
 
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 18 april 2020 

 

Van de voorzitter 

We mogen terugkijken op een mooie paasweek, waarbij vele initiatieven zijn ontplooid, niet alleen in 

onze gemeente, ook in de andere gemeenten op de Brabantse Wal. We proberen op verschillende 

manieren om u te bereiken, we missen u en we missen elkaar in de wekelijkse diensten en 

bijeenkomsten. We hebben lieve, ontroerende en hartverwarmende reacties van velen van u 

teruggekregen. Dank u wel. Fijn om terug te krijgen dat we u bereikt hebben en dat het u beviel. In 

deze nieuwsbrief krijgt u wederom een overzicht van de activiteiten die we als gemeente hebben 

opgezet, om tóch samen kerk te zijn en te blijven.  

Aanstaande woensdag vergadert de kerkenraad weer gezamenlijk, maar dan via video-bellen. Fijn om 

weer met alle ambtsdragers – als is het via de video – met elkaar te zijn. We verheugen ons erop. 

We zijn tenslotte in afwachting van de nieuwe persconferentie aanstaande dinsdag, de richtlijnen van 

het RIVM en wat het voor ons kerkzijn zal betekenen. We vertrouwen er daarbij op dat u onze 

gemeenschap - via de kerkomroep, de video’s op de website van de kerk, de uitzendingen van 

ReliVisie op ZuidWest TV én de livestream op Facebook - mag blijven ervaren. Daarbij mogen we nog 

steeds van elkaar weten dat we via de digitale weg elkaar in geloof, hoop en liefde nabij kunnen zijn. 

En zodra er nieuwe feiten zijn en daarmee nieuwe besluiten, dan laten we het u natuurlijk zo spoedig 

mogelijk weten. 

Namens het moderamen van de kerkenraad,  

een hartelijke groet,  

 

 

 

 

Charlotte Verbraak 

voorzitter Kerkenraad PG Bergen op Zoom 

 

Van de predikanten 

 

Crisis en…overwinning - Hoe gaat het met jou? En met u? Blijf gezond! 

Die woorden horen we in deze weken van corona regelmatig. En de uitdrukking Elkaar een hart onder 

de riem steken zou weleens DE uitdrukking van 2020 kunnen worden. Meer dan anders merk je nu 

dat wij mensen sociale wezens zijn. We hebben elkaars nabijheid nodig, juist nu ons wordt bevolen 

om afstand te houden. En we beginnen het te leren! Sociale onthouding! Al gauw hoorde je die term 

in het Engels: social distancing.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

In de lectuur van de afgelopen weken kwamen de bekende vier B’s naar voren: de kluwen van 

gevoelens die wij mensen in tijden van crisis kunnen ervaren: bang, bedroefd, boos en blij.  De 

invulling houd ik dicht bij mezelf, dan kun/t jij/u zich er waarschijnlijk het best in herkennen:  

 

+ BANG. Want ik wil niet met corona besmet worden èn ook niet iemand anders besmetten. En hoe 

lang gaat dit allemaal duren? Welke gevolgen heeft de crisis nu en op de lange duur?  

+ BEDROEFD. Of, iets kleiner: teleurgesteld. Bewoners van tehuizen krijgen geen bezoek!! 

En nog kleiner: Marjan & ik kunnen niet naar mijn schoonmoeder die in maart 94 is geworden. En ook 

niet naar onze kleindochter.  

+ BOOS. Ja, je kunt boos zijn op ‘de Chinezen’ en - veel dichterbij - op de mensen die bij de Jumbo 

geen afstand houden. Je kunt boos zijn op God! Die ‘boosheden’ zijn niet de mijne.  

+ BLIJ. Of dankbaar. Dat ik me gezond voel. Jij ook? Dankbaar omdat we in een land leven 

met een stabiele overheid. En (heel klein): samen thuis een pauzemoment hebben is best gezellig. 

Maar de achtergrond daarvan is natuurlijk tragisch.          

Misschien herkent u zich in één of meerdere van de vier B’s?! 

 

Ook in het Paas-Evangelie kom je zo’n kluwen van gevoelens tegen. In feite zijn de mensen rondom 

Jezus immers in een crisis-situatie beland. Ga er maar aan staan: eerst nieuwe idealen en een nieuwe 

werkelijkheid door Jezus. Daarna: zijn lijden en sterven! En vervolgens zijn opstanding. Dat is heel 

wat!   

