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1. VOORWOORD 

Dit document is geschreven voor de Ontmoetingskerk in Kamerik. Het geeft in een aantal 
hoofdstukken weer waar onze Protestante gemeente staat in geloven en belijden, op welke punten wij 
in de nabije toekomst het accent willen leggen en zo vorm willen geven aan het samen in praktijk 
brengen van geloven en belijden.  

Allereerst is het van belang te onderstrepen dat wij een gemeente zijn die aangesloten is bij de 
Protestante Kerk Nederland (PKN). Geloven en belijden wordt door de PKN omschreven in de kerkorde 
en ordinanties. Onze  gemeente sluit zich hierbij van harte aan. Als onderstreping en verwijzing naar 
de complete kerkorde en ordinaties van de PKN is artikel I van de kerkorde opgenomen als bijlage 2 
van dit beleidsplan. Dit beleidsplan geeft, binnen het kader van kerkorde en ordinanties, accenten aan 
die voor de tijd van dit beleidsplan (5 jaar) van belang worden geacht.  

Voordat wordt ingegaan op de verschillende onderwerpen die inhoudelijk mede bepalend zullen zijn 
voor de nabije toekomst wordt in het tweede hoofdstuk kort iets gezegd over de geschiedenis van 
Kamerik en deze Kamerikse kerkgemeenschap. Wie meer over de ontstaansgeschiedenis van wat nu 
heet de Ontmoetingskerk Kamerik wil weten moet een exemplaar van het boek “Mijn oog zal op u 
zijn” in handen krijgen. Daarin is in detail de geschiedenis van deze kerkgemeenschap beschreven over 
de periode van 1890 tot 1990.   

Het kerkgebouw staat echt centraal in het dorp. Van buiten zie je nog een mooi beeld van de oude 
kerk en het nieuwe gedeelte wat er aangebouwd is. Inhoudelijk sluit dat goed aan: We zijn niet in het 
oude blijven hangen, maar meegegroeid in de tijd waarin we nu leven, maar niet vergeten waar het 
om gaat: Het geloof en vertrouwen in de kracht en steun van de Vader, Zoon en Heilige Geest. 

Wij zijn een gemeenschap van mensen die het christelijk geloof delen, verbonden aan de Protestantse 
Kerk in Nederland. Onze roeping: de liefde van God zichtbaar maken. We doen dat door samen een 
lichaam te vormen van Christus kerk die het geloof en de kennis daarvan delen, door te getuigen en 
dit samen naar buiten te brengen, door dit voor te leven en om te zien naar de ander dichtbij of ver 
weg. 

De diverse onderwerpen die wij van belang achten voor het beleidsplan volgen vanaf hoofdstuk 3 van 
dit beleidsplan. Bij het opstellen van dit beleidsplan is rekening gehouden met input vanuit de 
kerkenraad. Met name de adviezen van de gemeenteadviseur (Dick van Dijk) en het verslag van de 
bespreking daarvan door de kerkenraad en door de gemeentevergadering (bijlage 3). 

Belangrijkste punten uit die stukken zijn; I) dat we echte aandacht voor elkaar tonen, dat we II) met 
elkaar in gesprek gaan en blijven en III) dat we met elkaar delen en nadenken over onze Godsbeelden 
(wie is Jezus voor ons; wat is de drie-enige God)  en onze geloofshouding,  dat we IV) aandacht hebben 
voor alle leeftijdsgroepen in de kerk en dat we V) in het dorp tonen dat we kerk zijn. 
 

2. OVER KAMERIK EN ZIJN KERKEN 

Het dorp Kamerik met Kanis, Teckop en ´s Gravesloot maakt sedert 1 januari 1989 deel uit van de 
gemeente Woerden. Het gebied van Kamerik ligt ter weerszijden van de acht kilometer lange 
Kamerikse Wetering, die vrijwel exact in noord-zuidelijke richting is gegraven. Kamerik kende een 
behoorlijke bevolkingstoename vanaf de jaren vijftig van de twintigste eeuw. De eerste nieuwe huizen 
werden vooral ten oosten van de Wetering gebouwd. Vanaf het begin van de jaren zeventig werd 
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uitbreiding ten westen van de oude dorpskern gerealiseerd. Door de ligging in het Groene Hart mocht 
er maar beperkt gebouwd worden.  De westelijke uitbreiding is eind vorige eeuw voltooid. Aan de 
noordkant begrensd door het Dorpshuis annex sporthal en sportvelden (voetbal, korfbal en tennis). 
Aan de zuidkant is een terrein voor handel en nijverheid. In de afgelopen twintig jaar vond uitbreiding 
weer aan de oostkant plaats. In deze uitbreiding is het woon-zorgcomplex De Cope opgenomen met 
daarin een Dienstencentrum voor ouderen en een dagvoorziening. Ook werd het Waterschapshuis 
gerealiseerd, een kleinschalig verpleeghuis. Kamerik heeft momenteel ongeveer 3800 inwoners.  
 
