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Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente Bergen op Zoom 
De Ontmoetingskerk 

 

Van de voorzitter  
Alweer een nieuwsbrief. Het wordt al bijna een gezellige gewoonte, om op zaterdagmiddag 
bij de thee te lezen over de actualiteiten én activiteiten van onze gemeente. Zo zou het 
moeten zijn. Een nieuwsbrief die ons enthousiast maakt over onze gemeente. Deze 
nieuwsbrief brengt echter niet alleen maar gezellig nieuws helaas. Hoe kan het ook anders, 
we leven in coronatijd… Dat baart zorgen en aan de andere kant vergt het ook een crisis-
management van het bestuur van de kerk. Het houdt ons immers allemaal bezig. 
 
Zoals u heeft gelezen is er een grote toename van het aantal corona-besmettingen in 
Nederland. Ter voorkoming van verdere besmettingen is ook aan de kerken gevraagd om 
hun verantwoordelijkheid te nemen. Het kerkbestuur voelt zich meer dan verantwoordelijk 
om in onze gemeente zo veilig mogelijk en beschermd mogelijk samen te kunnen zijn. Alle 
maatregelen zijn uitgebreid afgewogen en staan altijd in het kader van ons aller gezondheid. 
Met pijn in het hart, maar overtuigd van het belang van de dringende adviezen, nemen wij 
de richtlijnen van de overheid en het RIVM ter harte. 
 
De commotie rondom de kerkgang in Staphorst en de maatregelen die maandag zijn 
afgekondigd door minister van justitie Ferd Grapperhaus, noodzaakt ons om onze gemeente 
nog meer beperkingen op te leggen. We hebben het extra overleg dat de minister gisteren 
met vertegenwoordigers van kerken had even afgewacht. Daarom ontvangt u vandaag deze 
nieuwsbrief.  
 
Toch zijn er ook nog zaken te lezen waar we wel enthousiast over mogen zijn. Waar we ons 
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op mogen verheugen! De kerkenraad heeft zich voorgenomen een beroep op een nieuwe 
dominee uit te brengen! En daar worden we blij van, enthousiast over. Natuurlijk willen ook u 
als gemeente daarover horen. Daarom is een gemeentevergadering belegd op 18 oktober.  
 
Graag wil ik u, namens de kerkenraad, bedanken. Bedanken voor uw groot 
verantwoordelijkheidsgevoel. We merken dat een ieder die onze kerk bezoekt zijn eigen 
verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van de beperkingen. Een ieder houdt zich 
nauwkeurig en goed aan de maatregelen. Dat vraagt veel van ons. Daar zijn we enorm blij 
mee, want alleen op deze manier kunnen we samen zijn. En dat is weer een reden om 
enthousiast te zijn. Daarover hoeven we ons in ieder geval geen zorgen te maken.  
 
Tenslotte krijgen we positieve reacties terug van de online diensten op de facebookpagina 
van onze kerk. We proberen zoveel mogelijk met elkaar verbonden te blijven. Ook al missen 
we elkaar, de zondagse gewoonte en gezelligheid en de kerkelijke activiteiten. Laten we 
steeds zorgzaam zijn voor elkaar en anderen door ons telkens af te vragen of we iets 
kunnen betekenen voor de mensen die we op onze weg tegen komen. En laten we vooral 
ook zorgzaam zijn voor onszelf. Het gaat uiteindelijk niet om de veelheid aan activiteiten in 
onze kerk, maar om betekenisvolle relaties die we als gemeente ervaren.  
 
Een fijne zondag gewenst,  
 
Charlotte Verbraak  
  

 

 

 

Belangrijkste corona maatregelen op een rijtje: 
Gehoord hebbend de overheid hebben wij deze maatregelen vastgelegd in een 
gebruiksplan, waarin alle protocollen zijn beschreven. U kunt het gehele 
gebruiksplan nalezen op de website van de kerk. Hier volgt een samenvatting van de 
belangrijkste maatregelen: 

• Erediensten: tot maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samenkomen.  
• Geen gemeentezang, maximaal 5 voorzangers en/of 2 blaasinstrumenten op 

afstand van tenminste 5 meter van de kerkgangers. Musici blijven in de muziekhoek 
staan op 1,5 meter afstand. 

• Geen koffie drinken na de kerkdienst. 
• Online vieringen via onze Facebook pagina hebben de voorkeur.  
• Verplicht dragen van mondkapjes tijdens verplaatsingen. Deze mogen alleen 

worden afgedaan wanneer men zit. Er heerst te allen tijde een strikt 
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eenrichtingsverkeer-regime in de kerk. Volgt u de bewegwijzering, ook bij toilet-
bezoek! 

• Maximale ventilatie voor, tijdens en na kerkdiensten. Houdt u er rekening mee dat 
het in de kerk kouder en tochtiger kan zijn dan u gewend bent, nu het herfst is en 
winter wordt. 

