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NIEUWSBRIEF #7 – 30 mei 2020 

 

 

Van de voorzitter 

Elk jaar omstreeks de grote feesten kunnen we het wel ergens lezen: nog zoveel procent van onze 

bevolking weet wat Kerstmis, Pasen en Pinksteren eigenlijk betekent. En in die reeks van drie komt 

Pinksteren er het slechtst van af. Wat Pinksteren eigenlijk betekent weet nagenoeg niemand meer. 

Mensen die van thuis uit iets hebben meegekregen, weten misschien nog enigszins dat er sprake was 

van vurige tongen of het taalwonder. Natuurlijk, wij mensen die morgen op de ZuidWest TV live de 

kerkdienst meekijken en luisteren, kunnen wel een antwoord geven op wat we met Pinksteren 

vieren. En ik denk dat ons antwoord in een of andere “online pubquiz” wel goed zou zijn voor de 

maximale punten. De gedachte alleen al dat we met Pinksteren vieren dat de Heilige Geest neerdaalt 

over de leerlingen en dat zij hun verlammende angst en teleurstelling overwinnen, is in deze corona 

tijd een mooie gedachte. Maar wat betekent dat dan in deze coronatijden, vroeg ik me af bij het 

nadenken over dit voorwoord. 

 

Misschien moeten we Pinksteren vieren als het feest van het doorbreken van de grenzen. En er 

waren heel wat grenzen te overwinnen: gebeurtenissen die ons met een gevoel van machteloosheid 

vervullen. Covid-19, angst, quarantaine en alle gevolgen van dien. Vanaf het moment dat het 

moderamen een crisisteam vormde en moeilijke en belangrijke besluiten moest nemen, tot de 

vergadering van de hele kerkenraad op ZOOM afgelopen week, hebben we met heel veel 

menskracht, inzet, betrokkenheid en zorg het kerkzijn -pastoraal en diakonaal- invulling proberen te 

geven. Soms heb ik het gevoel dat nog meer mensen dan ooit zo actief zijn geweest de afgelopen 

tijd. We hebben oprecht binnen de beperkingen die ons opgelegd zijn, grenzen overwonnen. 

 

Ik hou me daarom graag vast aan het Pinksterfeest: We mogen leven met de geest van de waarheid, 

een trooster, een helper, die ons de weg zal wijzen. Anders gezegd: niet door alsmaar kritisch afstand 

te bewaren, niet in onverschilligheid ligt onze kracht in onze gemeente, maar in onze bewogenheid, 

ons enthousiasme en onze inzet: daar is onze kracht gelegen. Door openheid, inzet en enthousiasme 

zullen we nieuwe mogelijkheden openen voor mensen, en grenzen overschrijden.  

 

Ik heb van mijn oma wel 40 jaar geleden, omdat ik met Pinksteren mijn vormsel deed (ja, ja ik ben 

katholiek opgevoed) een tekst gekregen, geschreven op een soort ikoon. Ik moest er aan denken bij 

het schrijven van dit voorwoord. Het staat er als volgt: “De Geest van Pinksteren brengt ons mensen 

bij elkaar. De Geest werkt bij iedereen, op elke plaats, op elk moment. De Geest is er niet voor 

enkelingen. Dit is het wonder van Pinksteren: nieuw leven voor iedereen. Met Pinksteren wordt het 

oude stof weggewaaid, begint iets nieuws. Pinksteren: alles wordt nieuw, alles wordt goed. Want het 

is de geest die overal waait. “ 

 

Laten we erop vertrouwen dat we in deze wetenschap de komende periode, met uitbreiding van de 

kerkdiensten én het onder controle houden van corona, elkaar mogen ontmoeten, steunen en 

mogen genieten.  

Ik wens u allen, namens de kerkenraad een inspirerend mooi Pinksterweekend toe. 

 
Charlotte Verbraak – voorzitter kerkenraad 
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Driehonderd dorpelingen en een burgemeester   

Het corona-virus heeft onnoemelijk veel leed veroorzaakt. Het bolletje met die levensgevaarlijke naar 

buiten stekende puntjes is ons helaas meer dan vertrouwd geworden.  Had u het voor (zeg) februari 

van dit jaar ooit gezien? Ik niet. Maar nu komt het dagelijks langs als een ongenode gast, op de 

televisie, in de kranten en op allerlei websites.  