In Kamerik zijn naast de Protestantse Ontmoetingskerk ook een Nederlands Hervormde PKN 
gemeente (Gereformeerde Bond) en een Rooms Katholieke kerk. Op de plaats van de huidige 
hervormde kerk in het centrum van het dorp heeft waarschijnlijk in de 10e eeuw al een kerk gestaan. 
In de 15e eeuw werd hier een aan Sint-Hippolytus gewijde kerk gebouwd. Deze is na de reformatie 
door de protestanten in gebruik genomen. In 1914 werd verderop langs de wetering een nieuwe Sint-
Hippolytus kerk gebouwd door de rooms katholieke parochie. Rond deze kerk ontstond geleidelijk een 
nieuwe woonkern: Kanis. Tegenwoordig is de Sint-Hippolytus Kerk onderdeel van de Parochie Pax 
Christi en maakt deel uit van het bisdom Rotterdam. Deze parochie heeft vier parochielocaties 
(Woerden, Oudewater, Zegveld en Kamerik). De Woerdense Cama Parousia gemeente heeft haar 
wekelijkse kerkdiensten hier in het Dorpshuis de Schulenburch. Leden van de Ontmoetingskerk die in 
Woerden huisvesting vonden, bleven veelal lid van onze gemeente. Dit betreft een vijftien adressen in 
Woerden. 

3. DE ONTMOETINGSKERK 

De gereformeerde kerk van Kamerik is ontstaan rond 1890. Het kerkgebouw is een aantal malen 
aangepast aan de wensen van de gemeente. De laatste grote verbouwing die resulteerde in een nieuw 
interieur en eigentijdse vergaderzalen dateert van 1984. Toen is ook gekozen voor de naam 
“Ontmoetingskerk”. Cosmetische aanpassingen van gebouwen en kerkzaal zijn van meer recente 
datums. Met ingang van 1 juli 2019 is de naam Gereformeerde Kerk te Kamerik veranderd in 
Protestantse gemeente te Kamerik. Op ons verzoek heeft de Classis Utrecht dit bepaald. De naam 
geeft nu beter de breedte en pluriformiteit van onze kerk weer en past meer bij de huidige tijd. 

 
Gastvrijheid hebben we hoog. Je bent van harte welkom! 

 
In onze gemeente willen we graag omzien naar elkaar. De kerk roept mensen immers op om de 
zorgzaamheid van Jezus uit te beelden, ook in onze manier van kerk-zijn. Dat betekent dat we op 
allerlei manieren contact met elkaar proberen te houden. Zo probeert onze gemeente, levend uit 
Gods genade in Jezus Christus, de opdracht van haar Heer te vervullen om het Woord te horen en te 
verkondigen.  
 
Mensen in onze omgeving mogen rekenen op onze zorg - ook als ze geen lid zijn van de kerk en in het 
bijzonder als ze op de een of andere manier buiten de boot dreigen te vallen. We willen kerk en 
gemeenschap voor elkaar zijn op gewone en bijzondere momenten. Als je een kind wilt laten dopen 
(of zelf gedoopt wilt worden), je gaat trouwen en de zegen van God over je verbintenis zoekt, of als je 
een geliefde moet begraven: de kerk wil er graag voor je zijn. 
 
Telkens opnieuw wil onze gemeente in haar vieren, spreken en handelen Jezus Christus als Heer en 
Verlosser van de wereld belijden en daarmee roepen we op tot vernieuwing van het leven in cultuur, 
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maatschappij en staat. Zo willen we als gemeente getuigen voor mensen, machten en overheden van 
Gods beloften en geboden en zoeken daarbij de samenspraak met andere kerken. 
 

4. EREDIENSTEN  

Zondagse eredienst 
Uiteraard zijn onze zondagse erediensten in de afgelopen decennia gewijzigd onder invloed van 
allerlei ontwikkelingen. In de huidige diensten wordt meestal gebruik gemaakt van enkele standaard 
liturgieën. In de diensten worden er liederen vanuit het  liedboek gezongen meestal met 
orgelbegeleiding. Uit de zondagse diensten blijkt heel goed dat we van oorsprong een gereformeerde 
kerk zijn die niet heeft stil gestaan en nu een Protestante gemeente is. 

De kerkdiensten met de aansluitende koffie zijn het wekelijks kloppend hart van de gemeente en 
willen we behouden. De leden van de Ontmoetingskerk vormen een gemeenschap die medemens en 
Jezus willen ontmoeten. Door Jezus te eren komen we ook automatisch dichter bij God. Daarbij stellen 
we ons open voor ontmoeting met de drie-enige God. De erediensten zijn momenten van ontmoeting 
met God en medemens. We beleven met elkaar de eredienst in de kerk, waarbij de Bijbellezingen 
steeds door een lector uit de gemeente wordt verzorgd. Tijdens de dienst kunnen liederen of foto’s 
worden getoond via een beamer. Naast de zondagse erediensten, die altijd ’s zondagsmorgens om 
10.00 uur worden gehouden, hebben we ook andere diensten. Daarover verderop in dit beleidsplan 
enkele details. 

 

WAT HEBBEN WE VOOR OGEN: 
Binnen de invulling van de zondagse erediensten zullen we de mogelijkheden onderzoeken om meer 
aan te sluiten bij de leefwereld van vandaag de dag. Hierin zal de predikant een grote rol spelen, maar 
ook de betrokkenheid van gemeenteleden kan zichtbaar worden tijdens de dienst door inbreng van 
gebeden, gedichten, foto's via de beamer, enz. 

