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De corona-persconferenties van premier Mark Rutte en 
minister Hugo de Jonge worden door miljoenen kijkers 
bekeken. En de toespraak van Rutte vanuit het Torentje op 
14 december jl. trok zelfs de aandacht van 8,4 miljoen (!!) 
kijkbuiskinderen en kijkbuisvolwassenen. 

ds. Wim 
Lolkema

Na de zoveelste ‘persco’ van premier  
Rutte en minister De Jonge verzuchtte  
één van mijn collega’s in den lande:  
“Het lijkt intussen bijna wel liturgie!!” 
Liturgie opgevat als een vast omlijnd  
geheel van telkens terugkerende 
handelingen en woorden. 

De persco als liturgie! Daar zit wel wat in. 
Telkens is er op TV immers de voorafgaande 
korte beschouwing van een politieke duider. 
Dan het afwachten terwijl er hier en daar 
nog wat gepraat klinkt. En dan de inmiddels 
gebruikelijke aankondiging:   

De liturgie van Mark 
Rutte en de liturgie 
van de kerk



Overzicht bijzondere kerkdiensten 
rond Pasen

Voorlopig is dit het lijstje met diensten:

Vieringen van Witte Donderdag
Donderdag 1 april 2021, 15.30 uur 
Voorganger: ds. Wim Lolkema

Donderdag 1 april 2021, 19.00 uur 
Voorganger: ds. Ellen van Sluijs

Goede Vrijdag
Vrijdag 2 april 2021, 19.00 uur 
Voorganger: ds. Wim Lolkema

Paasnacht
Zaterdag 3 april 2021, 21.30 uur 
Voorganger: ds. Ellen van Sluijs

Paasfeest
Zondag 4 april 2021, 10.00 uur
Voorganger: ds. Ellen van Sluijs

Over het vieren van het Heilig Avondmaal 
op Witte Donderdag en in de Paaswake 
moet nog een beslissing worden genomen. 

ds. W. Lolkema

Zoals u / je weet zijn er momenteel (half 
februari) vanwege de coronacrisis nogal 
wat beperkingen m.b.t. onze zondagse 
kerkdiensten. 

Op de zondagmorgen zijn er slechts weinig 
mensen in de Ontmoetingskerk aanwezig; 
alleen het ‘personeel’. Gezongen wordt er 
door één of hooguit twee personen. 
En voor het thuis meevieren van 
de diensten zijn we aangewezen op 
kerkomroep.nl en op Facebook. Maar: we 
vieren de liturgie en houden naar vermogen 
de lofzang gaande! 

Mijn collega Ellen van Sluijs en ik hebben 
al wel plannen gemaakt voor de Stille 
Week. Er worden diensten gehouden.  
Hoe u die kunt meevieren hangt af van a.s. 
besluiten van onze regering, van adviezen 
van onze landelijke kerk en (tenslotte) van 
besluitvorming door de kerkenraad. 

Het woord is aan de minister-president.  
(En vervolgens aan Hugo de Jonge). 

Telkens twee toespraken, begeleid door 
één van de gebarentolken. Het werk 
van Irma Sluis en haar collega’s blijkt 
trouwens van groot belang te zijn, voor 
zowel doven en slechthorenden als voor 
andere Nederlanders. De gebaren brengen 
verduidelijking en (soms) wat verlichting 
van moeilijk te verteren besluiten.  
De manier waarop Irma in het voorjaar met 
haar rappe vingers het woord hamsteren 
uitbeeldde is legendarisch geworden. En na 
de toespraken volgen de vragenrondes.

Het lijkt wel liturgie! Ik begrijp die 
bovengenoemde collega wel een beetje. 
Liturgie bestaat óók uit (heel wat) woorden. 
Èn uit liturgische gebaren, als het goed is. 
Het geroezemoes voor de dienst.  

De aankondiging van de voorganger. De 
toespraak: preek of overdenking. De gebaren 
waarmee de voorganger haar / zijn woorden 
illustreert. Na de dienst volgen geen 
vragenrondes. En ook niet heel veel al dan 
niet zinvolle gesprekken tijdens ontelbaar 
veel talkshows. Maar wel is er soms, in 
‘normale’ tijden, een enkele reactie bij de 
uitgang van de kerk. En ongetwijfeld ook 
nog wel een nagesprek(je) in de huiskamers 
van sommige kerkgangers bij een zondagse 
bak koffie. En soms krijgt de voorganger een 
mailtje of appje n.a.v. een kerkdienst. 

Maar wat liturgie daarnaast óók doet is: 
cirkelen rondom een geheim. Het geheim 
van onze God die - Mens is geworden! - 
maar die ook ‘bestaat’ in een heel eigen 
werkelijkheid. Over dat woord ‘bestaan’ is 

kunnen duiding geven aan die grote zee.  
Ze laten je voelen: je zit niet alleen in dat kleine 
bootje, we zitten er samen in. En we hebben voor 
hetere vuren gestaan.’

Mooi gezegd! Natuurlijk moeten we 
intussen ook wèl kritisch blijven op Rutte 
en de zijnen, zeker na het kindertoeslagen-

eerder deze eeuw trouwens heel wat te doen 
geweest door een publicatie van ds. Klaas 
Hendrikse (hij stelde dat God ‘gebeurt’), 
maar goed, voor dit moment laat ik de term 
even staan. En ook de persoon van Jezus 
Christus blijft ten diepste een geheim. 

Hetgeen niet wegneemt dat God ons in 
Christus voor nu en voor alle tijden een 
richting heeft gewezen: de weg van de 
humaniteit en van de hoop. Zo wordt het 
geheim van God concreet, geschikt voor 
dagelijks gebruik. Dat alles vindt een plek 
in de liturgie. En terwijl onze regering 
momenteel moedig zoekt naar een stip 
aan de horizon: licht aan het einde van 
coronatunnel, schrijft Paulus in Romeinen 8 
minstens even moedig over de heerlijkheid 
die over ons geopenbaard zal worden.  
Die moed van Paulus heeft zeker te 
maken met ‘een zeker weten en een vast 
vertrouwen’, zoals de oude Catechismus  
het woord ‘geloven’ omschrijft. 

De heerlijkheid die over ons geopenbaard 
wordt… dat lijkt mij de definitieve invulling 
van die zo vaak genoemde stip aan de 
horizon. En aan die stip hebben wij anno 
2021 behoefte. Als Gemeente hier in de stad 
en omstreken, die bestaat uit zeker-weters 
en twijfelaars, levend van de hoop.

Soms raken de liturgieën van Rutte /  
De Jonge en die van de kerk elkaar! Op een 
verrassende manier. In zijn Protestantse 
Lezing 2020 vertelt de minister-president: 
‘Op het bureau van president John F. Kennedy 
stond een regel uit een Bretons vissersgebed: 
O God, uw zee is zo groot en mijn bootje is zo 
klein. (O God, thy sea is so great and my boat 
is so small.) Zo voelt het soms. Maar kerken 

drama. En denkend aan de vluchtelingen op 
Lesbos. Maar toch.

