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NIEUWSBRIEF #10 – 28 juni 2020 

 

 

Van de voorzitter 

Nu we de zomer voelen en na de persconferentie van afgelopen woensdagavond – de laatste 

hopelijk voor deze zomer – breekt de zomer en de vakantietijd aan. Dit zal ook even de laatste 

nieuwsbrief zijn, eind augustus starten we een nieuw seizoen op. Het nieuwe seizoen krijgt als 

jaarthema mee “Het goede leven – bloeien in Gods licht”, passender kan het niet in deze tijden. Op 

de website van de PKN Nederland staat het omschreven als: "Wat je vanuit het geloof kunt zeggen, is 

dat het goede leven ook alles met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van 

succesvol of moreel beter, maar je leven - met alle vreugde en verdriet - wordt in een ander kader 

gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt over jouw leven." Voor belangstellenden: Je 

kunt hier het interview met ds. René de Reuver nalezen, waarin hij het thema toelicht. 

Alles wat wij bij een goed leven voorstellen, kan door een crisis verstoord worden. Soms lijkt het dat 

het goede leven ophoudt, wanneer we erge dingen meemaken. En de coronacrisis, met het “social 

distancing”, leven in een nieuw normaal zoals wordt gezegd, een 1,5 meter maatschappij, heeft voor 

velen het goede leven van voor de crisis behoorlijk op zijn kop gezet. 

Toch mogen we ons verheugen op de vrijheden die de overheid heeft afgekondigd afgelopen 

woensdag. Het kwam als een verrassing, om de zomer mee inluiden. Bewegingsruimte komt terug en 

we mogen elkaar weer meer ontmoeten. Daarbij komt dat vanaf volgende week de kerkdiensten in 

onze kerk zijn ingericht voor 80 personen. We kunnen elkaar weer ontmoeten en echt voelen dat we 

gemeente zijn en met elkaar verbonden zijn in de kerk. Dat hebben we zo gemist. Natuurlijk blijven 

we voorzichtig en houden we ons aan de protocollen en de richtlijnen van het RIVM. Toch mag 

dankbaarheid heersen, we kunnen in een soort rust en met ruimte de zomer in. 

Aankomende woensdag vergadert het moderamen voor de laatste keer voor de zomer. Dan gaan ook 

wij even met zomerreces. We hopen op een of andere wijze het kerkelijk jaar met de kerkenraad en 

vrijwilligers af te kunnen sluiten, de plannen worden gesmeed.  

Langs deze weg mag ik u een goede zomer toewensen, mede namens de kerkenraad. Ik wens u toe 

dat de bloei van de natuur, het prachtige weer en de ons gegeven vrijheden in deze coronatijden ook 

voor u mogen leiden tot een gevoel van dankbaarheid, het opdoen van nieuwe energie en moed en 

vertrouwen. We mogen óók deze zomer vertrouwen op de kracht en steun van Gods Geest, het 

goede leven dat wij mogen leiden uit Zijn genade. Ik sluit af met de woorden van ds. De Reuver, 

hierboven in de inleiding genoemd: Het licht van God, het licht van vergeving, moge het vallen over 

jouw leven. 

 

Charlotte Verbraak 

Voorzitter kerkenraad 

 

PS: de foto in de nieuwsbrief is mijn balkon, met de prachtige zomerbloei van de geraniums van onze 

geraniummarkt, geleverd door Jaap van Dam.  
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DE MACHT EN KRACHT VAN DE TAAL  

 

Begin november 2017. Minister-president Rutte spreekt de regeringsverklaring uit van zijn derde 

kabinet. Ik zie tijdens mijn koffiepauze een stukje van het debat daarover op tv. Dhr. Geert Wilders 

voert als eerste het woord. Ik hoor hem spreken over onze samenleving  waarin (volgens hem) 

gewelddadige moslims de dienst uitmaken.  Ik hoor verontwaardiging en islamofobie in zijn woorden. 

Coalitiepartijen en anderen worden neergezet als naïef. En tussen twee slokken koffie door vraag ik 

me af: is dit nu het land waar ik woon? Nee, dit is (was) vooral het wereldbeeld van dhr. Wilders. Of 

ben ik misschien óók naïef? Dit is zijn taal, zijn woordkeus. En met die taal schetst hij een wereld. En 

hij probeert daarmee ons beeld van de samenleving te beïnvloeden. Dat is de macht van de taal èn 

van degene die de taal gebruikt. Bijv. voor politieke doeleinden. Het gaat hier ook om het frame (het 

kader) waarin je je gedachten plaatst. In het geval van Wilders is dat duidelijk het frame van de angst. 