Diensten en liturgie van de diensten kunnen verder worden aangepast met meer creativiteit. 
Aanpassingen van de dienst of de liturgie worden na verloop van tijd geëvalueerd en zo kan worden 
behouden wat een succes is. Als voorbeeld kan gedacht worden aan nazorg na de dienst (muziek, 
luisterend oor en gebed in de kerkzaal). 

Bijzondere diensten 
Deze diensten hebben een speciaal thema (jeugddiensten of diensten rondom feestdagen enz.). Een 
aantal speciale diensten wordt hieronder toegelicht. 

 Kinderdiensten worden voorbereid door en in samenwerking met de Kindernevendienst en de 
Jeugdraad. Er wordt vaak een gastspreker, kindertheater of kinderkoor uitgenodigd voor deze 
diensten. We proberen van  zoveel mogelijk (creatieve) vormen die kinderen aanspreken 
gebruik te maken bij de organisatie van deze diensten. We staan open voor nieuwe ideeën. 

 Jeugddiensten worden voorbereid door de groepen van het interkerkelijke Jeugdwerk Kamerik.  
 Kerstnachtdienst wordt voorbereid door de commissie Kerk in Actie. Daarbij wordt extra aandacht 

besteed aan muziek en (koor)zang.  
 Openluchtdienst (middagdienst) wordt voorbereid door de commissie Kerk in Actie. De muzikale 

begeleiding wordt verzorgd door de plaatselijke fanfare.  
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 De vredesdienst wordt voorbereid door een werkgroep vanuit de Katholieke kerk H. Hipolytuskerk 
en vanuit onze Ontmoetingskerk. De voorgangers van beide kerken zijn hier bij betrokken. Het 
uitgangspunt van deze dienst is oecumene. Het koor van de H. Hipolytuskerk en de Cantorij van de 
Ontmoetingskerk werken mee aan deze dienst.  

 Diensten, anders dan op zondagmorgen zijn diensten of samenkomsten waarin ieder zich thuis 
mag voelen en herkenning vindt in elementen als zang en verkondiging. Niet altijd veel 
aanwezigen, maar wie er is waardeert de samenkomst zeker. Voorbeelden zijn de diensten in de 
Stille Week en op Nieuwjaarsdag. 

 
Bij al deze diensten is het belangrijk dat er herkenning is van de liturgie, structuur en gebruiken van de 
PKN.  
 

5. LITURGIE EN MUZIKALE BEGELEIDING 

De Ontmoetingskerk gebruikt als basis voor de kerkdiensten een standaardliturgie uit het Dienstboek 
voor de kerken. Dit geeft een voor iedereen herkenbare structuur. Bij votum en groet kennen we twee 
varianten. Gastpredikanten worden geïnformeerd over de gebruikelijke liturgie en krijgen de ruimte 
om de liturgie naar eigen inzicht vorm te geven. 

Orgel en piano zijn beschikbaar voor begeleiding van de samenzang tijdens de kerkdiensten. Het 
liedboek voor de kerken biedt met ruim duizend liederen voor de meeste diensten voldoende keuze. 
Dat neemt niet weg dat ook andere liederen gezongen kunnen worden. Voor andere liederen en ter 
ondersteuning van de verkondiging is een beamer beschikbaar. 

Met regelmaat wordt de zang tijdens de kerkdiensten ondersteund door Combo , Cantorij of een koor 
van buiten. 

 

WAT HEBBEN WE VOOR OGEN: 
We werken met een basis liturgie die herkenbaar is in de kerkdienst. Daarbinnen zoeken we 
mogelijkheden om creatief te zijn met zang, muzikale begeleiding/geluid, vormgeving en opstelling. 

Tijdens de kerkdienst wordt het Woord verkondigd en eren we de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
door middel van muziek en zang. We staan open voor alle muzieksoorten en vormen. Te denken valt 
aan orgel, piano, gitaar, viool, drums etc. Daarbij willen we talenten uit onze eigen gemeente of uit 
ons eigen dorp benutten. Incidenteel kan muzikale of vocale inbreng ook van buiten de eigen kerk en 
dorp komen. We streven er ook hier naar dat iedereen in elke dienst iets herkent wat past bij zijn of 
haar geloofsbeleving en de herkenning van liturgie en structuur in de dienst blijft. We willen de 
regelmatige ondersteuning van de eredienst door de cantorij zoveel mogelijk in stand houden. 

 

6. CATECHESE, VORMING EN TOERUSTING   

Er worden activiteiten georganiseerd vanuit onze kerk die tot opbouw van ons geloof zijn door 
geestelijke groei, die door deze vaak terugkerende activiteiten ontstaat. Hierdoor sta je steviger, krijg 
je kleur en draag je vrucht. De verdieping van ons geloof is vorming & toerusting. Dit kan onder meer 
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gedaan worden door catechese (= Godsdienstonderwijs). Een aantal recente en terugkerende 
activiteiten zijn: 
 
 Huiscatechese wordt gegeven door ouders/vrijwilligers aan jongeren in de leeftijd van 12 t/m 16 

jaar (voortgezet onderwijs klassen 1 t/m 4). De jongeren worden thuis uitgenodigd voor kennis 
opbouw van de Bijbel. Door het spiegelen aan de maatschappij en andere godsdiensten worden zij 
geprikkeld eigen denkbeelden en geloof op te bouwen. 