Die grote zee… Dan denk ik op mijn beurt ook 
aan Jezus, die in de boot het natuurgeweld 
het zwijgen oplegde.  
Hoop in tijden van corona!
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U hebt de nieuwe gemeentebrief 
in handen met nieuws over wat de 
plaatselijke kerk voor de komende 
maanden heeft georganiseerd. 
Natuurlijk is dit onderhevig aan 
de beperkingen die coronatijd aan 
iedereen oplegt. Toen we voor het eerst 
van het virus hoorden, had niemand 
kunnen bedenken dat dit zo lang en 
zoveel invloed zou kunnen hebben. 

Het raakt ons allemaal en ook ons 
kerkelijk leven is al een jaar anders 
ingericht met digitale diensten en 
telefonische contacten. Soms gaat dat 
goed maar ook is er het gevoel dat we 
onderling contact missen. We hopen 
dat in de loop van dit jaar persoonlijke 
ontmoetingen en normale contacten 
weer mogelijk worden. We hopen ook 
dat u na de kou, die de winter ons 
bracht, kunt genieten van het voorjaar 
en wensen u goede Paasdagen.

De redactie

Ten 
geleide

Diensten in de woon- / zorgcentra  
rond Pasen

Reguliere diensten:

Stuijvenburg 
In Stuijvenburgh zijn voorlopig geen 
diensten / vieringen. 

Het Nieuwe ABG 
In het Nieuwe ABG wordt er veel aan 
gedaan om de vieringen weer op te starten. 
Maar er kan nog geen concrete datum 
worden genoemd. 

Huize Jacquelientje
In de Jacquelineflat is er een dienst 
namens onze kerk op de eerste 
vrijdagmiddag van de maand,  
aanvang 14.30 uur. 

Meilustflat
In Residentie Meilust zijn geen 
maandelijkse vieringen op de derde 
vrijdagmiddag van de maand. 

Stille Week en Pasen
•  Zoals het er nu uitziet kan er zeker in 

de Jacquelineflat in de Stille Week een 
oecumenische viering gehouden worden. 
M.b.t. Residentie Meilust is dat nog  
niet zeker. 

•  In het Nieuwe ABG hangt het ervan af 
of de verbouwing van de keuken klaar is. 
Aangezien Pasen op 4 en 5 april valt, kan 
er hoogstwaarschijnlijk een viering zijn.

Let u voor actuele informatie op Rond de 
Kerken, op de website van onze kerk en  
op de informatiekanalen in de tehuizen.

Via pastoor Paul Verbeek ontvingen we  
het volgende bericht van het kabinet 
van de burgemeester.

We hebben helaas nog geen duidelijkheid over 
het 4-mei programma. Maar om heel eerlijk te 
zijn, verwachten we dat het niet heel veel meer 

zal worden dan vorig jaar. Toen hebben we ons 
moeten beperken tot een kranslegging zonder 
publiek en een herdenkingsprogramma via 
Zuidwest TV. 

Dus: let u in de maand april op informatie 
op onze website en in Rond de Kerken! 

Dodenherdenking
op dinsdagavond 4 mei 2021

Gemeentevergadering
Als protestantse gemeente hebben we de gewoonte en zelfs de plicht om 
jaarlijks een gemeentevergadering te houden. De kerkenraad legt dan 
in ieder geval verantwoording af over de financiën van het voorgaande 
jaar. In 2020 was er nog een aanleiding voor de gemeentevergadering: 
namelijk de nieuwe predikant ds. Ellen van Sluijs die zich daar voorgesteld 
heeft. Dat was in oktober, een uitgestelde vergadering vanwege de 
pandemie. Er waren 30 gemeenteleden in de kerkzaal, nog een tiental in 
de gemeentezaal en meerderen die mee vergaderden via Zoom, een middel 
dat niet meer weg te denken is. Gewoonlijk wordt de gemeentevergadering 
in april gehouden. Het heeft de voorkeur om in levende lijve bij elkaar 
te komen. Dat hangt echter af van de ontwikkelingen van de pandemie. 
Via de Nieuwsbrief en de afkondigingen tijdens de vieringen zullen we u 
informeren wanneer de gemeentevergadering gehouden wordt. Dat kan in 
april zijn, maar misschien ook later in dit jaar.

Eric van der Geer | scriba

Hierover wordt in week 7 van dit jaar een besluit genomen. 
Afhankelijk van de coronaregels komt er een (zoals we dat 
tegenwoordig noemen) fysieke kerkelijke viering of een online-
viering. Deze vindt zoals gebruikelijk plaats op de zondag na 
Pinksteren (30 mei) of anders op een zondag in september. 

Jazzdienst 
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Vanwege zijn afscheid van onze gemeente per 
1 maart hadden we in januari een ontmoeting 
met ds. Vermeulen. We stelden hem een aantal 
vragen over:

Het verleden
Het zijn 33 heel mooie jaren geweest waarin 
ik met veel plezier heb gewerkt, de ruimte 
heb gekregen om creatief en innovatief te 
kunnen zijn, met veel medewerking van 
gemeenteleden. Ik mocht hoogtepunten 
maar ook verdrietige momenten delen 
met mensen. Kortom: het is een goede 
en inspirerende tijd geweest met vele 
bijzondere contacten.

Samen op Weg
Het SoW-proces heeft zich al zo lang 
geleden afgespeeld dat ik daar niet meer 
mee bezig ben. De bloedgroepen zijn 
deels nog wel te herkennen: de één is 
wat vooruitstrevender, de ander wat 
conservatiever, zowel binnen voormalige 
Hervormde als Gereformeerde kring,  
maar het wij-gevoel overheerst.  
De definitieve samensmelting van 
Hervormd en Gereformeerd is begonnen  
bij de restauratie, met een nieuwe identiteit 
(Protestants!) rond de Ontmoetingskerk. 
Ook de fusie, in 2005, de Gemeentebrief (al 
ruim 25 jaar) en het jaarboekje vormden ons 
tot één gemeente. Bij bijvoorbeeld speciale 
diensten met kinderen klopte het gezegde: 
Eén plus één is meer dan twee.

De successen
Er is veel gebeurd, zoals rond de waarde van 
het kerkgebouw als monument. Ik heb me 
wat verdiept in het bijzondere verhaal van 
de Ontmoetingskerk met zijn architectuur 
en geschiedenis. Maar ook de Ravelijn-
ontmoetingen en onze diakonale uitstraling 
hebben onze kerk in de stad een plaats 
gegeven. Van wat recentere datum moet 
ik noemen de Luther-estafette in 2017 en 
het uitvoeren van kerkmuziek met vespers 
en evensongs. Ook de Torgau-reizen, die 
een band met de jeugd leverden, en de roze 
zaterdag vormen goede herinneringen,  
net zoals de Jazz- en Vastenavenddiensten. 
Daarvoor heb ik altijd steun gezocht en 
gevonden bij kerkenraad en gemeente.

