
 
 

 

 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 28 maart 2020 
 

1. Van de voorzitter 
We zijn inmiddels twee weken verder. Voor u ligt de tweede nieuwsbrief in coronatijd. Deze 
nieuwsbrief heeft 8 nieuws-items voor de komende periode. 
 
De situatie rondom het coronavirus is doorgedrongen en de gevolgen voor de manier waarop wij kerk 
zijn de komende periode ook. We sluiten aan bij de maatregelen van de regering en het RIVM. We 
zullen daarom voorlopig tot 1 juni 2020 op de huidige wijze doorgaan met kerk zijn. Dit betekent dat 
tot en met 1e Pinksterdag 31 mei alle kerkdiensten zijn verboden. Ook alle andere kerkelijke 
bijeenkomsten en vergaderingen kunnen niet doorgaan. Alleen zo kunnen kerken waar mogelijk de 
mobiliteit verminderen en de fysieke ontmoeting vermijden, nodig om de verspreiding van het virus 
tegen te gaan. Een uitzondering wordt gemaakt voor uitvaarten en huwelijken, hierover hebben we al 
eerder bericht. 
 
We ervaren dat moeilijke tijden ook weer leiden tot het aansporen van creativiteit, vooral in het 
zoeken van vormen van elkaar bereiken en eredienst vieren. Mooie acties komen tot stand. Zo gaan 
we morgen via onze facebookpagina voor het eerst een livestream doen van de kerkdienst. Dus als je 
live wilt meekijken en luisteren, check dan hier in! 
 
Daarnaast zal er ook een video worden geplaatst op de website van de kerk. Dus heb je geen 
facebook, dan kun je toch terugkijken. Daar zit natuurlijk wel een vertraging op, we doen ons best dit 
zo snel mogelijk zondag online te hebben.  
 
We krijgen veel positieve reacties op alternatieven die we zoeken en de manier van communiceren en 
in contact blijven. De digitale nieuwsbrief is goed ontvangen. De piramide van nabijheid wordt door 
veel gemeenteleden als fijn ervaren. Gelukkig. Bedankt voor de terugkoppeling, dat waarderen we 
zeer. Heb je nog goede ideeën, of een vraag of opmerking over het “kerk zijn” in deze tijden, laat het 
ons dan alstublieft weten via de bekende telefoonnummers of email-adressen. 
 
Namens het moderamen van de kerkenraad wens ik u gezondheid toe en ondanks de isolatie een fijne 
week. 

 
 
 
 
 

Een hartelijke groet, Charlotte Verbraak 
 
 

2. Om over na te denken – ds. Wim Lolkema 
 
Een glimlach in maart 2020 (1) - Lange tijd was het in de Rooms-Katholieke Kerk gebruikelijk om 
op de Paasmorgen een grap in de Mis te vertellen. De zgn. risus paschalis, de Paas-Lach. Men lachte 
de duivel uit die op de Paasmorgen lelijk op zijn neus keek toen hij zag dat de steen voor het graf was 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
weggerold. Maar, zul je (u) misschien zeggen: de maand maart 2020 is absoluut geen tijd voor 
grapjes. Daarvoor is de corona-crisis véél te ernstig!! En het is óók nog geen Pasen! 
 
Helemaal waar. Corona is werkelijk een af-schu-we-lijk-e pandemie. Zóveel doden en zeer ernstig 
zieken. Zoveel verdriet in zoveel landen. Zeker in Italië, China en Spanje en.... En in ons land. 
Nederland is patiënt geworden. Ziekenhuizen staan voor enorme uitdagingen. Artsen moeten moeilijke 
keuzes maken. Een X-aantal ZZP-ers zit met de handen in het haar: hoe nu verder?? 
 
Hoe komt hier ooit een end aan? Nou, níet door de insteek van de president van Brazilië die zich 
erover verbaast dat ‘een griep de hele wereld op z’n kop zet.’ Met zo’n president win je de oorlog niet. 
De man ontkent volledig de ernst van de situatie en laat intussen zijn landgenoten in de steek die 
ernstig lijden onder corona.  
 