En de keuze van zo’n kader is óók in deze crisistijd van groot belang.  

 

Een voorbeeld. In ons land koos men als one-liner voor de coronatijd: Alleen samen krijgen we 

corona onder contrôle. Er is helemaal niets mis met deze uitspraak, integendeel. Samen staan we 

sterk! Prachtig. De Italiaanse premier zei bijna hetzelfde, maar dan anders: Een deur, een balkon, een 

weg kan tussen ons in staan. Maar als het gaat om ons hart - dan kan niets en niemand tussen ons in 

staan. Dus: juist nu zijn we met elkaar verbonden. En samen sterk.  

 

Nu zijn Italië en Nederland qua temperament geheel verschillende landen. En je voelt het verschil in 

woordkeus en frame. Een ander voorbeeld. Ik las in Trouw een interessant artikel over het 

taalgebruik in deze crisistijd.  Er kwam oorlogstaal voor in de berichtgeving mbt corona: de WHO 

schreef over een wereldwijde bedreiging die gevaarlijker is dan terrorisme. En de Franse president 

had het over een gezondheidsoorlog met een gevaarlijke vijand. En president Trump haalde zelfs een 

oude oorlogswet tevoorschijn in de strijd tegen het virus. Dat is óók een frame; de metafoor van de 

oorlog. Gedurende een aantal weken keken we ’s avonds op tv naar FRONTberichten: buitengewoon 

bijzondere en aangrijpende televisie!! Maar met het woord front kom je wel in een heel specifiek 

taalveld. Inderdaad, zo ernstig was het! Er werd keihard oorlog gevoerd tegen het virus. Maar in 

genoemd artikel wordt ook gesteld dat we voorzichtig moeten zijn met die ‘militaire’ metafoor. Het 

gebruik daarvan kan nl. de suggestie wekken dat alle offers geoorloofd zijn. Zèlfs het offer van onze 

privacy.  Oppassen, dus. Mijn ouders moesten mij en mijn zus vroeger weleens ‘een beetje’ 

opvoeden. Hé joh, let een beetje op je woorden. (Ja mam…, hoor ik mezelf in plm. 1970 nog verveeld 

zeggen.) Letten op je woorden, op je taal is altijd belangrijk. Zeker als er goed naar je wordt 

geluisterd. Want met je woordkeus, met je taal schep je een wereld. En een wereldbeeld.  

 

God is in de hemel en jij bent op aarde, dus moet je spaarzaam met je woorden zijn. Dat zegt 

Prediker. Het gaat over de hoeveelheid woorden die je gebruikt. Jacobus, intussen, roept ons in zijn 

Brief (hoofdstuk 3) op om verstandig te zijn met onze tong als spraakorgaan: Zij is de wereld der 

ongerechtigheid! Jacobus schrijft: Dit moet, mijn broeders (en zusters), niet zo zijn! (Jacobus 3: 10b) 

 

Dus is het juist in deze ingewikkelde tijd van belang goed op onze woorden te letten. Laten we 

woorden spreken (en daarmee een frame kiezen) dat mensen verder helpt. Dat is de enorme kracht 

en macht van zorgvuldig gekozen taalgebruik. En zó zijn wij dienstbaar aan het werk van de Heilige 

Geest. (W. Lolkema, 25 juni 2020) 
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Blog kindernevendienst. 

De kindernemvendienst heeft een aparte website met blogs, teksten, foto’s en werkmateriaal voor 

de kinderen. Er is ook deze week weer een nieuwe blog geplaats. Ouders kunnen deze website met 

hun kinderen bezoeken en zo op afstand en op eigen tijd kerkzijn, en zich met onze gemeente 

verbonden voelen. Dit is de link: https://knd-boz.blogspot.com/2020/06/filippu.html 

 

12 juli 2020: gezinskerkdienst. 

Sinds juni zijn er weer kerkdiensten waar maximaal 30 personen welkom zijn maar de 

kindernevendienst en de jeugdzondag bijeenkomsten konden tot dusverre nog niet plaatsvinden. 