 Thema-avond wordt eenmaal per jaar georganiseerd door leden uit de Nederlands Hervormde 
(PKN) gemeente, de RK parochie en de Ontmoetingskerk. 

 Gespreksgroepen per leeftijd komen één- of tweemaal per jaar bijeen na een ochtenddienst. 
 Recente activiteiten; twee gespreksavonden over pluriformiteit van onze kerk, bezinningskalender 

voor de 40dagentijd schrijven met veel gemeenteleden, bezoeken van de Landelijke Diaconale dag 
en het bespreken van de Doornse catechismus in een groep (2017-2018) 
 
 

WAT HEBBEN WE VOOR OGEN: 
We willen een levendige gemeente zijn waarin op verschillende manieren het evangelie van Jezus 
Christus wordt bekend gemaakt. Een groot aantal activiteiten komt regelmatig terug, de variatie die 
we daarin kennen willen we ook in de toekomst voortzetten. Daarbij is het van belang dat we elkaar 
voortdurend op de hoogte houden van wat ons drijft. Niet alleen dragen we aan jongeren over 
waaruit wij onze inspiratie halen, ook elkaar willen we steeds weer opnieuw vertellen wat het 
evangelie voor ons betekent. 

In gespreksgroepen of groeigroepen (alpha) willen we per doelgroep ons geloof beleven en delen met 
elkaar. Het initiatief voor alpha-groepen is al genomen, deze groepen gaan over kerkmuren heen, 
beleving en getuigenissen staan centraal. 

We zoeken activiteiten die een handvat kunnen bieden bij de organisatie van vorming en catechese. 
Te denken valt aan: 

 Activiteiten (veelal buiten de kerk) die aangeboden worden om je toe te rusten in een speciaal 
onderwerp (presentatie, muziek, diaconale dagen enz.). 

 Cursussen en trainingen voor ambtsdragers, pastorale bezoekers, leiding kindernevendienst, 
catechese ouders en clubleiding. 

 

7. PASTORAAT 

 
De wijkouderling, pastoraal bezoeker en diaken vormen samen het wijkteam. De wijkouderling is de 
eindverantwoordelijke voor de wijk. Per (dubbel-)wijk van ongeveer 45 adressen zijn er minimaal twee 
pastoraal bezoekers actief.  
De ouderling heeft een pastorale taak en signaleert bij wie en wanneer extra aandacht is vereist. Hij of 
zij schakelt dan de dominee in of de pastorale bezoeker of gaat zelf op bezoek. Deze keuze wordt 
mede bepaald door afspraken in het pastorale team waarin de rol van dominee, pastorale bezoeker en 
ouderling wordt geregeld. In ieder geval wordt er aan iedereen 1 x per jaar bezoek aangeboden door 
de pastorale bezoekers. De ouderling overlegt met de dominee (consulent) als er tussentijds iets 
gebeurt zoals bijvoorbeeld ernstige ziekte of overlijden van dierbaren. Het doorgeven en delen met 



 

Beleidsplan PKN Ontmoetingskerk Kamerik 

 

7 
 

elkaar van dergelijke gebeurtenissen is een verantwoordelijkheid die in feite bij alle leden van het 
pastorale team en ook bij de diakenen ligt. 
 
Naast het pastorale team is er ook een bezoekteam. Als de pastorale bezoekers signaleren dat er meer 
bezoek gewenst is bij een gemeentelid, dan geeft hij of zij het door aan de ouderling. Deze geeft het 
door aan de coördinator van het bezoekteam. Deze coördinator zorgt er van voor dat er maandelijks 
een bezoek wordt gebracht door iemand van het bezoekteam. Dit werkt goed, tijdens de bezoeken 
wordt veel in informele sfeer besproken. De mens krijgt aandacht en kan zijn of haar verhaal kwijt. 
 
 
WAT HEBBEN WE VOOR OGEN: 
In het pastoraat willen we nog meer tot uitdrukking laten komen dat we echte aandacht voor elkaar 
hebben in het dagelijks wel en wee van ons leven.  Ook willen we echte aandacht voor elkaars manier 
van geloven tonen door in gesprek te gaan en te blijven en zo met elkaar onze  Godsbeelden te delen 
en te vertellen wie Jezus voor ons is en  wat de drie-enige God voor ons betekent. Door zo ons geloof 
te delen leren we elkaar te waarderen en verrijken we elkaar. Echte pastorale gesprekken op gang 
brengen en leiden, kun je leren. Ook daar willen we tijd en energie in steken. 

8.  DIACONAAT  

 
Diakenen bieden hulp aan wie dat nodig heeft. Zij werken daarnaast aan een samenleving waar 
mensen minder snel uit de boot vallen. De basis van alle diaconaat ligt in de voortdurende zorg van 
God voor mensen. Jezus Christus is het uitdrukkelijke voorbeeld, Hij heeft oog voor wie arm en 
kwetsbaar is. In onze kerk zijn deze werkzaamheden verdeeld tussen de Diaconie en de commissie 
Kerk in Actie.  
De Diaconie heeft onder andere de volgende taken:  
 Het bepalen van de bestemming voor de binnenlandse projecten en deel nemen in diaconale 

projecten in onze regio. Bijvoorbeeld ‘Woerden helpt’ omtrent de opvang van statushouders in 
onze regio, Stichting JOAC (Inloophuis Het Centrum) waar gastvrijheid centraal staat en mensen 
samen kunnen eten, advies en steun krijgen en in samenwerking met de Diaconieën van de 
plaatselijke Raad van Kerken wordt er rond de kerstdagen een financiële attentie verzorgd voor 
gezinnen die financieel en/of sociaal in de knel gekomen zijn.  