Minder geslaagd
Natuurlijk zijn er missers en 
teleurstellingen geweest. Ik had van het 
kerkgebouw, samen met de Vrienden van 
de Ontmoetingskerk, graag een cultureel 
podium willen maken, met bijvoorbeeld  
op zaterdagmiddag een uitvoering. 
Misschien lukt dat later nog?

Je toekomst
Als emeritus-predikant blijf je alle 
bevoegdheden houden. Zo heb ik al veel 
preekafspraken in mijn agenda staan, 
waaronder ook hier in de Ontmoetingskerk. 
Ik ben daarnaast gevraagd voor een plaats 
in het bestuur van de predikantenbond,  
ik ben actief voor de Geschiedkundige  
Kring en ik ben beschikbaar voor  
speciale diensten.
Bovendien wil ik nog meerdere boeken 
lezen, heb ik een orgel in mijn studeerkamer 
staan om lekker te musiceren en wil ik 
meer tijd aan kinderen en kleinkinderen 
besteden. En een reisje naar Ierland, 
buiten het toeristenseizoen, staat op mijn 
wensenlijstje en bovenal: meer  
vrije avonden! 

Je geloofsbeleving
Het geloof krijgt in de verschillende fasen 
van je leven een ander kleurtje. Is dat groei?
De samenleving verandert en het geloof 
heeft nu een andere plaats gekregen: meer 
in een hoekje, achter de voordeur. Het geloof 
is en blijft een bron van optimisme en hoop, 
tegen allerlei ideeën van pessimisme en 
ongeloof. De kerk heeft daarin een speciale 
opdracht. Ik ben blij dat destijds is besloten 
het kerkgebouw op te knappen in plaats  

van naar een “gymzaal” te verhuizen.  
Onze Ontmoetingskerk moet beschouwd 
worden als een lust, niet als een last.

De toekomst van de gemeente
De uitdaging voor de gemeente is het 
vertellen van het verhaal van de Bijbel,  
want daarin vind je voorbeelden en 
inspiratie. De vorm van de vieringen is aan 
verandering onderhevig; een voorbeeld is de 
kliederkerk. Maar het verhaal moet centraal 
blijven staan. Het gebouw geeft met zijn 
diensten ook een gevoel mee, meer dan 
bijvoorbeeld een huisdienst.
Er zijn wat zorgen rond het aantal 
ouderlingen en diakenen, daarom zouden 
de jeugdigen wat meer aangesproken 
moeten worden om, naast hun drukke 
bestaan, enig kerkenwerk te doen. 
Misschien moet de kerk gaan denken in 
projectwerk: mensen committeren zich 
voor een initiatief met een korte looptijd. 
Een langdurige verbintenis zie je niet vaak 
meer. Vergelijk het met een sportclub, waar 
niemand in het bestuur wil, maar wel een 
keer bardienst wil draaien.

Tot slot: professionele medewerkers zijn 
zeer belangrijk. Onze kosteressen kennen 
veel mensen en omgekeerd, onze dirigente 
brengt veel kwaliteit in de diensten en dat 
is alleen maar goed! Geweldig dat er een 
speciale jeugdwerker is begonnen en dat er 
straks een fulltime opvolger in de pastorie 
trekt. Samenwerking op de Brabantse Wal 
groeit ook. Op deze manier is het geen enkel 
probleem om het werk los te laten en in het 
volste vertrouwen over te dragen!

Ontmoeting met...
Ds. Willem Vermeulen
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Van de 
voorzitter

Pasen gaat niet in lockdown! 
Houd vol. 

Het is half februari wanneer ik deze 
bijdrage schrijf. Het is prachtig weer, we 
zijn in een koudegolf beland. De natuur 
is op zijn mooist, de sneeuw schittert op 
de takken van de bomen, kristallen ijs 
lijken te zonnebaden in de winterzon 
aan een heldere blauwe lucht. De eerste 
schaatsers wagen zich voorzichtig 
op het ijs. Winterwonderland, een 
wintersportgevoel, lees ik op sociale media. 
De natuur geeft ons even wat ruimte, om 
de coronamaatregelen vol te houden lijkt 
het wel.

De natuur gaat niet in lockdown. De natuur 
trekt zich niets aan van coronamaatregelen. 
En wij kunnen buiten eventjes gewoon 
genieten. Sneeuw- en ijspret maken ons 
vrolijk. Ik zie tijdens een wandeling met de 
hond spelende, blije kinderen met warme 
mutsen op. Vrolijke ouders die sleetjes 
vooruit trekken en samen met de kinderen 
sneeuwpoppen maken in de voortuin.  
En onze hond wordt ook al blij van spelen 
in de sneeuw. Even geen lockdown- en 
avondklokperikelen lijkt het wel.

Tegelijkertijd gaan er ook een heleboel 
dingen al een jaar lang niet (meer) door, 
we zijn immers wel in lockdown. Met het 
vastenavendweekend dweilen we dit jaar 
thuis. Veel mensen missen dit jaarlijkse 
feest en de verbinding die deze dagen met 

zich meebrengt. Verbinding in families die 
jaarlijkse vastenavendtradities hebben, 
verbinding in de vriendenkring door 
de ontmoetingen in de stad, het leutig 
ouwehoeren en dweilen, de hele Bergse 
gemeenschap is op de been. Op zoek naar 
die verbinding komt momenteel het ene na 
het andere leutige initiatief voorbij. En hoe 
geweldig is het dat de Vastenavenddienst 
uitgezonden werd op ZuidWest TV.  
De coronamaatregelen treffen ons sociale 
leven hard, ook met de Vastenavend,  
maar we zijn niet in lockdown, zo lijkt het. 

We beseffen hoezeer de coronacrisis 
ingrijpt in het leven van mensen en 
we zien, horen en lezen dagelijks de 
gevolgen ervan. In deze omstandigheden 
proberen we als protestantse gemeente 
liefde en aandacht te geven. We mogen 
ons gezegend weten met zo’n fijne groep 
ambtsdragers en vrijwilligers, die zich op 
ongekende, liefdevolle en creatieve wijze 
inzetten. Ik denk daarbij bijvoorbeeld 
aan de kindernevendienstleiding die 
iets bedenkt om kinderen en ouders 
te bereiken, Paulien Honkoop die vol 
enthousiasme aan de slag is gegaan. 
Het pastorale team en de wijkdames die 
gemeenteleden en wijkbewoners aandacht 
geven, de technische mannen die de online 
streaming van de kerkdiensten doen op 
onze facebookpagina, de dominees die in 
een lege kerk online inspiratie en gebed 
overbrengen in de huiskamers, en alle 
andere vrijwilligers en betrokkenen bij 
onze taakgroepen, van bloemengroet tot 
creadames. Kennelijk hebben wij mensen 
het in ons om hoop en troost te bieden en 
gaan we door. We zijn als gemeente niet in 

lockdown, niet op  
dat gebied.