Vanaf 1 juli mogen we weer met een grotere groep samenkomen tot maximaal 80 personen. Op 

zondag 12 juli nodigen we met nadruk de gezinnen uit om ook naar de kerk te komen. De dienst zal 

een laagdrempelig karakter hebben. De uitnodiging geldt de gehele gemeente, maar gezinnen 

hebben nu voorrang bij inschrijving!  

 

Natuurlijk vinden we het leuk om elkaar weer eens te zien, maar we nemen in die dienst ook afscheid 

van de familie van Beek die gaat verhuizen. We staan stil bij de afsluiting van het seizoen en de 

aanvang van de vakantie-periode. Voor deze dienst moet je je van te voren aanmelden via. Tel nr. 06-

30194696. Bij mooi weer gaan we na afloop op het gazon van het Bolwerk bij het speeltuintje nog 

even met elkaar napraten. Natuurlijk op afstand …… maar wel veel dichterbij dan tot dusverre! 

Iedereen is welkom!  

 

Gezocht: (technische) hulp bij video-kerkdiensten. 

Al 10 weken lang doen we ons best om naast het “radiogeluid” van onze oude vertrouwde 

kerktelefoon (inmiddels webradio) ook beelden van onze kerkdienst te maken en aan dat geluid te 

koppelen. Met enige vertraging lukt dat goed. Op maandag is de kerkdienst van zondag terug te 

vinden via de website.  

 

Ook zijn er pogingen om beeld en geluid te “live-streamen” via Facebook en YouTube. Het is een 

beetje zoeken en met wisselend succes. Waar staan welke microfoons en hoe knoop je die vast aan 

de camera (meestal een iPad of telefoon). We hebben hier een beetje hulp bij nodig. De enkele 

personen die hier mee bezig zijn kunnen lang niet altijd elke week komen en wellicht lopen er 

mensen rond met veel betere technische ideeën. 

 

Diegene die zou willen helpen nodigen wij van harte uit zich te melden. Graag een telefoontje naar 

Willem Vermeulen op 0164-241712 of een mailtje naar willemvermeulen@ziggo.nl.  

 

Aan de jongeren van onze gemeente. 

Van woensdag 21 tot en met zondag 25 oktober 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.  

 

 

https://knd-boz.blogspot.com/2020/06/filippu.html
mailto:willemvermeulen@ziggo.nl
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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 vragen: zouden jullie deze data vast in je agenda willen reserveren? Mocht je meer willen 

weten, bel of mail dan even. Geef je mailadres s.v.p. door aan ons indien je geinteresseerd 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    

 

Kerkmuziek en weekendje Torgau door enkele gemeenteleden 

 

“Ik ben niet van mening dat door het evangelie alles wat kunstzinnig is afgeschaft en vergeten moet 

worden, zoals veel gelovigen menen. In tegendeel, ik wil graag alle kunsten, en in het bijzonder de 

muziek, in dienst stellen van Hem die deze gegeven en geschapen heeft” 

 

Bovenstaande zin schrijft Martin Luther in 1524 in zijn inleiding op het evangelische gezangboek dat 

in dat jaar verschijnt. Zijn goede vriend Johann Walter heeft veel Bijbelse thema’s in gezangen 

samengevat en op muziek gezet om de Protestantse liturgie ook muzikaal te kunnen vieren. Naast de 

Bijbels psalmen ontstond zo een stuwmeer aan religieuse lieder of gezangen. De teksten waren vaak 

van Maarten Luther en de muziek van Johann Walter. Zij deden dit werk niet om zichzelf een naam te 

maken maar “soli deo gloria”; alleen tot eer van God. 

 

In de meer Calvinistische stromingen van het Protestantisme is de kerkmuziek en zeker het gebruik 

van de “vrijere” gezangen lange tijd een ondergeschoven kindje gebleven. Calvijn was aanvankelijk 

zelfs pleitbezorger voor het verwijderen van orgels uit de kerken. De psalmen dienden met een 

voorzanger gezongen te worden of geciteerd in wisselspraak. In de huidige coronatijd zouden we met 

deze traditie goed uit de voeten kunnen.  