 Verzorgen van de wekelijkse collecten tijdens onze kerkdiensten en de gemeente voorzien van 
informatie over de doelen van de collecten. 

 Jonge kerkleden betrekken bij de wekelijkse collecten en de afhandeling daarvan. 
 Op verzoek op een catechisatie avond informatie geven over het werk van onze Diaconie. 
 Verzorgen van de wekelijkse bloemgroet aan gemeenteleden en/of groet doormiddel van een kaart 

ter bemoediging aan gemeenteleden die dit nodig hebben.  
 Verzorgen van de Avondmaalsvieringen. Ook bij eventuele thuisviering. 
 Ondersteuning bieden bij praktische hulp en/of bij financiële zorgen.  
 Elk jaar worden er door de Diaconie met Pasen attenties voor ouderen en zieken in de gemeente 

verzorgd. 
 Een belangrijk punt voor ons als Diaconie is:  Weten, of te weten komen, hoe het gaat met oudere 

gemeenteleden en daar zelf of door anderen aandacht aan besteden. 
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De commissie Kerk in Actie zet zich grotendeels in voor projecten in het buitenland, meestal 
gekoppeld aan doelen van de landelijke organisatie Kerk in Actie. Deze activiteiten vallen onder de 
diaconie. 
Om deze projecten onder de aandacht te brengen, organiseren zij verschillende activiteiten en ook de 
najaarszendingsdienst. Naast aandacht vragen voor ( buitenlandse ) projecten geeft de commissie Kerk 
in Actie aandacht aan de verkondiging van het Woord van het Evangelie. Hiervoor organiseren zij 
onder andere de Openluchtdienst in het park, de dienst met Pinksteren om ook mensen buiten onze 
gemeente te bereiken. 
 
WAT HEBBEN WE VOOR OGEN: 
In de toekomst willen we meer activiteiten en doelen combineren met de andere Kamerikse kerken. 
Dit gebeurt al een beetje via de Raad van Kerken van Woerden. We willen zien en overwegen of we 
ons kerkgebouw door de week kunnen openstellen voor andere activiteiten, deze moeten dan 
kerkbreed gedragen worden. Personele invulling is daarbij cruciaal. 
 
 
 

9.  TAAKVERDELING TUSSEN KERKENRAAD EN PREDIKANT 

 

De taken van de predikant worden jaarlijks afgestemd met het moderamen en de kerkenraad in een 
werkplan. Daarin worden accenten gelegd over inzet en tijdsbesteding voor bijvoorbeeld pastorale 
zaken en voorbereiding van kerkdiensten Ook vindt jaarlijks een gesprek plaats tussen (enkele leden 
van) het moderamen en predikant over het werk in de gemeente en het werk van de predikant in het 
bijzonder. 

 

WAT HEBBEN WE VOOR OGEN: 
Van de predikant verwachten we dat: 

 Hij/zij verbinding kan maken tussen de generaties en denkbeelden en zo leiding kan geven aan de 
kerk voor de toekomst. Zo kan hij/zij een herder zijn die voor iedereen een aanspreekpunt is.  

 Hij/zij de beschikbare tijd inzet op o.a. voorbereiding van de  zondagse eredienst (soms met een 
groep gemeenteleden), pastoraat  voor zowel jong als oud, toerusting & vorming van 
gemeenteleden d.m.v. catechese voor zowel jong als oud.  

 

10. LEEFTIJDSGROEPEN 

Jeugdwerk en jonge gezinnen 
De kerk acht het van belang dat er tijd, geld en energie gestoken wordt in het jeugdwerk. We streven 
er naar jonge gezinnen in de kerk te behouden en nieuwe gezinnen aan te trekken. We werken samen 
met de katholieke kerk en proberen de jeugd van de katholieke kerk meer te betrekken bij onze 
activiteiten.  
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 Huidige jeugdwerk (clubs, kindernevendienst, tienernevendienst, open jeugd avond). 
 Clubavonden: Elke groep wordt 1x in de 3 weken op vrijdag uitgenodigd voor een avond met 

spellen en activiteiten. Een normale clubavond begint om 19:30 uur en eindigt om 21:00 uur. De 
vier leeftijdsgroepen zijn: Basisonderwijs 5/6 en 7/8 en Voortgezet onderwijs 1/2 en 3/4. 
Naast de clubavonden is de clubzolder op vrijdagavond vanaf 21.15 uur open voor alle jeugd van 
het dorp. 

 Crèche: voor kinderen t/m 3 jaar. Stimulans om kinderen naar de kerk te laten komen. 
 Kindernevendienst: Voor kinderen vanaf 3 jaar t/m groep 8. Er zijn 2 groepen: vanaf 3 jaar t/m 

basisschoolgroep 3 + basisschoolgroep 4 t/m groep 8. De groepen werken met materiaal uit 'Kind 
op Zondag'. 