Maar ik voel een (glim-)lach van geluk opkomen als ik zie hoe er tientallen prachtige initiatieven 
ontstaan waarmee burgers van ons land hun medemensen helpen. ‘Let een beetje op elkaar!’ Dat 
brengen ze (we) in praktijk. Geweldig! En die glimlach voel ik heel stiekem ook als ik de doventolk 
naast minister-president Rutte het woord ‘hamsteren’ zie uitbeelden. Ook al ken je die taal niet, je 
snapt precies wat deze mevrouw bedoelt. NIET hamsteren! En terwijl de situatie in ons land vorige 
week helaas alsmaar ernstiger werd, waren er tegelijkertijd ook filmpjes met koeien die na een lange 
kwakkelwinter weer rennend het weiland instapten. Hevig lijden door corona, uitbundig leven in de 
lente - zo dicht bij elkaar… 
 
De ernst: Op de stoel van God? - Intussen moeten we de ernst niet vergeten. Die is er volop. En 
die komt soms ook zomaar op mijn beeldscherm tevoorschijn. Bijvoorbeeld als theologen / 
predikanten van orthodoxen huize hun licht laten schijnen over het waarom van deze enorme crisis. 
God wil ons met deze pandemie waarschuwen! - vindt iemand. Nu kan het best zijn dat deze 
pandemie tot diepgaande bezinning of tot verandering van gedrag leidt. Dat gebeurt ook al, merkte ik, 
toen Geert Mak maandagavond bij DWDD een soort van mini-college gaf: zijn visie op de ontwikkeling 
van de samenleving door deze crisis. (DWDD gaan we straks nog heel erg missen, maar dat terzijde.)  
 
Maar een vooraf geplande waarschuwing van Godswege ten koste van zóveel mensenlevens??  
Los van het feit dat wij niet op de stoel van God mogen plaatsnemen, moet ik denken aan de 
samenvatting van de Jozef-geschiedenis in Genesis 50 vers 20: Jullie hadden kwaad tegen mij in de 
zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd,… Jozef is eerst door zijn broers in grote problemen 
gebracht maar uiteindelijk wordt hij een groot man in Egypte waardoor de ‘familie Jakob’ een 
hongersnood kan overleven. Het kwade wordt (van Godswege) het goede! God berust niet in het 
kwaad. Hij zorgt ervoor, op Zijn wijze, dat er iets goeds tot stand komt. ‘Hij maakt het kwade goed, 
Hij is het die u hoedt.’ (Psalm 121). ‘Hij doet alle dingen meewerken ten goede.’ (Romeinen 8). En zo 
deed ook zijn Zoon Jezus Christus die zijn levenswerk maakte van het genezen en helpen van zijn 
medemensen. En wij mensen mogen daar op onze eigen manier aan meewerken. Juist nu.  
 
Een glimlach in maart 2020 (2) -  En mensen die dàt doen, misschien nu met een pannetje soep 
of een tas boodschappen voor een ouder iemand die de deur niet uit kan, die bezorgen mij die 
glimlach. Zeg maar: die Paas-lach. Een teken van hoop in deze O ZO donkere maand maart 2020.   
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

3. Avondgebed -  Woensdagavond 1 april 19.15 uur 
Als de klok van hoop en troost van onze kerk vanaf 19 uur heeft geluid en het weer stil is, houden we  
een extra meditatief moment in de Ontmoetingskerk, midden in de week. Een moment van rust, nu in 
deze weken allerlei ‘heftige’ berichten bij ons binnen komen. U bent welkom. Maar, zoals u weet, 
momenteel helaas alleen via internet: www.kerkomroep.nl. Ongeveer een kwartier van bezinning, 
woensdagavond om kwart over zeven.  
 