 

Angstig en geschrokken lopen de drie vrouwen rondom Jezus (Maria, Maria en Salome) op de 

Paasmorgen weg bij het graf, zie Marcus 16. Huilend staat Maria volgens Johannes 20 bij het graf. En 

in de geschiedenis van de Emmaüs-gangers - Lucas 24 - voel je de ontgoocheling en de teleurstelling. 

Op andere plekken gaat het zelfs over ongeloof. Matthéüs 28 meldt een mengsel van angst en grote 

blijdschap. En de apostel Paulus laat ons in 1 Corinthe 15 delen in zijn opgetogenheid over de 

opstanding van Christus. 

   

Maar uiteindelijk, als we de balans opmaken, is Pasen hèt fundament van ons kerk-zijn geworden. 

Dwars door de crisis heen ontstond en ontstaat er nieuwe hoop en nieuw geloof. Geloof dat - vooral 

dankzij de PinksterGeest - wereldwijd is verspreid. Tot op de Brabantse Wal…en nog verder.   

Pasen is (was) volgens onze grootste kruidenier dit jaar ‘net even iets anders’ dan andere jaren. Maar 

het is er wel. En hoe! Door alle verwarring van het voorjaar van 2020 heen groeit er ook dit jaar 

blijdschap om de opgestane Heer. We hebben dit grote feest nu meer nodig dan ooit.  

En we nemen dit vaste vertrouwen mee: ook de corona-crisis zal overwonnen worden.  

Met Gods hulp èn onze medewerking.      W. Lolkema, 16 april 2020.    

 

Even terugblikken 

We kijken terug op een bijzondere periode rond Palmpasen en Pasen. Hoewel er veel niet door kon 

gaan is er aan de andere kant juist weer veel gebeurd. De diensten werden gestreamd, via het  



 
 

 

 

 

 

 

 

internet op een later moment bekeken en met Pasen konden we zelfs de dienst via de televisie 

uitzenden. Ook was er extra veel inzet door musici. Er was solo-zang door Jan en Kees, piano en 

dwarsfluit-spel door Sophie en Isja, een blokfluittrio o.l.v. Annemiek, orgel en hobo door Rein en Eric, 

zang en pianospel van Carina en Leonie, orgelspel door Piet en wellicht nog veel meer. Allemaal 

geweldig bedankt. Ook de mensen die er voor zorgden dat beeld en geluid kon worden doorgegeven. 

Dit betekent dat er mensen zijn achter de computer, de camera en microfoons die registreren en later 

ook mixen etc. Dank voor de inzet! 

 

We mochten veel positieve reacties krijgen uit de gemeente. Het bloemetje voor de zorgmedewerkers 

(50 bossen) en de kaart met paasgroet (900 stuks) werden verzorgd, gemaakt, geadresseerd en 

tenslotten bij iedereen bezorgd. Geweldig! Mooie vormen van omzien-naar-elkaar-op-anderhalve-

meter! Dat geeft de burger moed.     W. Vermeulen  

 

Wekelijkse kerkdienst om ELF uur.  

Het is druk op het wereldwijde web! Zeker op de zondagmorgen bij kerkomroep.nl en bij 

kerkdienstgemist.nl Nog meer kerken dan voorheen zenden momenteel hun zondagse kerkdienst uit 

via het internet. Dat is in deze coronatijd de enig veilige manier van liturgie vieren. Door die grote 

drukte is www.kerkomroep.nl momenteel op de zondagmorgen om tien uur regelmatig overbelast. 

Daarom heeft het moderamen van onze kerkenraad besloten om de kerkdiensten in de 

Ontmoetingskerk vanaf a.s. zondagmorgen 19 april voorlopig om elf uur te laten beginnen.  

 

Dat is even wennen! Uw zondagse ritme zal hierdoor misschien wat veranderen. Maar we hopen dat 

we elkaar over niet al te lange tijd ‘gewoon weer’ om tien uur kunnen ontmoeten 

in ons kerkgebouw aan het Bolwerk-Zuid. En natuurlijk kunt u de online-kerkdienst ook na afloop de 

gehele zondag èn daarna beluisteren.  www.kerkomroep.nl – Ontmoetingskerk Bergen op Zoom.      

 

Jazz-dienst gaat niet door. 