 Tienernevendienst: Voor jongeren vanaf de 1e t/m de 4e klas van het voortgezet onderwijs. 1x per 2 
maanden, 2e zondag v.d. maand, op de clubzolder. Er wordt gewerkt met materiaal uit 'Kind op 
Zondag'. 
 

WAT HEBBEN WE VOOR OGEN: 
 Vanuit de kerk en door de kerk gepromoot met een centrale inschrijving met de jongeren 

activiteiten (conferenties, EO jongeren dag enz.) gaan organiseren. 
 Bijzondere sprekers uitnodigen en activiteiten met deze ondernemen . 
 Kindernevendienst en ook Tienernevendienst kijken of het materiaal waarmee nu gewerkt wordt 

nog volstaat en anders naar ander materiaal op zoek gaan. 
 Voor de leeftijdsgroep na 16 jaar een terugkerende activiteit bedenken. 
 Voldoende vrijwilligers zoeken en behouden voor de leiding bij kindernevendiensten en crèche. 
 Meer aansluiting van de jeugd van de katholieke kerk. 

 

Ouderenwerk 
De “zorg” voor de ouderen ligt bij het pastorale team: dominee, ouderling en pastorale bezoekers. 
Meer hierover is te vinden in hoofdstuk 7. 
Naast het vele werk dat het pastorale team voor de ouderen verzorgt, is er 6 x per jaar een 
ontmoetingsmiddag, die door jong en oud bezocht mag worden. Dat is goed voor de saamhorigheid. 
Elk jaar wordt er voor deze groep ook een uitje verzorgd.  
In de Cope (woon- zorgcomplex in Kamerik) wordt in samenwerking met de Nederlands Hervormde 
kerk Kamerik een weekafsluiting georganiseerd. 
 
 
WAT HEBBEN WE VOOR OGEN:  
In de periode zonder eigen dominee missen we, wat betreft het ouderenwerk, de signalerende functie 
van de predikant. Allen moeten nu deze rol op zich nemen zodat er geen ouderen van de gemeente 
vervreemden of vereenzamen. Iedereen kan signaleren en bezoekverlangens doorgeven aan de 
ouderling. 
We kunnen proberen ouderen die niet mobiel zijn te helpen en te stimuleren om toch naar de kerk te 
komen. Het is goed om ook op die manier onze kerkelijke gemeenschap vorm te geven.  
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11. MISSIONAIRE ACTIVITEITEN / MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID / KERK IN 
HET DORP 

Missionaire activiteiten, maatschappelijke betrokkenheid en kerk-in-het-dorp zijn in de 
Ontmoetingskerk overlappende onderwerpen. Als Protestantse gemeente "De Ontmoetingskerk” 
Kamerik treden we op verschillende manieren naar buiten. 
 
Onze kerk is al sinds jaar en dag de motor achter het ophalen van oud papier in Kamerik. Wellicht lang 
geleden begonnen vanuit financiële belangen (het heeft altijd goed geld opgeleverd). De laatste jaren 
(>10) spreekt het onderwerp ook aan vanuit milieuoverwegingen en het onderhouden van de 
schepping. Tegelijkertijd worden met de opbrengsten diverse groepen (van Fanfare tot bibliotheek en 
van sleutelclub tot …) in Kamerik ondersteund. Voorts gaat een derde deel van de opbrengst naar de 
landelijke organisatie Kerk in Actie en een derde deel naar de Ontmoetingskerk. Ook voor het milieu 
en de portemonnee zijn er zonnepanelen op het dak van de kerk geïnstalleerd. 
 
De commissie Kerk in Actie promoot de doelen van de landelijke organisatie Kerk in Actie. Dit doet de 
commissie zowel in onze gemeente, als in het dorp doormiddel van het verstrekken van informatie en 
het organiseren van activiteiten die geld opbrengen voor het project dat gekozen is. De projecten die 
de commissie kiest zijn meestal gericht op verre naasten. De jaarlijkse zendingsdienst wordt de laatste 
jaren gebruikt om aandacht te vragen voor de vluchtelingenproblematiek in combinatie met de 
verhouding met andere godsdiensten.  
 
Particuliere initiatieven voor onderwijs in Chawollo (Oeganda) worden door veel gemeenteleden 
ondersteund en de kerk faciliteert daarbij. Jaarlijks worden ook schoendozen gevuld om zo de 
landelijke actie ‘Schoenendoos’ te ondersteunen. 
 
 
WAT HEBBEN WE VOOR OGEN:  
De plaatselijke oecumene dragen we een warm hart toe en willen we graag verder vorm geven. 
De gespreksavonden willen we intensiveren. De jaarlijkse openluchtdienst een meer interkerkelijk 
karakter geven door een gezamenlijke opzet met andere kerken.  
 

12. FINANCIËLE- EN BEHEERSZAKEN 

 
Financiële zaken worden in onze kerkgemeenschap behartigd door het college van kerkrentmeesters. 
We hebben kerkrentmeesters die tevens ouderling zijn en kerkrentmeesters die geen ouderling zijn. 
Daarnaast is er één penningmeester en een administrateur.  Begrotingen en jaarrekeningen van de 
kerk en commissies  worden gecoördineerd opgesteld en gecontroleerd. 

