd goed wat 

klussen betreft. 

Teruggekomen van vakantie mocht ik aanschuiven bij 

meester Marco van de Eben Haëzerschool om de 

startdienst van de school voor te bereiden. In die 

dienst, die aanstaande woensdagmorgen plaatsvindt 

in onze kerk, zal collega ds. Burghart de kinderen het 

verhaal vertellen. Ik zal om zegen voor hen bidden.  

Meester Marco vertelde me niet alleen over de 

komende startdienst (kinderen zijn een sketch aan het 

voorbereiden, vertelde hij, en ze gaan allemaal een 

werkje maken waarin handen een belangrijke rol 

spelen), hij liet me ook de school zien en ook zijn klas 

(groep 4). Direct bij binnenkomst viel mijn oog op de 

tafeltjes van Lisa O. en Suze, en ik vertelde dat ik hen 

uit de kerk ken. Ik ken meer kinderen uit groep 4 van 

de Eben Haëzer, maar hun tafeltje zag ik zo snel niet, 

omdat meester Marco me vertelde over het project 

‘Da Vinci’, waarbij je van meerdere kanten naar een 
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Bijbelverhaal kijkt. Helemaal leuk werd het toen ik in 

groep 8 de vraag van de juf kreeg of ik in de komende 

tijd een keer zou willen aanschuiven bij de kinderen, 

omdat ze over het Bijbelboek Openbaring nadenken. 

Dat doe ik uiteraard heel graag. Ik vind het een lastig 

boek, ben benieuwd hoe de kinderen en de juf er 

samen mee aan het werk zijn en doe graag mee aan 

dat gesprek. 

Ook stond mijn eerste Kerkenraadsvergadering deze 

week op het program. Dat was fijn, ik merkte dat ik op 

de fiets naar huis zat te neuriën, een goed teken (ik 

zeg al ‘huis’, maar er staan in Woerden nog niet veel 

meer dan een paar tuinstoelen, een kampeertafel en 

een kookeiland met barkrukken). Wat ik fijn vond: het 

open geëngageerd gesprek, de eerlijke uitwisseling, 

de daadkracht, de aandacht voor elkaar en het zowel 

met humor als met ernst, maar bovenal met aandacht 

voor elkaar het elkaar proberen te vinden, ook in het 

verschil van inzicht.  

Blij ben ik met de reacties op de mogelijkheid die ik 

aangaf in de vorige Nieuwsbrief om eens door te 

spreken over de gevoelens die er zijn als je kinderen 

de kerk verlaten. Inmiddels is er een groepje dat groot 

genoeg is om eens samen te praten. De komende 

weken ga ik een datumprikker uitzetten.  

Geurt Roffel 

 

Pastoralia 

 
M’n laatste ‘pastoralia’ geeft me stof tot nadenken. 
Wij protestanten staan niet zo te dringen om onze 
ongemakken via een kerkbrief te delen. Daar doet en 
deed alle heisa over het onderwerp ‘privacy’ ook geen 
goed aan. Toch lukte het elke keer weer om het 
belang van omzien naar elkaar aan het (digitale) 
papier toe te vertrouwen.  
Het onderwerp kwam bij de pastorale ouderlingen te 
liggen toen onze gemeente vacant werd na het 
vertrek van Gilda. Bij de opstart van Geurt hebben we 
afgesproken op die manier nog even verder te gaan, 
maar met het beëindigen van m’n ambtstermijn lever 
ik nu dus mijn laatste versie in bij de redactie. 
Ik ben dankbaar de rol te hebben mogen invullen en 
ben ook verbaasd dat het telkens toch wel meeviel de 
‘pastoralia’ te schrijven. Blij mag ik met u en jullie 
delen dat ik niet alleen bij het schrijven van de 
pastoralia, maar ook het andere werk dat een 
pastorale ouderling mag invullen, me gesterkt heb 
gevoeld. Ik druk dat vaak uit met het gezegde dat de 
engeltjes op m’n schouder weer merkbaar aanwezig 
waren. M’n dankbaarheid is dan ook erg groot. 
Ook in deze laatste versie moet ik namen 
achterwegen laten, we hoeven ze niet te noemen, 
maar vaak zijn ze binnen het pastorale team wel 