Stichting Jazzboz, initiatiefnemer van het jaarlijkse Bergse jazzfestival, heeft de moeilijke beslissing 

moeten nemen om het geplande jazzweekend af te gelasten. Hoewel de datum pas in juni ligt eisen 

de voorbereidingen toch al veel activiteiten in april en mei. Het is voor de bands en orkesten 

onmogelijk (zelfs verboden) om samen te komen en te oefenen. Het is derhalve een logisch besluit 

maar het gevolg is dat ook de jazzkerkdienst op zondag 7 juni komt te vervallen. Hopelijk zijn we in 

het voorjaar van 2021 weer in staat om wél zo’n publieksevenement te organiseren.   

 

Gezocht voor het nieuwe seizoen: notulist. 

Vanaf september wil de kerkenraad graag gaan werken met een aparte notulist die verslag doet van 

de kerkenraadsvergaderingen. We zoeken iemand die dat op zich wil nemen. Het gaat om 10 

(woensdag)avonden per jaar en natuurlijk de uitwerking van de notulen. U hoeft hier geen 

ambtsdrager voor te worden maar wel al het gesprokenen vertrouwelijk te houden. Wanneer u deze  
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taak op zich wilt nemen neem dan contact op met de voorzitter van de kerkenraad (Charlotte 

Verbraak) of met één van de predikanten. Vast reuze bedankt! 

 

Voor de kinderen een speciaal blog! Mag ook voor kleinkinderen. 

Hoi allemaal, 

 

Doordat we niet meer samen kunnen komen als gemeente willen we als kindernevendienst commissie 

nog wel de verhalen aanbieden aan iedereen. In de vorige nieuwsbrief werd de aankondiging al 

gedaan. Een blog van de kindernevendienst met de verhalen, verwerkingen en werkbladen. Het idee 

is om elke week het nieuwe verhaal te publiceren met daarbij verwerkingen en/of werkbladen. 

Klik op de link hieronder voor de blog: 

https://knd-boz.blogspot.com/ 

 

Welkom daar namens de kindernevendienst leiding. 

 

Relivisie - extra.   

De wekelijkse afleveringen van ReliVisie-extra worden goed bekeken. We krijgen veel positieve 

reacties hierop. Geweldig bedankt. De uitzending van 10 april werd opgenomen in de protestantse 

kerk van Woensdrecht en die van 17 april in de kerk van Wouw. Op vrijdag 24 april zijn we te gast in 

de protestantse Kruiskerk in Roosendaal en vervolgens komt de uitzending van 1 mei uit Lepelstraat. 

U bent welkom op (de site van) zuidwesttv! 

 

Elke woensdagavond in april: klokken luiden en Avondgebed  

Om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de 

Nederlandse Raad van Kerken alle kerken in ons land op om op de woensdagen in de maand april 

van 19.00 - 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Dit is ook al in de afgelopen weken gebeurd. 

 

Met deze klokken van hoop en troost willen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van 

sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle 

zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen. Ook de kerken in 

de gemeentes Bergen op Zoom en Woensdrecht doen hieraan mee. Dus als u op woensdagavond de 

klokken van één van de kerken hoort luiden, dan weet u: we horen bij elkaar! En de kerk laat zich 

horen, ook in deze bijzondere tijd. Nadat de klokken hebben geluid is er vanaf 19.15 uur een 

Avondgebed in de Ontmoetingskerk. U bent hierbij hartelijk welkom, maar helaas alleen digitaal via  

www.kerkomroep.nl. Deze korte liturgie wordt beurtelings geleid door ds. Lolkema en ds. Vermeulen.  

 

Kerkdienst op zondag 3 mei 

Op zondag 3 mei zal er in onze kerk geen dienst zijn. U kunt dan inloggen op Kerkomroep.nl, 

provincie Zeeland. Kruiningen, Protestantse Gemeente. U hoort en ziet mij dan als voorganger.  Want  
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de PG Kruiningen is aangesloten bij Kerkomroep met geluid èn beeld. Aanvangstijd van de dienst is 

tien uur. Dit heeft te maken met het volgende. Als Bijstand in het pastoraat had ik vorig jaar 

behoorlijk wat gastpreekbeurten aangenomen omdat mijn werk in onze Gemeente half januari zou 

stoppen. Echter - de situatie is veranderd, zoals u weet! Ik heb de meeste van die gastpreekbeurten 

afgezegd, want ik werk nu 35 zondagmorgens per jaar in ‘eigen’ Gemeentes. Maar de kerkdienst in 

Kruiningen op zondag 3 mei is wel blijven staan.  (W. Lolkema.)  