We kijken voortdurend naar mogelijkheden om financiële zaken efficiënter te organiseren. Jaarlijks 
wordt tijdens de actie kerkbalans aan de leden gevraagd een financiële bijdrage toe te zeggen aan de 
kerk en aan het werk van Kerk in Actie. Voor gebruik tijdens collectes in de kerk worden 
collectebonnen uitgegeven. Kerkrentmeesters beheren een meerjarenonderhoudsplan van de 
kerkelijke gebouwen en de pastorie.  
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13. INTERKERKELIJKE SAMENWERKING / VERHOUDING TOT ANDERE 
KERKGENOOTSCHAPPEN 

We zijn ook kerk in het dorp met de andere kerken: De Nederlands Hervormde (PKN) gemeente en de 
Sint-Hippolytus Kerk. Jaarlijks wordt er een kerstfolder van deze drie kerken huis-aan-huis bezorgd in 
het dorp. Ook zijn er gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen en gespreksavonden, een vredesdienst 
en zangavonden zoals de kerstsamenzang, Kamerik Praise en de Sing-in. Het zijn allemaal onderdelen 
van kleinschalige plaatselijke oecumene. 
 
WAT HEBBEN WE VOOR OGEN: 
 Gezamenlijke activiteiten organiseren die onze kerken opbouwen. 
 Met de Hervormde gemeente (PKN) hebben we een goede verstandhouding, waarbij we elkaars 

eigenheid accepteren en respecteren. De samenwerking op het gebied van de kerkelijke presentie 
in ons dorp willen we graag in stand houden en uitbreiden. Ook elkaars projecten ondersteunen in 
binnen- en buitenland. 
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BIJLAGE 1   -   LEDEN VAN COMMISSIE BEROEPINGSWERK 

 

De leden van de Protestante gemeente in Kamerik die zitting hadden in de commissie die dit 
beleidsplan heeft voorbereid zijn: 

 

Annemarie van Vliet-Arendse 

Mariëtte van der Zouw 

Eelke Jongsma 

Alfons van Leeuwen 

Anton Nap 

Klaas de Wit (Voorzitter) 

Sandra Okkerman-Burggraaff (secretariaat) 
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BIJLAGE 2   -    ARTIKEL I VAN DE KERKORDE VAN DE PKN 

 

1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige 
apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.  

2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord 
te horen en te verkondigen.  

3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 

 4. Het belijden van de kerk geschiedt in gemeenschap met de belijdenis van het voorgeslacht, zoals 
die is verwoord in de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de 
geloofsbelijdenis van Athanasius - waardoor de kerk zich verbonden weet met de algemene 
christelijke Kerk -, in de Onveranderde Augsburgse confessie en de catechismus van Luther - 
waardoor de kerk zich verbonden weet met de lutherse traditie -, in de catechismus van Heidelberg, 
de catechismus van Genève en de Nederlandse geloofsbelijdenis met de Dordtse leerregels - 
waardoor de kerk zich verbonden weet met de gereformeerde traditie.  

5. De kerk erkent de betekenis van de theologische verklaring van Barmen voor het belijden in het 
heden. De kerk erkent met de Konkordie van Leuenberg dat de lutherse en gereformeerde tradities 
door een gemeenschappelijk verstaan van het Evangelie bijeenkomen.  

6. De kerk belijdt telkens opnieuw in haar vieren, spreken en handelen Jezus Christus als Heer en 
Verlosser van de wereld en roept daarmee op tot vernieuwing van het leven in cultuur, maatschappij 
en staat. De kerk getuigt voor mensen, machten en overheden van Gods beloften en geboden en 
zoekt daarbij de samenspraak met andere kerken.  

7. De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. 
Als Christus-belijdende geloofsgemeenschap zoekt zij het gesprek met Israël inzake het verstaan van 
de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God. 

 8. Gezonden in de wereld en geroepen tot de bediening van de verzoening, getuigt de kerk in 
verkondiging en dienst aan alle mensen en aan alle volken van het heil in Jezus Christus.  

9. De kerk is bij haar getuigenis in woord en daad gehouden om zich te bewegen in de weg van haar 
belijden.  

10. De kerk en al haar leden zijn geroepen het belijden te toetsen bij het licht van de Heilige Schrift.  

11. De kerk weert wat haar belijden weerspreekt.  
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BIJLAGE 3   -   ADVISERING DOOR GEMEENTEADVISEUR DICK VAN DIJK 

 

TEKST IN DE MAIL NAAR GEMEENTELEDEN BIJ DE ADVISERING: 

Over de eerste bespreking in de kerkenraad. 

Op 8 januari  2019 stond de advisering als ‘verkennende bespreking’ op de agenda. Besluiten komen 
later. Enkele eerste indrukken van de kerkenraad: 

- Met de adviezen over lied en muziek zijn we al aardig bezig. 

- De aanbeveling over ‘de pijn van de afgelopen twee jaar’ lijkt ons achterhaald. We hebben vorig jaar 
de zogenaamde reflectiefase afgesloten. 

- Over het advies over de liturgieën willen we verder nadenken. Ook al werken we al een aantal jaren 
met twee verschillende modellen. (Deze gaan ook altijd naar de gastpredikanten.)  

- Belangrijk vonden we het advies in zijn slotconclusie om in de gemeente de gesprekken op gang te 
brengen. Dit sluit ook aan bij het jaarthema ‘een goed gesprek’ waar we al mee begonnen waren en in 
februari weer mee doorgaan. 