 

Ik denk aan de mevrouw uit één van mijn vorige standplaatsen die eindelijk, na zo’n acht weken, haar 

(inmiddels aan corona overleden) man weer ziet… Om van te rillen! Dus liever geen grootse verhalen 

over de positieve kanten van deze pandemie.   

 

Maar sommige dingen vallen wel op. Bijvoorbeeld in de NOS-app, waar journalist Frank Renout 

vertelt over het Franse dorp waar hij met zijn gezin woont: driehonderd inwoners en een 

burgemeester van tachtig jaar. Direct komen er beelden in mijn gedachten van een oude ietwat 

vervallen kerk op het dorpsplein ´waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan´(Lied 

280). Een épicerie, een café en een charcuterie. En natuurlijk het niet-te-missen bankje waar heren 

van een zekere leeftijd elkaar hun iets te sterke verhalen vertellen.   

 

Maar nu die burgemeester. Hij stuurt alle inwoners van zijn dorp een brief. Bij de brief aan de fam. 

Renout zijn acht mondkapjes gevoegd. En de tekst: Voor u en de kinderen. Zorg goed voor uzelf. En 

Frank Renout schrijft: Dat getuigt van een politieke zorgzaamheid die je niet vaak meer ziet.  

Helemaal mee eens. Chapeau! 

 

Acht weken lang was het muisstil in dit en vele andere dorpen. Een zekere beleving van het ‘Verloren 

Paradijs’ begon de Fransen te beheersen, als neveneffect van dit verschrikkelijke virus-drama.  

Het Verloren Paradijs - Paradise Lost - is allereerst de titel van een enorm episch gedicht van de 

Engelse dichter John Milton (17e eeuw). Maar het heeft vooral te maken met de situatie in de eerste 

bladzijden van de Bijbel vóór de zondeval waarin God dag-aan-dag zag dat het goed, ja zeer goed, 

was. Het eerste ‘echtpaar’ kuiert rond in Adamskostuum. De boom des levens en de boom der kennis 

van goed en kwaad bloeien ongestoord. Wie zou daar zo nu en dan niet naar terugverlangen, juist 

wanneer er zo veel gruwelijks gebeurt?  

 

Stilte in dorp en stad. Mensen die er voor elkaar zijn. En ook in 2020: het ongestoord ontluiken van 

het voorjaar, midden in de crisis, helaas wel met te weinig neerslag. Verrassende 

medemenselijkheid. Iemand vertelde mij: Doordat we nu niet ver weg kunnen, ontdekken we dat 

geluk héél dichtbij te vinden is. Het ´Paradijs´ vlak om de hoek! - ondanks alles.     

 

Nu ook in Frankrijk de maatregelen enigszins zijn versoepeld, is het misschien niet zó stil meer in dat 

Franse dorp. De heren zitten weer op hun bankje, op veilige afstand van elkaar.  

 

En nog stééds sterven er mensen aan het virus. Het vaccin laat nog op zich wachten.  

 

Maar mag het goede wat we in de afgelopen maanden zo hier en daar óók hebben ontdekt vooral 

blijven. Onderweg naar het uiteindelijke doel: een aarde bedekt met vrede. Een teruggevonden 

Paradijs.  (W. Lolkema, 14 mei 2020) 
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Protocol en Gebruiksplan na 1 juni  

De overheid heeft besloten de coronamaatregelen per 1 juni te versoepelen, en per 1 juli nog verder. 

Dit betekent voor ons als gemeente dat we per 1 juni gelukkig weer kerkdiensten mogen houden met 

30 kerkgangers en per 1 juli met 80. De richtlijn staat 100 kerkgangers toe, maar met 1,5 m afstand is 

de capaciteit van de kerkruimte niet groter dan 80.  

 

Het is verplicht dat kerkgangers zich van tevoren aanmelden. Dat kan bij de koster, Ans de Later, op 

telefoonnummer 0630194696, in de week voor de kerkdienst van ‘s maandags 10 uur tot vrijdags 17 

uur. Als het maximum is bereikt, worden bellers – indien gewenst – bovenaan de lijst van de week 

erna geplaatst. Bij het telefoongesprek wordt U gevraagd de volgende vragen beantwoorden: 

• Heeft U recent of momenteel klachten die corona-gerelateerd kunnen zijn, zoals hoesten, 

keelpijn, smaak-reukverlies, koorts? 

• Bent U de afgelopen 7 dagen in contact geweest met iemand die positief is getest voor 

corona? 