Alle activiteiten worden beperkt voor kerkelijke activiteiten of aan de kerk verbonden 
activiteiten. Andere activiteiten en verhuur zijn afgelast. Hierbij geldt: In de 
kerkenraadskamer kunnen maximaal 6 personen op 1,5 afstand zitten, in de kerkzaal 
kunnen maximaal 30 personen op 1,5 afstand zitten (voor dienst, vergadering), in de grote 
zaal kunnen maximaal 30 personen op 1,5 afstand zitten (voor vergadering, maaltijd). 
Betrokken activiteiten zijn op de hoogte gesteld. 
 
Er kunnen twee bijeenkomsten tegelijkertijd zijn: kerkenraadskamer plus kerkzaal of 
kerkenraadskamer plus grote zaal. 
 
Deze nieuwe beperkende maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het aantal 
besmettingen verder toeneemt. Met pijn in het hart, maar overtuigd van het belang van deze 
dringende adviezen, adviseert de Protestantse Kerk in Nederland aan gemeenten deze 
richtlijnen van de overheid ter harte te nemen.  

 

UITNODIGING GEMEENTEVERGADERING - BEROEP NIEUWE DOMINEE  

De gemeenteleden worden van harte uitgenodigd voor de gemeentevergadering op zondag 
18 oktober, na de kerkdienst. Tijdens de gemeentevergadering worden besluiten die eerder 
door de kerkenraad genomen zijn, bekrachtigd met uw goedkeuring. Er komen 2 belangrijke 
onderwerpen aan de orde. Ten eerste worden de jaarrekeningen over 2019 met u 
doorgenomen. Door Corona was het niet mogelijk om deze te bespreken in april, zoals de 
gewoonte is. 
 
Ten tweede wordt de voortgang van het beroepingswerk besproken. De 
beroepingscommissie zal de gevolgde procedure toelichten. Vervolgens zal de te beroepen 
predikant zich aan de gemeente voorstellen. De kerkenraad heeft unaniem besloten om 
deze predikant aan de gemeente voor te stellen. Tijdens deze vergadering nemen we als 
gemeente het besluit om deze predikant te beroepen. Belijdende leden en doopleden die 
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ouder dan 18 jaar zijn, mogen hierover beslissen. 
 
Deze vergadering is gepland op 18 oktober aanstaande om half 12.  
Wat moet u doen om de vergadering bij te wonen? 
 
In alle gevallen aanmelden bij de scriba Eric van der Geer, onze 
scriba: scriba@protestantsekerkbergenopzoom.nl.  
 
Er zijn 3 mogelijkheden om de vergadering bij te wonen: 
 
1. U komt naar de kerkdienst om 10 uur, meldt zich daarvoor op gebruikelijke wijze aan. 
DAARNAAST: meldt u zich aan bij de scriba voor de gemeentevergadering. Immers er 
kunnen ook mensen vertrekken en daarmee komen er plaatsen vrij... 
2. U komt tussen 11 en half 12 naar de kerk, aansluitend aan de kerkdienst zal de 
vergadering om half 12 starten. 
3. U woont de vergadering bij via ZOOM, video-conferentie. Na uw aanmelding ontvangt u 
van de scriba een zoom-link, waarmee u via internet naar de wachtkamer van de kerk gaat. 
Wanneer de vergadering begint wordt u "toegelaten" en kunt u meeluisteren en ook 
stemmen.  
 
Omdat we ieder gemeentelid de gelegenheid willen geven om deel te nemen aan deze 
vergadering, vragen wij om u aan te melden bij de scriba Eric van der Geer. De vergadering 
vindt corona-proof plaats in de kerkzaal. We kunnen in de grote kerkzaal 80 
mensen placeren. De gemeentevergadering is echter een belangrijk moment; dit geldt zeker 
wanneer een predikant beroepen wordt. De noodmaatregelen bieden voor dergelijke 
situaties de mogelijkheid om een uitzondering te maken voor het aantal deelnemers. 
Maximaal 80 gemeenteleden mogen aanwezig zijn, met in achtneming van de preventieve 
maatregelen. 
 
We verheugen ons om u allen te mogen ontmoeten op 18 oktober en we rekenen op een 
grote belangstelling en opkomst! 

 

 
 
 
 
Kerkrentmeesters: Jaarekening 2019 op de gemeentevergadering 
Hoewel die gemeentebijeenkomst op 18 oktober onlangs een nieuwe, blijde invulling heeft 
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gekregen, namelijk het beroepen van een nieuwe predikant, zullen we ook het 
oorspronkelijk geplande – en door corona vertraagde - agendapunt behandelen: de 
jaarcijfers van 2019. Indien U deze cijfers van tevoren wilt inzien, dan kunt U contact 
opnemen met de boekhouder van de kerkrentmeesters, Kees Bijl, kjbijl@live.nl , 0164-
237530.  
 
 
  

 

 

KINDERNEVENDIENST - AARTSVADERS EN -MOEDERS 
Morgen gaan we het in de kindernevendienst hebben over Jakob, die op bezoek gaat bij 
Laban. Het wordt een spannend bezoek en een mooi verhaal. Komen jullie ook? Even aan 
je ouders vragen, dan komen jullie vast wel! Wel eerst aanmelden he dat jullie komen! 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief?  
Mail dan naar communicatie@protestantsekerkbergenopzoom.nl. 

Copyright 2020 © - Protestantse Gemeente Bergen op Zoom 
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