Wanneer u dit 
leest, hebben we 
afscheid genomen 
van dominee Willem 
Vermeulen, en heeft 
dominee Ellen van 
Sluijs haar intrede 
gedaan. We mogen 
hopelijk terugkijken 
op sobere, mooie en 
warme diensten.  
We proberen Willem 
een warm afscheid te 
geven, waarin onze 
dankbaarheid voor 
de ruim 30 jaren dat 
hij zich heeft ingezet 
voor onze gemeente 
doorklinkt.  
We proberen om Ellen 
zo warm mogelijk 
welkom te heten en 
we wensen haar toe dat zij zich snel kan 
verbinden aan onze gemeente en met  
ons kan kennismaken. Ondanks corona. 
Want afscheid nemen en intrede doen,  
het gaat gewoon door. 

In deze gemeentebrief leest u ook 
aankondigingen over geplande 
activiteiten. Of deze doorgaan? Er is nog 
veel onzekerheid, we zijn afhankelijk 
van de versoepeling van de maatregelen 
van het RIVM. We willen graag elkaar 
weer ontmoeten, we willen zo graag in 
verbinding zijn, we zijn de lockdown 
zat. Tegelijkertijd willen we dit ook op 

een zo veilig mogelijke manier doen. 
De kerkenraad voelt zich meer dan 
verantwoordelijk om hiervoor zorg te 
dragen. Schrijft u zich daarom ook in 
voor de nieuwsbrief, die iedere maand 
digitaal gemaild wordt, en waarin u alle 
actualiteiten en corona-updates leest.  
Dit kan via de website van de kerk. 

Om met elkaar de toekomst in te gaan, zijn 
we nog steeds op zoek naar ambtsdragers. 
We zoeken enthousiaste mensen die het 
pastorale team komen versterken en ook de 
diaconie zoekt nieuwe diakenen. Er zal het 
komend jaar nog een aantal taakgroepen 

De opgestane Heer verschijnt  
aan Maria Magdalena (1638)
Olieverf op doek (61 x 50 cm)  
Rembrandt Harmensz.  
van Rijn (1606-1669)
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actief ingevuld worden, bijvoorbeeld 
de taakgroep eredienst of de taakgroep 
oecumene en samenleving. Voelt u zich 
geroepen? Bent u misschien nieuwsgierig 
of er wat voor u bij zit? U bent van harte 
welkom om vrijblijvend zomaar eens te 
praten met een van de ambtsdragers of met 
mij. Samen kunnen we kijken wat mogelijk 
is, bijvoorbeeld op het gebied van pastoraat 
of diaconie of projectmatig. 

Wanneer u dit leest zijn we midden in 
de 40-dagen tijd. Adventstijd, tijd van 

bezinning, tijd van verwachting, tijd 
van hoop. En uiteindelijk volgt de Stille 
week. De stilte die momenteel heerst in 
de straten, de boulevard, de scholen en 
restaurants, de bossen en de tuinen lijkt 
wel illustratief. En dan wordt het weer 
Pasen. Pasen gaat niet in lockdown.  
Het lege graf zal een teken blijven van  
de opgestane Heer, als teken dat angst  
en dood niet het laatste woord hebben.  
En nu, met Pasen 2021 zijn dit beslist  
geen loze woorden. 

‘Houd vol,’ zei onze minister-president, en 
dat was vooral een boodschap om het leven 
in beperkingen met deze lockdown, nu 
ook met een avondklok, voor de komende 
weken uit te zitten. Wij mogen dat als 
betrokkenen bij de Protestantse Gemeente 
Bergen op Zoom denk ik ook tegen elkaar 
zeggen: Houd vol. Houd vol in het geven 
van liefde en zorg aan elkaar, in het geven 
om elkaar. Dat deden we altijd al, echter de 
coronacrisis bepaalt ons er des te meer bij. 

Wij zijn niet in lockdown.  
Pasen is niet in lockdown.

Houd vol, en laat u inspireren door het 
paaslicht, het licht van leven uit Gods 
liefde. Namens de kerkenraad wens ik u 
gezegende Paasdagen toe.

Een hartelijke groet,
Charlotte Verbraak | voorzitter

Van de Kerk-
rentmeesters

Over Kerkbalans

Wanneer u dit leest, is de Actie Kerkbalans 
2021 voorbij. Bij velen van u is een brief 
bezorgd en vervolgens het ingevulde 
strookje weer opgehaald. De meesten 
van u hebben een e-mail ontvangen met 
een link naar een webformulier om uw 
toezeggingen in te vullen. Het totale 
toegezegde bedrag op de strookjes is op 
dit moment nog niet bekend. Digitaal 
is momenteel al meer dan € 42.000,- 
toegezegd. Heel hartelijk dank! 

Er zijn echter ook heel veel digitale 
toezeggingsverzoeken nog niet 

beantwoord. Wanneer u dit leest, zijn 
reeds herinnerings-emails verstuurd. 
Mocht u geen brief en ook geen e-mail 
ontvangen hebben, kijkt u dan eens in uw 
Spam-box (‘ongewenste e-mail’). Misschien 
is ons bericht per ongeluk daarin beland? 
Het is de bedoeling dat u klikt op de link 
in de email. Als er dan niets gebeurt (komt 
zelden voor), dan kunt u de link kopiëren 
en plakken in de adresbalk van uw 
internet-browser. Met een druk op ‘enter’ 
komt u dan in het webformulier. Het is 
misschien even wennen, maar eigenlijk 
heel eenvoudig. 

Het webformulier ziet er zo uit als in  
(fig. 1). U kunt aangeven of u uw toezegging 
voor eigen herinnering wilt opslaan.  
In dat geval moet u inloggen. Als u de 
eerste pagina heeft ingevuld, kunt u op 

de tweede pagina (fig. 2) aangeven welke 
maanden u wilt betalen. U kunt ook 
aangeven of u uw bijdrage zelf overmaakt 
of per SKG iDEAL wilt betalen (dat hebben 
we liever). Heeft u ook die pagina voltooid, 
dan krijgt u een email met een overzicht 
van uw toezegging. Klaar is Kees!

Heeft u gekozen voor betalen met 
SKG iDEAL, dan krijgt u in de door u 

aangevinkte maanden een email met een 
link voor de betaling.

Heel hartelijk dank voor uw toezeggingen 
en bijdragen!