 

4. Blog voor de kinderen en kleinkinderen 
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. 
 
 

5. Zelf thuis met de (klein)kinderen een palmpasenstok maken 
Beste lezers: wilt U met uw (klein) kinderen zelf aan de slag om palmpasen kruisen te maken dan 
volgt hieronder een “recept”:  
 
Benodigdheden  

• 2 dunne houten latten circa 60 en 40 cm lang 
• spijkers of schroeven 
• touw en smal lint 
• gekleurd crèpepapier, gekleurd lint of tape 
• echte bloemen of nepbloemen 
• takjes buxusgroen 
• punaises 
• grote naald en draad (voor het rijgen van de slingers) 
• pinda's, rozijnen, gekleurd snoep of gedroogd fruit 
• mandarijnen 
• paasversiering zoals echte of plastic, gedecoreerde eieren 
• vlaggetjes of uitgeknipte paasfiguurtjes 
• een broodhaantje, zelfgebakken of gekocht bij de bakken 

 
Stap 1. Een plat kruis maken. 
Neem twee houten latten of stokken. Eén stok van ongeveer 50 centimeter en eentje van ongeveer 
30 centimeter lang. Afhankelijk van de grootte van het kind, kan de stok natuurlijk groter of kleiner 
worden gemaakt (bijvoorbeeld in de verhouding 60 centimeter en 40 centimeter, etc). Met de kortste 
lat vorm je dus een kruis op de hoofdlat, door de korte lat ongeveer 2/3 van de onderkant, op de 
grote lat te bevestigen. Spijker of schroef de latten aan elkaar vast in de vorm van een kruis of bind 
de latten met touw stevig aan elkaar. Sla tenslotte bovenop de top van het kruis in het midden een 
lange spijker, waarop later het broodhaantje kan worden geprikt over de bovenkant -de kop- van de  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
spijker heen. De stokken moeten stevig vast komen te zitten en door het werken met spijkers is dit 
echt een werkje voor volwassenen. Kinderen kunnen dit dus beter niet zelf doen. 
 
Tip van de redactie: als je het vriendelijk vraagt aan onze kosteres Ans wil zij vast wel een kruis uit de 
voorraad van de kerk aan je geven.  
 
Stap 2. Het hout omwikkelen 
Omwikkel de latten met gekleurd papier of lint, zodat je het hout niet meer ziet. Je kunt ook leuk 
gekleurd (papier)tape gebruiken ervoor.  
 
Stap 3. Een slinger maken 
Maak met een grote naald en stevig draad, een of meerdere slinger(s) van bijvoorbeeld pinda’s, 
rozijnen, eitjes, gekleurd snoep en gedroogd fruit. Officieel worden 30 rozijnen gebruikt, die symbool 
staan voor de 30 zilverlingen waarvoor Judas Jezus verried.   
Hang de slinger aan de horizontale uiteinden van het kruis. Je kunt de slinger met punaises in het 
hout vastzetten.  
 
Stap 4. Verdere versiering 
Bevestig snoepjes, fruit (zoals mandarijnen) of leuke paasversiering aan een touw of lint. Knoop ook 
deze versiering aan het kruis, zodat dit losjes naar beneden komt te hangen. 
Het kruis kun je verder nog versieren met vlaggetjes of uitgeknipte paasfiguurtjes. Je kunt de 
palmpasenstok zo mooi maken en zo rijkelijk decoreren als je zelf wilt.  
Zorg dat de stok niet te zwaar wordt en nog makkelijk te dragen is! 
 
Stap 5. Het broodhaantje op de stok zetten 
Broodhaantjes kun je soms bij de bakker bestellen maar je kunt het ook zelf bakken. Dat gaat met 
een normaal brood-recept maar dan moet je vooraf wel de vorm op een bakplaat bepalen. Om te 
voorkomen dat het broodhaantje te hard wordt en breekt, kun je het haantje het beste pas op de dag 
zelf op de stok zetten. Prik het broodhaantje op de spijker bovenop het kruis en je palmpaasstok is 
klaar. Lukt het helemaal niet, knip dan van papier een mooie haan en plak die op het kruis.  
 