bekend. We weten hoe bij verschillende mensen in 
onze gemeente best zorgen zijn t.a.v. de gezondheid. 
Maar ook zijn er ineens positieve berichten, omdat er 
medisch positief resultaat wordt bereikt. Wanneer u 
en jullie alert willen zijn op wie het betreft, is ‘waar de 
zondagse bloemen naar toegaan’ vaak een 
vingerwijzing. 
 
Verjaardagen 
De aankomende veertien dagen zijn er geen jarigen 

onder onze 
gemeenteleden. 
 
Met een groet en 
de wens voor 
zegenrijk werk voor 
het verdergaande 
pastorale team 
groet ik bij deze u 
en jullie allen. 
 
 
Bert van Vreeswijk 
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Kerk in Actie – PKN Christenen met andere culturele achtergrond 
 

De laatste jaren hebben we in onze kerk enkele 
diensten gehad (mede voorbereid door cie Kerk in 
Actie) waarbij we in het bijzonder aandacht hadden 
voor christenen in andere culturen. Het ging steeds 
om hoe christenen uit andere culturen hun geloof hier 
in Nederland op hun eigen vertrouwde manier kunnen 
beleven. We zijn als Protestantse gemeente Kamerik 
natuurlijk niet de enige PKN kerk die aandacht heeft 
voor mensen die hun vertrouwde omgeving hebben 
moeten verlaten om hier een nieuw bestaan op te 
bouwen.  
Onderstaand verhaal van ds Esther van Schie geeft 
een bijzondere ervaring die haar aan het denken heeft 
gezet en ook mij tot nadenken stemde. Later dit jaar 
zal ds Esther van Schie bij ons een dienst leiden.  In 
een volgende kerkbrief meer over haar en haar werk. 
 

 ds Esther van Schie 
 
Een kleine, tengere Aziatische vrouw zit voor me. Ze is 
horeca-onderneemster en stelt zich voor. ‘Thuis en in 
mijn restaurant ben ik de ‘cêānāy', vertelt ze. 
Desgevraagd legt ze me uit dat ‘cêānāy’ zoveel als 
chef, baas betekent. ‘Ik weet wat er moet gebeuren en 
zorg dat het gebeurt’, vult ze het nader in. Ik kijk eens 
naar haar en geloof het meteen. Pit zit er duidelijk in. 
Ik zie het onwillekeurig voor me, hoe ze de scepter 
zwaait over het koninkrijk van haar restaurant. 