Rindert Peerbolte
voorzitter College van Kerkrentmeesters
kerkrentmeesters@
protestantsekerkbergenopzoom.nl

Figuur 1 Figuur 2
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Persoonlijk
Ik ben in 1964 in Vlissingen geboren als 
dochter van een hervormde beroepsmilitair. 
Vanwege dat beroep zijn we vaak verhuisd 
en door die achtergrond ga ik gemakkelijk 
een nieuw avontuur en nieuwe contacten 
aan. We hebben o.a. in Halsteren gewoond 
en van daaruit heb ik op ’t Rijks gezeten.  
Ik heb als predikant gestaan in Noordwijk/
Noordwijkerhout, Vught, Eindhoven en  
de laatste bijna tien jaar in Etten-Leur.  
Dat waren zeer verschillende gemeentes, 
met vrijzinnige, conservatieve en zeer 
diakonale gemeenteleden.

Etten-Leur was landelijk de tweede SOW-
gemeente. Het heeft meegespeeld dat ik van 
hervormde afkomst ben en in mijn studie 
aan de gereformeerde universiteit Kampen 
heb gestudeerd. Voor mij heeft het verschil 
Hervormd/Gereformeerd nauwelijks een 
rol gespeeld. Ik zat als kleuter zelfs op een 
R.K. kleuterschool. Oecumene op het lijf 
geschreven dus. Ik heb daarmee geleerd 
om met de verschillende vormen van 
gemeente-zijn om te gaan. 

Kwaliteiten
Ik ben pragmatisch ingesteld. Daarmee 

bedoel ik dat ik bij moeilijkheden makkelijk 
schakel en kijk naar wat wél mogelijk is.
Ik ben ook creatief, in mijn hoofd en minder 
met mijn handen.

Ik ontmoet graag mensen, binnen en 
buiten de kerk en vind toerusting geven 
aan gemeenteleden belangrijk, bijvoorbeeld 
bij het bespreken van problemen rond 
het leven en overlijden. Maar ook een 
boekbespreking doe ik met plezier. 
Daarnaast is voor mij diaconie heel 
belangrijk.

Plannen
Ik heb gelezen dat jullie een fantastisch 

beleidsplan hebben opgesteld en ik ben blij 
dat ik hier een collega tref, wat ik in vorige 
gemeentes wel, maar in Etten-Leur niet 
meer gewend was. We gaan gesprekken aan 
met de ambtsdragers, liefst niet via Zoom, 
maar met echte ontmoetingen. 

Er zijn plannen voor wijkavonden om 
de gemeente te leren kennen, uitgaande 
van de hoop dat die straks door kunnen 
gaan. Verder wil ik pastoriegesprekken 
gaan houden: om de paar weken enkele 
willekeurige mensen uitnodigen om te 
komen eten en kennis te maken. Ik ga de 
gemeenteleden uitnodigen om via e-mail 
wat over zichzelf te vertellen, en dan  
liefst met een foto erbij. Een A4’tje in  
de brievenbus van de pastorie mag 
natuurlijk ook.

Ik hoop, als het allemaal gezien corona 
weer mogelijk is, op zondagochtend, na het 
koffiedrinken, met enkele kerkbezoekers 
nog wat door te praten om verbinding met 
elkaar te krijgen. Overigens zal ik dat later 
ook over diverse thema’s gaan organiseren. 
Zogenaamde na-de-koffie-gesprekken.
Na de zomer wil ik in overleg met nieuwe 
collega’s Wim en Paulien, WIJdiensten 
en themadiensten gaan organiseren. 
Vooral om de Bergse samenleving en de 
kerkgemeenschap op elkaar te betrekken en 
de onderlinge verbinding tussen mensen en 
generaties te stimuleren en samen aan de 
gemeente te bouwen.

Geloof
Wat is geloof voor jou? Ik ben blij dat 
die vraag gesteld wordt, want dat komt 

bijvoorbeeld in de contacten met een 
beroepingscommissie nauwelijks aan de 
orde. Er wordt vanuit gegaan dat dat wel 
goed zit. Maar je persoonlijk geloven 
 speelt een rol bij gesprekken met gelovige 
en niet-gelovige mensen. Ik denk dat je  
God kunt ontmoeten door mensen.  
Het is bijzonder dat je als predikant mensen 
mag ontmoeten en getuige mag zijn van 
hun hoogte- of dieptepunten of tijdens  
de scharniermomenten van het leven.  
Het is dan de uitdaging om de goede 
woorden te gebruiken.

Ik probeer te leven vanuit de navolging van 
Christus en ik vraag daarbij aan de Heilige 
Geest om kracht. Vroeger thuis werden de 
Bijbelverhalen verteld; de verdieping daarin 
heb ik pas later ervaren. Vanaf het begin  
van mijn predikantschap, deze maand  
30 jaar, denk ik: Wie ben ik dat ik dit mooie 
werk mag doen? Eigenlijk wilde ik gelijk na 
mijn studie promoveren, maar na zes weken 
predikantschap ervoer ik hoe bijzonder het 
werk van predikant eigenlijk was.

Ontkerkelijking
De kerk staat in dienst van de samenleving. 
Het gaat er dus niet om het aantal mensen 
tijdens de dienst te tellen, maar om het 
vormen van een gemeenschap in dienst van 
God en de mensen die je in de gemeente en 
in de samenleving ontmoet. Een predikant 
kan zowel naar de burgerlijke als naar de 
kerkelijke gemeente een boodschap hebben.
Ik heb een mooi voorbeeld. Met een ernstig 
zieke man had ik een afspraak, ook met  
zijn twee kinderen die een aversie tegen  
de kerk hadden. De man is overleden. 

Ontmoeting met...
Ds. Ellen van Sluijs

Vanwege haar aantreden in onze gemeente per 
1 maart hadden we in januari een openhartig 
en enthousiast gesprek met ds. Van Sluijs.  
We stelden haar een aantal vragen over: 
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Echter tijdens ernstige ziekte van een 
dierbare kan een vertrouwensband 
ontstaan. Dat kan tot mooie dingen leiden. 
Soms zelfs (hoewel dat zeker tijdens 
ernstige ziekte niet beoogd werd) tot het 
ouderlingschap van één van de kinderen. 
Zo kan het soms gaan. Zelf ben ik al heel 
gelukkig als je in zo’n verdrietig proces van 
ernstige ziekte en sterven verbinding kan 
leggen en het begrip naar elkaar toe groeit.

Je moet als kerk qua thematiek, maar 
ook als basishouding bij de tijd blijven. 
Daarmee bedoel ik niet alleen de muziek  
of digitaal aanpassen, maar ook proberen je 
daadwerkelijk te richten op de eigentijdse 
levensinvullingen van mensen.  

Bij wezenlijke ontmoeting is er altijd  
sprake van Gods nabijheid. Daar ben ik 
heilig van overtuigd.

Taakgroep Pastoraat  
wijkbijeenkomsten 

In de kerstgemeentebrief heeft 
u kunnen lezen hoe we proberen 
contact te houden met onze 
gemeenteleden. Met u en jou dus 
ook! Ook heeft u gelezen over de 
geplande wijkavonden in maart in 
de kerk.

Maar helaas... door corona verandert er 
veel. We proberen de momenten van 
ontmoeting en kennismaken met onze 
nieuwe predikant ds. Ellen van Sluijs vast 
te houden, maar dan digitaal, via Zoom.