In de kerkenraad spraken we ook over het vervolg. 

De eerste stap is deze e-mail. Deze is bedoeld om zoveel mogelijk gemeenteleden te informeren over 
de ontvangen advisering. Met daarbij de vraag om nu mee te denken.  Later gaan we kijken met welke 
adviezen we verder gaan en hoe we daar dan invulling aan gaan geven.. 

 

UIT ONTWERPVERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING OP 16 APRIL 2019 

8. Advies gemeenteadviseur en reacties daarop 
Ieder van de aanwezigen noemt, zoals gevraagd, punten uit het advies van de gemeenteadviseur en 
uit de reacties van gemeenteleden, die hij/zij belangrijk vindt om op te pakken. 

Genoemd worden:  liturgie (variatie diensten);   
God, Jezus en Heilige Geest; Drie-eenheid; Godsbeeld; geloofshouding; welke plek heeft Jezus; 
jeugd; jongvolwassenen; middengroep (betrokkenheid); ouderen; echte aandacht voor elkaar; brede 
aandacht voor alle groepen:  
kerkzijn in het dorp;  
gesprekken/gespreksgroepen; 
 inrichting kerkzaal; 
 hoe omgaan met nieuwe leden (verwelkoming).  
 
Jan constateert dat een aantal punten uit het advies van de gemeenteadviseur niet is genoemd. 
In de gemeentevergadering (28 april) zullen de genoemde punten via de beamer worden 
gepresenteerd. De uitwerking van de punten is een gezamenlijke taak: met en voor de gemeente. 
Als kerkenraad kunnen we punten oppakken.  Een aantal aspecten kan in het beleidsplan worden 
opgenomen om t.z.t. te worden uitgewerkt.  Tot de taak van de werkgroep ter voorbereiding van het 
beroepingswerk behoort o.a. het opstellen van een beknopt beleidsplan. Daarin kunnen de bedoelde 
punten  worden meegenomen. 
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Punten die in de gemeentevergadering aan de orde komen: 
- echte aandacht voor elkaar   (advies 1 van gemeenteadviseur) 

Genoemd wordt op welke wijze hier nu vorm aan wordt gegeven en hoe dit kan worden verbeterd en 
uitgebreid. Mogelijkheden: gratis Kerkbrief voor mensen –zonder abonnement- die niet zo betrokken 
zijn en dan na 2 jaar reactie vragen;  Aandacht op geestelijk gebied;  Alertheid.    

- Eigen dorp / kerk in het dorp (adviezen 2 en 3) 
In kaart brengen wat nu in het dorp wordt gedaan en nagaan hoe dit kan worden uitgebreid.   
Voorbeeld:  af en toe ’s zondags na dienst buiten koffie drinken, waarbij ook mensen van buiten 
welkom zijn. Kan ons kerkgebouw een bredere functie hebben in het dorp?  

- Liturgie (advies 5) 
Na enige discussie wordt geconcludeerd dat dit een mooi thema is voor nieuwe predikant. 

- Wie is Jezus? (geen advies, maar  wel toegevoegd door gemeenteadviseur en ook enkele 
malen genoemd in reactie van gemeenteleden) 

Dit punt  is uitermate geschikt om in gespreksgroepen te behandelen. 
- Jeugd, jongvolwassenen, middengroep, ouderen  

De verschillende leeftijdsgroepen goed in kaart brengen en daar gerichte aandacht aan geven. 
Geconstateerd wordt dat we, wat betreft de jeugd, onder de kritische grens zitten.  

- Inrichting kerkzaal 
 
 

Samenvatting in PowerPoint op Gemeentevergadering op 28 april 2019.  

 

Dia 1. 

“Novemberadvisering” (Dick van Dijk) 
 
2 avonden in november 2018 (circa 40) 
 Pluriformiteit en beleidsplan  
 
Verslagen in Kerkbrief 
 
Januari: advies rondgestuurd  
“Wat straks écht de aandacht?”  
Reacties van 9 gemeenteleden (25 punten) 

 

Dia’s over de adviezen n.a.v. KR 16 april: 

1. Echte aandacht voor elkaar. 

    (Na de dienst – in pastorale betrokkenheid) 

 

2. Kerk in het dorp. 

    Behoefte samenleving? Waar aanwezig?   

    Bredere functie gebouw? Meer met NH en RK? 
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3. Kies twee liturgieën. 

    (Verstilling – beleving – ontmoeting met God) 

    -  Huidige liturgie(n) geven aardig variatie 

  -   Meer iets voor de nieuwe predikant 

  -   Gesprekken na de dienst over (beleving) liturgie 

 

4. Wie is God-drieënig? Wie is Jezus voor mij? 

    - In gesprekken en gespreksgroepen.  

    - Komend seizoen? 

 

6. Verschillende leeftijdsgroepen.  

    Hoe aandacht en (meer) bij betrekken?  

    Jeugd, jongvolwassenen, middengroep, ouderen  

 

7. Inrichting en gebruik kerkzaal. 

    - Wordt al over nagedacht. 

 

8. Eindconclusie adviseur Dick van Dijk:  

    “Gesprekken op gang brengen.” 

-  Zijn we mee bezig en gaan we mee door 
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