 

Maar het liep anders. In de Calvinistische streken bleven de orgels meestal gespaard. Voor en na de 

erediensten was er soms een orgelbespeling en al snel werd de samenzang weer met orgelmuziek “in 

goede banen geleid”. De gehechtheid aan de psalmen bleef hier echter groot. Pas in de 19-de eeuw 

zien we dat er ook in de Calvinistische wereld vrijere liederen ontstaan; de voorlopers van de latere 

gezangen. Aanvankelijk waren deze geestelijke liederen nog voor “door de week en thuis”. Denk 

hierbij aan de bekende bundels van Johannes de Heer. Voor de eredienst nam de Hervormde kerk 

pas in 1937 een bundel in gebruik met gezangen terwijl de Gereformeerde kerken tot in de 60-er 

jaren het deden met “psalmen en ENIGE gezangen”. Die enige gezangen waren dan de Bijbelse 

liederen: de lofliederen van Hanna, Maria en Simeon bijvoorbeeld. 

mailto:marcelsmidt@home.nl
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In het Lutherse en Anglicaanse deel van het protestantisme kreeg de kerkmuziek al snel een heel 

belangrijke plek. De traditionele liturgie werd niet alleen gesproken maar ook gezongen zoals dat in 

het gregoriaans in de Rooms Katholieke liturgie ook gebruikelijk was. De gezangteksten die 

ontstonden kon men ervaren als verkondiging én loflied in één. In die traditie begon Johann Walter 

maar we mogen ook denken aan latere componisten als Dietrich Buxtehude en Johan Sebastiaan 

Bach. Liturgie, lofzang, het wordt gedragen door dec samenzang, koorzang, de Anglicaanse Evensong, 

de Americaanse gospels, community singing, noem het maar op. In ons religieus “bedrijf”is het niet 

weg te denken.  

 

Dat één van de maatregelen in de bestrijding van het corona virus juist het verbod op zingen is doet 

velen van ons pijn. Dat er tegelijkertijd veel mensen zijn die muziek willen maken in de eredienst 

stemt ons tot grote vreugde. Geloof gaat niet alleen met woorden. Dat is te veel ratio. De emotie, het 

gevoel, heeft ook aandacht nodig en dat wordt het best gevoed door zang en muziek. 

 

In het weekend van 5 juli a.s. zullen enkele mensen uit Bergen op Zoom naar onze gastgemeente 

Torgau afreizen. Op zondag 5 juli neemt “Kantor und Kirche musiker” Ekkehard Saretz na bijna 40 

jaren afscheid van deze gemeente. Ook zijn vrouw en tevens musicus Hildegard beeindigt haar 

werkzaamheden in Torgau. Binnen de beperkingen van de Duitse RIVM-maatregelen wensen we de 

delegatie een goede reis en Hilde en Ekkie een feestelijk afscheid. Ze waren geregeld in Bergen op 

Zoom en we hopen dat dat in de toekomst ook nog wel eens zal zijn.  

 

Maar iets anders: eerlijk gezegd ben ik altijd een beetje jaloers op de Duitse situatie waar in de kerk 

het ambt van kerk-muzikaal medewerker niet alleen hoog gewaardeerd wordt maar waar er ook 

fondsen zijn om professionele medewerkers in dienst te nemen. Natuurlijk; als het gaat on het 

begeleiden van de samenzang dan mogen we ons in Bergen op Zoom gelukkig prijzen met organisten 

die zich hier voor in willen zetten. Ook mogen we over de inzet van onze cantrix / dirigent en de inzet 

van Rejoice niet klagen. De kerkmuzikale projecten van  de laatste jaren vervullen mij met vreugde.  

 

Tegelijkertijd is het verdrietig om te zien dat kerkmuziek als vak op de Nederlandse conservatoria 

bijna is verdwenen. Bezuinigingen treffen de kunsten vaak als eerste. We hoeven er alleen de 

kranten maar op na te slaan om hierover meer te lezen. Cultuur is blijkbaar al snel een 

ondergeschoven kindje. In kerk én samenleving. Dat brengt ons weer terug bij het begin van dit 

artikeltje. Het citaat van Maarten Luther: “Ik ben niet van mening dat door het evangelie alles wat 

kunstzinnig is afgeschaft en vergeten moet worden, zoals veel gelovigen menen. In tegendeel, ik wil 

graag alle kunsten, en in het bijzonder de muziek, in dienst stellen van Hem die deze gegeven en 

geschapen heeft” Iets om het nog maar eens over te hebben. 

 

ds. Willem Vermeulen. 

 