Hoe dat in zijn werk gaat, krijgt u via  
de ‘host’ te horen als u zich opgeeft.
Meer informatie daarover leest u in Rond 
de Kerken en in de digitale Nieuwsbrief van 
onze gemeente. Want déze Gemeentebrief 
verschijnt waarschijnlijk te laat voor de 
avonden op 9 en 16 maart. 

De tijdstippen van de Zoom- 
bijeenkomsten zijn: 

Wijken 1 en 4: dinsdag 9 maart,  
19.30 of 20.45 uur (naar keuze)
Wijken 2 en 5: dinsdag 16 maart,  
19.30 of 20.45 uur (naar keuze)
Wijken 3 en 6: donderdag 25 maart,  
19.30 of 20.45 uur (naar keuze)
Ook komt er een Zoom-bijeenkomst op 
donderdagmorgen 18 maart om 9.30 uur. 
Deze is bestemd voor gemeenteleden uit 
alle wijken. 

En voor gemeenteleden die geen internet  
of e-mail hebben, is er op dinsdag 13 april 
een gewone ontmoetingsochtend in onze 
kerk. (Niet digitaal!) Aanvang 10.00 uur.

Graag tot ziens. Houd moed en houd vol!  
De Taakgroep Pastoraat

Er is een nieuwe app: Appostel (ja, 
met twee p’s). Met Appostel kunt 
u op één overzichtelijke plek uw 
kerkelijke geldzaken beheren.  
U kunt de app downloaden voor uw 
smartphone of tablet in Google Play 
Store of de Apple App Store. 

Appostel bundelt alle data en persoonlijke 
gegevens in een besloten en beschermde 
omgeving, alleen inzichtelijk voor de 
leden van uw kerkelijke gemeente. De app 
voldoet hiermee aan de wet- en regelgeving 
omtrent privacygevoelige informatie (AVG).

Appostel maakt het voor iedereen 
makkelijk om collectebonnen aan te 
schaffen, giften over te maken, gebruik 
te maken van de digitale collecte en 
deelnemen aan uiteenlopende acties 
(bijvoorbeeld voor Moldavië). Wilt u meer 
weten over de app? Bezoek dan deze 
website: www.appostel.nl. 

Warm aanbevolen in deze tijd waarin we 
de kerkdiensten op afstand meevieren en 
digitaal collecteren. Met deze app is uw 
bijdrage aan de collecte in een paar  
klikken geregeld!

Rindert Peerbolte | kerkrentmeesters@
protestantsekerkbergenopzoom.nl

De Appostel app
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Zomaar ineens een mooi gesprek  
op een donderdagmiddag in januari. 
David en Charlotte en Paulien  
(de nieuwe jeugdwerker) 
interviewen elkaar!

Eerst even voorstellen: 
David Malm, 16 jaar, HAVO 4 op het 
Rijks. Houdt van: sporten, vroeger 
wedstrijdzwemmen, nu sportschool.
Charlotte Malm, 13 jaar, brugklas 
gymnasium Juvenaat. Houdt van ballet 
en ukelele spelen.
Paulien Honkoop, jeugdwerker 
Ontmoetingskerk. Getrouwd met Gerco, 
drie kinderen: Timo (15), Norah (13) en 
Nanne (12). Houdt van lezen, pianospelen 
en op het water zijn.

Paulien: “Hoe ziet jullie leven er op 
dit moment uit?”
David en Charlotte: ‘Het is nogal SAAI.’ 
David: ‘Het is nu zelfs nog saaier dan in het 
voorjaar. Je zit de hele dag achter je scherm 
te werken. En ze verwachten op school echt 
dat je gewoon je best doet en doorgaat met 
leren. Samen met mijn vrienden denk ik 
soms na over wat we allemaal voor leuks 
gaan doen als de lockdown voorbij is. Daar 
word ik wel vrolijk van.’
Charlotte: ‘Ik was nog maar net begonnen 
in de brugklas dus ik kende mijn klas 
eigenlijk nog niet zo heel lang. Nu moet 
ik ineens alles online doen. En mijn 

vriendinnengroep van de basisschool 
bestaat uit vijf meiden, dus dat is altijd 
onhandig om iets mee af te spreken als je 
maar met twee personen bij iemand thuis 
kan zijn. Ik ben blij als we straks weer 
lekker met elkaar naar de stad kunnen.  
Of kunnen shoppen.’

David en Charlotte: “Waarom ben je 
dit werk gaan doen?” Paulien: ik kom 
eigenlijk uit het onderwijs. Maar het leek 
me mooi om wat meer te gaan doen met 
hoe jongeren in het leven staan. Met 
jongeren samen te werken. En na te denken 
over: Hoe kun je een mens worden die kan 
omgaan met moeilijkheden? Hoe kun je 
een mens worden die goed in het leven 

staat? In het jeugdwerk in de kerk kun je 
daarmee bezig zijn.”

Paulien: “In de Ontmoetingskerk gaan  
we op zoek naar talenten van jongeren. 
Wat is jullie talent?” Charlotte: ‘Ik denk 
dat ik goed kan luisteren. En dingen 
begrijpelijk maken, dingen uitleggen 
bijvoorbeeld.’ David: “Bij het sporten ga 
ik altijd dóór. Ik geef niet op. Als iemand 
anders ver gaat, ga ik nog verder’

We vragen elkaar: Welke rol speelt geloof 
of de kerk in jouw leven?
David: “Het is een manier van denken en 
naar de wereld kijken. Voor mij is er in mijn 
denken altijd de mogelijkheid dat God 

ergens achter zit: dat Hij de wereld bedacht 
heeft, of dat Hij iets gedaan heeft waardoor 
dingen op een bepaalde manier gebeuren”
Charlotte: “Ik heb het geloof meegekregen 
in mijn familie. Ik heb altijd gemerkt dat 
het belangrijk was voor mijn familie, en ook 
voor mijn ouders. Een deel van mijn familie 
is Rooms Katholiek, dus ik heb een beetje 
kunnen zien wat in die kerken anders 
gaat dan in de Ontmoetingskerk, en wat 
hetzelfde is.”
Paulien: “Geloven is iets dat in mijn leven 
steeds belangrijker is geworden. Het geloof 
helpt me om op een hoopvolle manier naar 
de wereld en de mensen en mezelf  
te kijken.”

Wat is een belangrijke tip die je zelf hebt 
gehad of die je anderen zou willen geven? 
David: “Een docent van mij zei afgelopen 
jaar: “Blijf doorgaan. Zorg dat je niet te 
veel mist, zodat je straks als de lockdown 
afgelopen is niet te veel hoeft in te halen. 
Hij zei: “Zoek steeds de aan-knop”.
Charlotte: “Ik merk dat best veel mensen 
zich zorgen maken. Over de toekomst 
bijvoorbeeld. Dat er na deze crisis nog méér 
komt dat moeilijk is. Maar ik zou tegen hen 
wel willen zeggen: “Het komt goed. Daar 
kan je op vertrouwen”. 