 

Indien een van deze vragen (of beide) met ja wordt beantwoord, mag U niet worden geregistreerd. 

Deze vragen zullen opnieuw gesteld worden bij betreding van de kerk voor de kerkdienst.  

U wordt op het hart gedrukt zondags tijdig te verschijnen, gezien het feit dat U door de 

toelatingsprocedure zult moeten wachten voor U de kerk in kunt. Vóór de kerk wacht U in een rij, op 

anderhalve meter afstand. Bij verwachte neerslag, wordt aangeraden een paraplu mee te nemen. 

 

U betreedt een voor een het halletje (huisgenoten tegelijk) en wordt daar gecheckt op registratie en 

op uw actuele gezondheidssituatie. Als dat allebei in orde wordt bevonden, wordt U naar uw plaats 

in de kerkruimte begeleid. De leen-liedboeken worden niet gebruikt. De garderobe ook niet, evenmin 

als de toiletten, tenzij het niet anders kan. In de kerk geldt een strikt eenrichtingsverkeer: ingang 

Bolwerk, uitgang Thomas de Rouckstraat. Heen door de kerkzaal, terug door de gang. 

 

Ook bij de zitplaatsen wordt anderhalve meter afstand aangehouden (behalve voor huisgenoten). De 

plekken worden gemarkeerd door liturgieën. Tijdens de kerkdienst is er geen gemeentezang, gaan er 

geen collectezakken rond en is er geen koffiedrinken achteraf.  

 

Bovenstaande is een sterk verkorte samenvatting van het verplichte Gebruiksplan, dat is 

goedgekeurd door de kerkenraad. Het hele document zal worden gepubliceerd op de website.  

Bij dit alles houden we ons strikt aan de regels die de rijksoverheid stelt. Die kunnen veranderen en 

dan passen we ons aan. Dat doen we óók, als uit de praktijk blijkt dat dat nodig is. Het is de 

verantwoordelijkheid van de kerkgangers zich goed te informeren over de overheidsregels en 

adviezen.  

 

Al met al blijven we zitten met een dubbel gevoel. Aan de ene kant blijdschap dat we weer 

gezamenlijk naar de kerk mogen. Aan de andere kant voelt het vreemd dat dat gepaard moet gaan 

met zoveel restricties. Laten we er samen het beste van maken, met de grootst mogelijke zorg voor 

de gezondheid van onszelf en onze naasten.  

 

Rindert Peerbolte - kerkrentmeesters@protestantsekerkbergenopzoom.nl  

PS: Het gehele gebruiksplan en protocol is na te lezen op onze website. 

mailto:kerkrentmeesters@protestantsekerkbergenopzoom.nl
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Online kerkuitzendingen – gevraagd cameraman/vrouw 

De afgelopen maanden heeft Kees de Klerck de kerkdiensten met veel plezier opgenomen. Voordat 

deze film op ons you-tube kanaal verschijnt, moeten er nog wel wat actie worden ondernomen. Kees 

fietst als een speer naar Rindert Peerbolte om zijn bestand af te leveren. Daarmee gaat Rindert aan 

de slag en hij zet het geluid van de kerkomroep onder de film. Vervolgens wordt het bestand 

opgestuurd naar Marcel Smidt en hij zorgt ervoor dat het geheel weer op de website verschijnt.  

 

Daarnaast is Charlotte Verbraak begonnen met de kerkdiensten live te streamen op het facebook-

kanaal van de kerk. We zien dat steeds meer gemeenteleden en belangstellenden meekijken. Een 

probleem voor een aantal is het geluid. Sommigen luisteren mee via de kerktelefoon en kijken op 

facebook. We hebben geprobeerd om op verschillende manieren het geluid te verbeteren. Vooral 

met de extra microfoons van Gert Vonk bereikten we de kijkers en luisteraars beter.  

 

We zijn verrast over de belangstelling. De website en het you tube kanaal van de kerk zijn heel veel 

bezocht en we merken dat op facebook soms over de 150 mensen de stream kijken of later alsnog 

kijken. 

 

Kees is deze zomer een aantal weken op vakantie en Charlotte zal voorlopig de kerkdiensten na de 

verruiming niet meer bijwonen…. Dus….. we hebben een probleem met de continuïteit! 

 

Daarom: 

Wie wil de filmtaak van Kees overnemen en de Facebook Stream van Charlotte?  