Maar daar komt ze nu niet voor. Er is iets belangrijks 
gebeurd en daarom wil ze me spreken. ‘Ik was 
eigenlijk iemand die geen geloof had, maar ik ben het 
afgelopen jaar ziek geweest. Toen had ik een 
godservaring. Ik heb Jezus gezien. En nu weet ik dat ik 
christen moet worden. Kan je me dopen?’ Ik vind het 
mooi, maar het gaat me wel een beetje snel. Het is 
tenslotte ook belangrijk om te weten wat je doet en 
daarom spreken we eerst een aantal 
doopvoorbereidingslessen af. Beleefd als ze is, zegt ze 
er niets van, maar eigenlijk vindt ze het maar 
overbodig. Haar besluit is genomen. We lezen samen 
bijbel. Komen erachter dat je, als je christen wordt, 
niet meer zelf alleen ‘Cêānāy’ bent. Dat er iemand is 
die boven je staat. Dat zegt iets over je 
verantwoordelijkheid, maar het geeft ook troost en 
steun. Juist dat laatste beseft ze heel goed, want aan 
de top is het soms eenzaam. 
Als de voorbereidingen klaar zijn heeft ze nog een 
laatste vraag over de doop: ‘Kan je dan meteen mijn 
man dopen? Oef. ‘Is hij dan ook gelovig, wil hij 
christen worden?’ ‘Gelovig nog niet, maar hij vindt het 
wel goed', zegt ze. ‘Want als ik gelovig word, dan wil 
ik dat mijn hele familie christen wordt.’ De cêānāy in 
haar is duidelijk nog niet helemaal verdwenen. Als 
individuele westerling gaat het me, alweer, te snel. En 
er gaat er bij mij ook weinig boven individuele keuze 
en vrijheid, zeker als het over religie gaat. Toch aarzel 
ik even met mijn antwoord. Het knaagt een beetje. 
Ben ik te westers? Het verhaal van Lydia komt 
bovendrijven, de zakenvrouw uit de bijbel. Duidelijk de 
cêānāy in haar huis en handelsonderneming. Zij komt 
tot geloof en zonder pardon worden zij en haar hele 
huis gedoopt. De gevangenbewaarder in Filippi, ook 
hij laat zijn hele huis dopen. 
Ik moet er verder over denken en er met haar man 
over spreken. Proberen uit te vinden wat een goede 
weg is... en eerst maar eens de grote Cêānāy om 
leiding en wijsheid vragen. 

 
 

https://petrus.protestantsekerk.nl/auteur/ds-esther-van-schie/
https://petrus.protestantsekerk.nl/auteur/ds-esther-van-schie/
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Kerk in Actie – Collecte voor vluchtelingen in Griekenland                                                   
 

Een 14-jarige Afghaanse vluchteling op Lesbos en een 
95-jarige man uit Hoorn: twee levens die elkaar 
kruisen bij de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie 
2020  voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
“Onze steun is nodig. Niet uit medelijden, maar als 
aanmoediging.” 
 

 Hamid 
 
 
Dit is Hamid (14) uit Afghanistan. Bijna twee jaar 
geleden kwam hij, samen met zijn familie, op het 
eiland Lesbos aan. Ze zijn hun land ontvlucht vanwege 
het geweld van de taliban. Maar hier op Lesbos heeft 
Hamid het gevoel dat hij opnieuw in oorlogsgebied zit. 

Hij voelt zich niet veilig: hij kan zomaar worden 
neergestoken, het eten is op rantsoen en hij mag zich 
maar beperkt verplaatsen in verband met het 
coronavirus. 
 
Door de situatie waarin hij en zijn familie zitten, heeft 
Hamid veel stress. “Ik droom ervan om naar school te 
gaan. Ik wil dokter worden. En ik wil thuis kunnen 
komen in een schoon en veilig huis, een plek die mij 
beschermt. Het maakt me niet uit waar dat is, zolang 
het maar een veilige plek is.”  
 
‘Hun jonge levens doen ertoe’ 
Henk Groenewegen (95) uit Hoorn ging samen met 
stadsgenote Kyra Sacks collecteerde  in 2020– geheel 
coronaproof met een collectezak aan een 1,5 meter 
lange stok – voor vluchtelingenkinderen in 
Griekenland. Henks kleindochter had meerdere keren 
met vluchtelingen in Griekenland gewerkt en hij was 
onder de indruk geraakt van haar verhalen. Over de 
veerkracht van vluchtelingenkinderen, over hun 
leergierigheid en hun volharding. En dat nadat ze al 
zoveel hebben meegemaakt: de onhoudbare 
omstandigheden in hun vaderland, de extreem 
gevaarlijke reis op zoek naar een veilige plek, en dan 
nu het perspectiefloze leven in een tent. 

 
 
 

Wisseling van de wacht bij de IC Dovenpastoraat Utrecht                                                
 

Voor de Interkerkelijke Commissie (IC) 
dovenpastoraat van de provincie Utrecht en haar 
deelnemers heeft er een verandering plaats 
gevonden. Nadat Ds. Frans van Dijke 17 jaar als 
dovenpastor verbonden is geweest aan o.a. de IC 
Utrecht is hij in juni 2021 met pensioen gegaan. De IC 
Utrecht is dankbaar voor de vele jaren dat hij zich 
heeft ingezet voor het dovenpastoraat.  
 