Er was nog veel meer om te bespreken. 
Tips voor de Ontmoetingskerk. Mooie 
herinneringen aan het kerstfeest en het 
kinderkoor. De Torgau-reis die niet door 
kon gaan. En over de McDonald’s en de 
dominee. Het was gezellig! Bedankt David 
en Charlotte!

“Zoek de  
‘aan-knop’,  
het komt 
goed”
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Daarom hebben we het vak bij de uitgang 
(achter de kosters) bestemd als ‘niet-te-
filmen-vak’. Als u daar gaat zitten, komt u 
niet in beeld. Bij binnenkomst kunt u dit 
aan de koster kenbaar maken.

Rindert Peerbolte | kerkrentmeesters@
protestantsekerkbergenopzoom.nl 

Op het moment dat ik dit schrijf zitten we 
nog in de (verlengde) lockdown en kunnen 
we als gemeentelid de kerkdiensten helaas 
nog niet bijwonen. Gelukkig hebben we 
een aantal technische bollebozen bij ons 
in de gemeente, die de diensten keurig live 
streamen via Facebook, recentelijk zelfs 
met de teksten van zondagsbrief, lezingen 
en gezangen in beeld. 

Ook als we straks weer met een beperkt 
aantal mensen naar de kerk mogen, zullen 
de uitzendingen via Facebook blijven.  
Het is bekend dat er gemeenteleden zijn 
die niet in beeld willen komen wanneer de 
kerkdienst wordt uitgezonden op Facebook. 

Niet te filmen

De blog van de
kindernevendienst

Al een geruime tijd kunnen we geen 
kindernevendiensten houden in de 
kerk. Daarom hebben we een blog 
gemaakt. Elke week verschijnt er een 
nieuwe post op deze blog.

Door deze blog te bezoeken kunnen 
gezinnen toch een eigen kindernevendienst 
houden en thuis beleven. Verschillende 
elementen uit een kindernevendienst 
worden uitgelicht, zoals een gebed, een 
Bijbelverhaal, spelletjes en verwerkingen. 
Ook is er vaak een rubriek waar je met de 
wat oudere kinderen verder kan praten over 
het onderwerp. 

Verhalen over Jezus
Begin dit jaar zijn we begonnen met  
de verhalen over Jezus. Het eerste  
verhaal ging over de bruiloft in Kana.  
We volgden Jezus aan de hand van de vele 
wonderen die Hij heeft gedaan. Ook in 
de veertigdagentijd, tijdens Pasen en de 
periode na Pasen volgen we de verhalen 
over Jezus in een overkoepelend thema:  
‘Ik ben de Wijnstok’. Benieuwd waar ze over 
gaan? Houd onze blog in de gaten en blijf 
op de hoogte: knd-boz.blogspot.com

Via de Facebook- en Instagrampagina van 
de Ontmoetingskerk communiceren we 
elke week de nieuwe verhalen.  
Ook staat dit aangekondigd op de website. 
Alvast veel plezier.

Namens de leiding van de kindernevendienst,
Ruben de Gooijer
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Het is een oecumenisch gezin want zijn 
vrouw is Rooms-Katholiek. Hij werkt 
momenteel thuis (door corona) als grafisch 
vormgever/ontwerper. Hun huwelijk is 
voltrokken op een oecumenische wijze. 
Hun kinderen voeden ze op in zowel de 
Protestantse als Rooms-Katholieke traditie.
Het oecumenische komt bijvoorbeeld tot 
uiting in de wijze waarop ze het kerstfeest 
vieren. Op kerstavond naar de Heilige mis 
gevolgd door rode wijn met een pasteitje 
als traditie. Eerste Kerstdag dan naar de 
Ontmoetingskerk.

We kennen Ruben van zijn verschillende 
taken in het kerkenwerk. Hij is voorzitter 
van de Taakgroep Jeugd en zorgt sinds een 

aantal jaar voor diverse opmaakklussen 
(Gemeentebrief, Jaarboekje en allerlei 
posters). Daarnaast draait hij mee bij de 
kindernevendienst. Hierbij vindt hij het 
jammer dat kinderen alleen komen als de 
ouders naar de kerk gaan. De vraag over 
de jeugd is volgens hem ook: hoe kinderen 
het geloof bij te brengen? Als ouder kun 
je je geloof uitdragen naar je kinderen 
zodat ze later kunnen zeggen dat ze het 
meegekregen hebben van hun ouders. 
Kwaliteiten in het kerkenwerk zijn voor 
hem niet oordelen, openstaan voor iedereen 
en een vader-vader zijn. 

Wat betreft zijn eigen geloof voelt hij de 
noodzaak om zijn geloof in God/Jezus over 
te dragen. Hij ervaart zelf dat God liefde is. 
En ondanks de drukte van een jong gezin 
wil hij graag een hulpmiddel in de kerk zijn. 
Geloof betekent ook dat je mag zijn  
wie je bent en niet vooraf over anderen  
om te oordelen.

Ondertussen kwam Pauline binnen en 
vroeg ik haar naar Ruben. Ze gaf aan dat hij 
zorgzaam is, een typisch vaderfiguur en wat 
rechtlijniger in de opvoeding dan zijzelf.
In de toekomst ziet hij de kerk binnen vier 
muren, niet zozeer in een kerkgebouw. 
Ontmoeting hoeft niet persé in de 
OntmoetingsKERK. Het is belangrijk dat 
verschillende doelgroepen elkaar blijven 
zien zowel binnen een doelgroep als de 
doelgroepen onderling. Sociale media is  
erg belangrijk voor de jongeren. Hij hoopt 
ook dat de jeugd de nieuwe jeugdwerker 
mw. Paulien Honkoop ook buiten de kerk 
zal kunnen ontmoeten.

Mensenwerk – 
Werkmensen
met Ruben de Gooijer

Deze keer brengen we Ruben 
de Gooijer uit Hoogerheide voor 
het voetlicht. Ruben is 38 jaar, 
getrouwd met Pauline en ze 
hebben samen 3 kinderen. Hij is 
geboren in Zaandam in een gezin 
als enige jongen met drie zussen. 
Hij is opgegroeid in Alkmaar waar 
zijn kerkelijke leven een begin 
gemaakt heeft bij de Nederlands 
Gereformeerde Kerk.

Inloophuis

In november 2020 schreef ik 
dat het jaar 2020 grote verliezen 
kende en het niet over geld ging, 
maar over forse beperkingen 
in het dagelijks leven van ons 
allemaal. Veel activiteiten zijn 
noodgedwongen gestopt omdat 
we wel voor elkaar moeten 
zorgen maar wel op afstand.