 

Paasgroeten actie 

Al jaren is het een goed gebruik in de Protestants kerk om met Pasen een kaart te sturen naar 

gedetineerden, dit wordt gecoördineerd via Kerkinactie. Dit zou dit jaar ook weer in onze gemeente 

gebeuren, de kaarten waren besteld en het artikel voor Rond de Kerken was geschreven, toen werden 

we ingehaald door de werkelijkheid van vandaag en we moesten besluiten om de actie af te blazen. 

Toch kregen we vanuit de gemeente diverse vragen of er toch kaarten konden worden verstuurd. Wel 

nu, onder het motto ”als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan” gaan we toch 

proberen de kaarten die nog over zijn te versturen en u kan daar enorm bij helpen. 

 

Eerst wat over de kaarten zelf, het zijn dubbele kaarten een A en een B gedeelte, het A gedeelte is 

bestemd voor de gedetineerde u schrijft daar uw naam als afzender op let wel alleen uw naam geen 

adresgegevens en u kunt een groet of een bemoedigende tekst op de kaart schrijven. Het B gedeelte 

is bestemd om door de gedetineerde te versturen naar bv het thuisfront, dit jaar extra welkom nu met 

de corona maatregelen de bezoekprocedure enorm is geminimaliseerd. Op dit gedeelte plakt u een 

postzegel. 

 

Hoe gaan we dit nu veilig aanpakken? 

Het wordt een Hink-Stap-Sprong methode.  

De Hink: U kunt één of enkel kaarten bij mij ophalen, of u belt of mailt mij en ik kom de gevraagde 

kaarten bij u bezorgen. 

 

De Stap: U vult de kaart in en plakt een postzegel op kaart B ( mocht u geen postzegel in huis hebben 

geen probleem dan plakt de diakonie die wel voor u). 

 

De Sprong: U stopt de kaart weer bij mij in de bus, of u belt/mailt mij en ik kom de kaart(en) weer bij 

op ophalen. 

 

De kaarten worden verstuurd in één verzamelenvelop naar een centraal adres alwaar ze verdeeld 

worden over de penitentiaire inrichtingen. De aloude slogan een kaartje kleine moeite, groot plezier, 

dit jaar met wat meer moeite maar met zeker heel veel plezier en dankbaarheid is hier zeker van 

toepassing. Tot slot, we kunnen de kaarten tot 23 april opsturen, dus reageer aub snel. 

 

Namens uw diakonie - Kees de Klerck - 06-22237815 - cjdeklerck@hotmail.com 



 
 

 

 

 

 

 

 

Compliment 

Een heel groot compliment aan die gemeenteleden die direct klaar stonden toen we vanuit de 

diakonie hulp vroegen bij het rondbrengen van de Paasgroet op vrijdag en op zondag bij het bezorgen 

van de bloemen. 

Natuurlijk ook een geweldige actie van Jaap van Dam die deze bloemen ons heeft aangeboden. 

Hartelijk dank, uit de vele positieve reacties die we kregen mag u weten dat u met deze hulp heel wat 

mensen verrast en bemoedigd hebt. 

 

Kees de Klerck - Voorzitter Diakonie 

 

Geraniummarkt – denkt u aan de bestelling? 

We hebben besloten om de jaarlijkse geraniummarkt door te laten gaan, echter wel met een 

aangepaste procedure natuurlijk.  

 

Zoals u weet organiseert Jaap van Dam jaarlijks een geraniummarkt ten bate van de kerk. We hebben 

allemaal het bestelformulier ontvangen. Alleen… we konden het niet in de doos in de kerk achterlaten.  

Daarom: geeft u uw bestelling per email door aan Jaap., via jaapboz@icloud.com. Of belt u hem de 

bestelling door op telefoonnummer 06-200 173 22.  

 

Uw bestelling krijgt een nummer en u krijgt een tijdstip door waarop u zaterdag 25 april de geraniums 

kunt ophalen in de fietsenstalling van de Ontmoetingskerk. Op deze wijze kunnen we de benodigde 

afstand houden van elkaar en werken we volgens de RIVM richtlijnen. U kunt er ook voor kiezen om 

de geraniums af te laten leveren. Jaap maakt dan een aparte afspraak met u. 

 

De geraniums zijn € 1,50 per stuk. U heeft de keuze uit staande geraniums of hanggeraniums.  

mailto:jaapboz@icloud.com