Als IC Utrecht zijn we heel blij dat vanuit het 
Interkerkelijk Doven Pastoraat een opvolger is 
aangesteld in de persoon van Hendrik Stevens. Naast 
de IC Utrecht is Hendrik ook aangesteld als pastor 
voor de IC’s van Noord Holland, Den Haag en 
Zoetermeer. Hij is zelf doof en zijn moedertaal is de 

Nederlandse Gebarentaal en dat is de taal van zijn 
hart. Hij heeft door een CI (Cochleair 
gehoorimplantaat) leren horen en spreken. 
 
IC Utrecht verzorgt kerkdiensten, pastoraat en 
Bijbelstudieavonden voor doven en slechthorenden. 
Elke 1e zondag van de maand is er een dovendienst 
(m.u.v. augustus) in Kapel Weddesteyn aan de 
Utrechtsestraatweg 50 te Woerden. Aanvang van de 
dienst is om 11.30 uur. Daarnaast worden er ook 
gecombineerde diensten gehouden in de provincie. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 
ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com of de website 
van de IC Utrecht bezoeken: https://www.ic-
utrecht.nl 

 
 
 

mailto:ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com
https://www.ic-utrecht.nl/
https://www.ic-utrecht.nl/
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Open huis Israël Producten Centrum  
 

Graag nodigen we u op woensdag 6, donderdag 7 of 
vrijdag 8 oktober 2021 uit voor een open huis van het 
Israël Producten Centrum bij mij thuis. 
Gods volk Israël gaat ons aan het hart. Daarom willen 
we Israël vandaag de dag ook zegenen door prachtige 
producten uit Israël te verkopen en zo de economie te 
ondersteunen.   
 
U kunt rustig komen kijken. Van 10.00 tot 17.00 uur 
bent u welkom om het assortiment te bekijken en een 
kopje koffie of thee te gebruiken. 

Er is genoeg zitruimte om een praatje te maken.  
We vragen u wel de gepaste afstand in acht te nemen. 
U kunt ook het assortiment bekijken op 
www.israelwinkel.nl 
 
Welkom! 
 
 
Woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 oktober 2021 
Bij Anneke Los-Meijers 

 
 
 
 
 

 

Papier ophalen 4 september  
 
 

 
 
 
 
 
 

Kerkdienst Zondag 5 september 10.00                     Avondmaal                                              
  

Voorganger  : Dhr. Ds. R. (Ruurd) van der Weg 
Begeleiding  : Addo Dam 
Koster   : Judi 
1e Collecte  : Kerk  
2e Collecte  : Beheer en onderhoud  
Crèche   : Maaike de Jong 
Kindernevendienst : Lize Zwetsloot 
 
 
 

Kerkdienst Zondag 12 september 10.00   Startzondag en bevestiging ambtsdragers                                         
 

Voorganger  : Dhr. Ds. Geurt Roffel 
Begeleiding  : Henk Hilgeman 
Koster   : Marjolein en Aarnoud 
1e Collecte  : Kerk 
2e Collecte  : Beheer en onderhoud 
Crèche   : Gijs en Engelien 
Kindernevendienst : Danielle van Vreeswijk 
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Kerkdienst Zondag 19 september  10.00                                            
 

Voorganger  : Dhr. Ds. T.H.P. (Teus) Prins 
Begeleiding  : Gert van Zoelen 
Koster   : Matsy en Hans 
1e Collecte  : Jeugd 
2e Collecte  : Beheer en onderhoud 
Crèche   : Lize Zwetsloot en Lyzanna Vroege 
Kindernevendienst : Mirjam Tuithof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 10 september 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 16 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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http://www.ontmoetingskerkkamerik.nl/
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