Wij wensen je veel plezier met het maken van de palmpasen stok. Maak als gezin een optocht door 
het huis, deze bijzondere Paaszondag! 
 
 

6. Thuis avondmaal meevieren 
Op witte donderdag gedenken we de instelling van het Heilig Avondmaal. In de Ontmoetingskerk 
zullen we daar tijdens de webradio kerkdienst ook zeker aandacht aan besteden. We vieren het 
avondmaal tijdens de dienst ook al is het maar met een beperkt aantal personen. U kunt thuis 
meevieren. Gewoon met brood wat U in huis heeft en een beetje wijn of druivensap. In de 
protestantse traditie wordt het brood niet in de kerk gewijd maar is de wijding vooral te vinden in de 
handelingen. Het breken en delen van het brood. Door de noodsituatie kunnen we dat niet samen 
doen maar we kunnen wel ons voorstellen dat we verbonden zijn met elkaar wanneer we ieder voor 
zich dit thuis doen. Het afsluitende gebed vraagt altijd: “laat deze gemeenschap sterk zijn in ons”. Dat 
komt er nu zeker op aan.   
 



 
 

 

 
 
 
 
 

7. Relivisie.   
Het maandelijkse TV programma ‘Relivisie’ dat wordt uitgezonden via onze regionale zender Zuid West 
TV verschijnt de komende weken in een aangepast wekelijks format. Onder de titel “Relivisie-extra” 
proberen collaga pastor Fredi Hagedoorn en ondergetekende om verslag te doen van de  
 
ontwikkelingen in de kerken en parochies. Ook zit er nu een meditatief moment in de uitzending en is 
er een rubriek: “ik steek een kaarsje aan voor ….” Met name voor dit laatste item kunt U suggesties 
mailen naar ondergetekende. De eerste Relivisie extra is op vrijdag 20 maart uitgezonden. Via de 
website www.Zuidwesttv/tv/gemist kunt U oude uitzendingen terugkijken.  
 
De uitzending van 20 maart werd opgenomen in de sint Gertrudiskerk. Janno den Engelsman werkte 
mee. De uitzending van 27 maart werd opgenomen in de Ontmoetingskerk. Er werkte een blokfluit 
ensemble aan mee. De uitzending van 3 april zal d.v. worden opgenomen in de sint Josephkerk in 
Roosendaal. Verdere plannen moeten nog worden gemaakt en afgesproken. Welkom op de site van 
zuidwesttv! 
 

8. Diakonale aansluiting bij #Nietalleen 
De overheid neemt uitgebreide maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 
Daardoor blijft iedereen in heel Nederland zoveel mogelijk thuis. Ook de kerkdiensten en activiteiten 
van onze gemeente gaan niet door. Juist die activiteiten boden de mogelijkheid om elkaar te 
ontmoeten. Ook zonder die contacten is het belangrijk om naar elkaar om te zien en elkaar te helpen 
waar mogelijk. Dat gebeurt volop via allerlei initiatieven, zowel landelijk als in Bergen op Zoom. Heel 
mooi om te zien! 
  
Een landelijk (kerkelijk) initiatief om die contacten te ondersteunen is #Nietalleen. Sinds deze week is 
ook uw diakonie bij dit initiatief aangesloten. Via de website (nietalleen.nl) of een telefoonnummer 
(0800-1322) kan zowel hulp als de vraag om hulp worden aangemeld. Deze vraag wordt doorgezet 
naar lokale organisaties, die dan samen kijken wie het beste hulp kan bieden. Het gaat bijvoorbeeld 
om praktische hulp zoals bij het doen van boodschappen. Dat verzoek of hulpaanbod mag ook direct 
aan de diakonie worden gericht (diaconie@protestantsekerkbergenopzoom.nl of 06-52896887). Mocht 
u ook willen helpen, dan horen we het ook graag. Zo kunnen we ook snel op het verzoek reageren en 
zorgen we er samen voor dat niemand zonder hulp zit! - Namens uw diakonie, Marlies Blesgraaf 
 
 