Hoe jammer, maar onvermijde-
lijk helaas, is dat ook nog het 
geval met het Inloophuis voor 
2021, een van de bronnen van 
gezelligheid, een gesprek en 
een luisterend oor. We moeten 
bedenken dat op dit moment 
niet valt te bepalen hoe en 
wanneer wij met ons Inloophuis 
kunnen beginnen: de kansen 
op een bijeenkomst met Pasen 
lijken nihil.

Graag had ik een plezieriger 
boodschap voor u allen, 
bezoekers en vrijwilligers, maar 
met elkaar maken we er het 
beste van. Kijk om naar mensen 
om u heen en hou contact met 
hen via mail of mobiel. Zodra er 
mogelijkheden zijn om bijeen te 
komen: we missen jullie, maar 
gaan straks verder waar we 
gebleven zijn. 
Voor nu, blijf gezond en een 
hartelijke groet namens alle 
vrijwilligers,

Eric Goossen
voorzitter werkgroep Inloophuis
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’t Winkeltje
De kerk heeft een eigen winkeltje, 
waarvan de opbrengst bestemd is voor het 
onderhoudsfonds. Afgelopen jaar hadden 
we een mooie opbrengst van € 1.500,- 
dankzij de oliebollenaktie en de kerstbakjes 
waar u spontaan aan mee heeft gedaan.  
Dit jaar kunt u ook vooraf weer paasbakjes 
bestellen, die u kunt afhalen op zaterdag 
27 maart tussen 11.00 en 15.00 uur. Verder 
hebben wij vele mooie kaarten en witte 
en rode wijn met het logo van de kerk en 
vele andere cadeautjes. U kunt terecht op 
maandagmiddag van 13.30 - 16.00 uur.  
Ook op dinsdagmiddag zijn wij van  
14.00 - 16.00 uur in de kerk aanwezig.
Voor meer informatie: Ans de Laater
T 244 563 | fam.de.laater@ziggo.nl

High Tea 2021
Ja, hoe zal die er uit gaan zien? We gaan 
hem in ieder geval voorbereiden, met de 
hoop, dat we in wat voor vorm dan ook 
deze zomer een High Tea voor u en met 
u kunnen houden. Zeker na de afgelopen 
periode krijgt het weer samenzijn een 
extra dimensie. “Als ik wist dat morgen de 
wereld zou vergaan, dan zou ik vandaag een 
appelboompje planten…” Deze woorden van 
Luther kwamen in me op toen ik dit stukje 
schreef, met dat vertrouwen, dat het goed 
komt, mogen we plannen maken. We hopen 
u in gezondheid te mogen ontmoeten deze 
zomer bij de High Tea.

de Diaconie

Kerkcafé
Op de dinsdagmiddag van 14.00 - 16.00 
uur kunt u terecht voor een gezellig praatje 
en een spelletje. Alles gaat volgens de 
richtlijnen van RIVM. We houden afstand 
van elkaar.
Voor inlichtingen: Ans de Laater
T 244 563 | fam.de.laater@ziggo.nl

Uit een dienst... 
Sint Maria Horebeke 

Deze plaatsnaam werd genoemd 
bij het begin van de kerkdienst op 
zondag 31 januari. De voorganger, 
ds. C. Vonck uit Brasschaat, heette 
ook de kerkmensen uit Maria 
Horebeke welkom. Ze waren 
namelijk online met de dienst in de 
Ontmoetingskerk verbonden.

Die plaats kennen we, zeiden mijn vrouw 
en ik tegen elkaar. En verschillende van 
u kennen die plaats ook. Dan denk ik aan 
degenen die in 2013 ( al weer bijna acht 
jaar geleden) mee waren met de dagreis 
van de diaconie/PCOB.

Die reis waren we ’s morgens te gast in 
Oudenaarde, de zustergemeente van 
Bergen op Zoom. ’s Middags reden we naar 
de Protestantse kerk in Maria Horebeke. 
De kerk staat daar in het gehucht Korsele. 
We hebben toen de kerk bezocht en 
gehoord over het heden en het verleden 
van de kleine Protestantse gemeente daar. 
Een Protestantse enclave die terug gaat 
tot de tijd van de reformatie. Toen wij er 
waren, werd net de uit 1872 stammende 
kerk gerestaureerd. 

Ook bezochten we het museumpje, 
gevestigd in de vroegere school, en waren 
we op de door een enorme monumentale 
treurwilg gedomineerde begraafplaats. 
Op de stenen zagen we steeds dezelfde 
familienamen terug komen. Als we op 
zondag in Oudenaarde waren en dat 

gebeurde nog al eens door mijn functie  
van voorzitter van de jumelage (de 
stedenuitwisseling), gingen mijn vrouw 
en ik daar naar de kerk. Iedere zondag is 
er om 10.00 uur dienst. De kerk heeft een 
eigen predikant en de pastorie staat dicht 
bij de kerk.

Dit stukje wil ik besluiten met de oproep 
om, als u in die buurt mocht komen, deze 
heel bijzondere Protestantse gemeente te 
bezoeken.
 
Ad Petermeijer

Seniorenreis 
Diaconie/PCOB

U bent gewend om in maart iets 
te vernemen over de reis die de 
Diaconie en de PCOB samen 
organiseren. Door alle beperkingen 
waar we nu mee te maken hebben 
en de grote onzekerheid over wat in 
de zomermaanden misschien weer 
is toegestaan, is het onmogelijk 
om voorbereidingen te treffen. 
Als de horeca weer open is en de 
touringcars weer mogen rijden 
zullen we bekijken of een uitstapje 
binnen de dan nog geldende 
beperkingen dit jaar verantwoord is.
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Colofon
Deze gemeentebrief is een uitgave van 
de Protestantse Gemeente te Bergen op 
Zoom. Wanneer u vaker informatie wenst 
over het kerkelijk leven, kunt u het beste 
een abonnement nemen op het (regionale) 
kerkblad “Rond de Kerken”.  
Voor informatie over kunt u terecht bij  
mevr. P. van Herel - van Sprang, T 251 127.

Redactie
dhr. Rob Blesgraaf
mw. Ella Dwarswaard
dhr. Eric van der Geer
dhr. Kees Gideonse
dhr. Ruben de Gooijer (vormgeving)

Redactieadres
redactie@protestantsekerk 
bergenopzoom.nl

Online
 Protestantse kerk Bergen op Zoom
 Ontmoetingskerkboz  

www.protestantsekerkbergenopzoom.nl

Verspreiding
Mw. Ans de Laater 
en vele vrijwilligers.

Ontmoetingskerk
Bolwerk Zuid 134
4611 DX Bergen op Zoom
T 236 165

Het pure witte licht
van Gods aanwezigheid

is als een bliksemschicht,
een keerpunt in de tijd.

Waar leven triomfeert,
het dode overwint,

daar bloeit de wereld op
en heel de schepping zingt.

Waar Pasen wordt gevierd
is dood voorbijgegaan,

daar wortelt weer de hoop
in ’t menselijk bestaan.

Marijke de Bruijne
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