Wie heeft een videocamera of fotocamera en wil dit een aantal keren doen? Wie heeft een IPhone of 

IPad, zodat je kunt inloggen op de pagina van de kerk en de livestream op facebook kan maken? 

Mocht je het ook leuk vinden om op deze manier een bijdrage aan de kerkdienst in coronatijd te 

leveren, meldt je dan bij Charlotte. voorzitter@protestantsekerkbergenopzoom.nl 

 

Aan de jongeren van onze gemeente. 

 

Van woensdag 21 tot en met zondag 25 oktober 2020 staat de volgende reis gepland naar onze 

partnergemeente Torgau. Normaal gesproken zouden we dan met een stuk of wat volksbusjes op 

pad gaan en een aantal gezellige dagen hebben met elkaar en met jongeren uit deze Duitse stad. De 

uitnodiging was er al lang voordat we het woord corona kenden. Ik had onlangs contact met mijn 

collega in Torgau en als voorbereidingscommissie hebben we ook eens bij elkaar gezeten. 

 

Wat is de stand van zaken? De uitnodiging geldt nog steeds! We zijn welkom op genoemde data in 

Torgau. Niemand weet op dit moment hoe dan de wereld er voor staat. Hopelijk mogen we reizen en 

mogen we elkaar ontmoeten. Wellicht moeten we afstand in acht houden en betekent dit dat we 

niet met kleine busjes kunnen reizen maar bijvoorbeeld met een grote. Het zou ook zomaar kunnen 

dat er nieuwe uitbraken zijn en alles weer op slot zit, maar daartegenover zou het ook zomaar 

kunnen dat de situatie rustig en gunstig. 

 

Onze vraag: Zouden jullie deze data vast in je agenda willen reserveren?  

 

mailto:voorzitter@protestantsekerkbergenopzoom.nl
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Mocht je meer willen weten, bel of mail dan even. Geef je mailadres s.v.p. door aan ons indien je 

geïnteresseerd bent. De uitnodiging geldt voor alle middelbare scholieren en ouder. Bijzonderheid dit 

jaar is dat ook vroegere deelnemers zijn uitgenodigd evt. met hun kinderen! Het is namelijk een 

reünie- en ook een beetje een afscheidsreis, althans, voor ds. Willem Vermeulen. 

 

Welkom allemaal! Info en aanmelding via: marcelsmidt@home.nl    

 

Wijziging scribaat 

 

Aan allen, 

  

Per 1 juni aanstaande wordt het scribaat van de Protestantse Gemeente Bergen op Zoom 

overgenomen door dhr. Eric van der Geer. Het e-mailadres van het scribaat blijft 

hetzelfde: scriba@protestantsekerkbergenopzoom.nl. 

  

U allen dankend voor de prettige wijze van samenwerken in de afgelopen periode verblijf ik, 

  

Met vriendelijke groeten, 

Jan Voorsluijs 

 

Noot: De kerkenraad zal Jan natuurlijk onder veel dankzegging nog een keer in het zonnetje zetten. 

We kunnen als gemeente alleen maar dankbaar zijn voor al het vele werk dat Jan voor onze 

gemeente heeft verricht en zal blijven doen. We zoeken daar een geschikt moment voor en houden u  

op de hoogte van datum en tijdstip. 

 

Vacature Diakonie 

 

De “Van Dale” schrijft als betekenis van diakonie “ Dienst voor sociale zorg in de Protestantse 

gemeente” mooi dat er gemeente staat en niet kerk, want diakonie is mensenwerk dat vanuit de 

gemeente gebeurt en meer dan alleen een instituut is. 

 

Juist omdat het mensenwerk is zoeken we mensen die het diakonaat ( omzien naar elkaar) een warm 

hart toedragen. Één voordeel, je hoeft er niet enthousiast voor te zijn, want dat word je vanzelf als je 

met ons in de diakonie aan de slag gaat. Denk nou niet ambtsdrager is niets voor mij, ook binnen de 

diakonie hebben wij niet stil gezeten en is er meer mogelijk dan je alleen als diaken in te zetten. We 

willen je daar graag meer over vertellen, dus schroom niet om de telefoon te pakken of via een appje 

/mail meer informatie te vragen. Laat je verrassen hoe verrassend en inspirerend het werk in van de 

diakonie is. 

 

Kees de Klerck, 

Voorzitter diakonie. 

 

mailto:marcelsmidt@home.nl
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