
 
 

 

 

 

 

 

 
Nieuwsbrief 4 april 2020 

 
Van de voorzitter 
 

We staan aan de vooravond van de Stille of Goede Week. Het zijn de laatste zeven dagen van de 

Veertigdagentijd, met uitzicht op het Paasfeest, het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. We herdenken 

alle gebeurtenissen die de kern van het christelijk geloof uitmaken, met name het lijden, sterven en 

verrijzen van Jezus Christus. Het is pijnlijk dat de huidige maatregelen, die in verband met het 

coronavirus nodig zijn, het vieren van deze week als gemeente in de kerk niet mogelijk maakt.  

Zoals eerder met u is gedeeld, staan we als moderamen nauw in contact met de andere 

ambtsdragers. We horen en ervaren aan de ene kant dat er ontzettend veel gebeurt in de gemeente, 

een ieder probeert op zijn eigen manier in contact te zijn met de ander, met elkaar. Dat is fijn, het 

lijkt wel dat we als gemeente dichter bij elkaar zijn als ooit. Het is aan de andere kant ook een 

vreemde tijd om mee te maken…. De onrust over corona blijft bestaan, we zijn meer op onszelf 

aangewezen en leven in isolatie, kunnen onze dierbaren niet bezoeken… We horen verdrietige 

verhalen van mensen die ziek zijn geworden, of zelfs van mensen die een dierbare verliezen door 

corona…. Het komt soms heel dichtbij allemaal. En dan hebben we elkaar meer dan ooit nodig en 

ervaren we de afstand des te meer. 

In deze nieuwsbrief krijgt u een overzicht van alle initiatieven die we als gemeente hebben genomen, 

om tóch samen gemeente te zijn de komende week. Tevens krijgt u een overzicht van de erediensten. 

We vertrouwen erop dat u via de kerkomroep, de video’s op de website van de kerk, de uitzendingen 

van ReliVisie op ZuidWest TV én de livestream op Facebook toch het licht van Pasen mag ervaren, 

wetende dat we via de digitale weg elkaar in geloof, hoop en liefde nabij mogen zijn. 

Namens het moderamen en de kerkenraad wens ik u veel sterkte, gezondheid en hoop toe. Pasen is 

immers het feest van de wederopstanding, daar mogen we ons op richten en mogen we op 

vertrouwen. 

Een gezegend Pasen gewenst! 

 

Namens het moderamen van de kerkenraad,  

een hartelijke groet,  

 

 

 

 

Charlotte Verbraak 

voorzitter Kerkenraad PG Bergen op Zoom 



 
 

 

 

 

 

 

 

Van de predikanten 

 

Bitter kruid en appelmoes. 

Nu wij staan vlak voor het paasfeest gaan mijn gedachten naar de Joodse pascha vieringen. Op de 

avond dat de uittocht uit Egypte herdacht wordt is er altijd een feestelijke maaltijd. Tijdens deze 

maaltijd wordt het verhaal van de uittocht verteld aan de hand van allerlei producten. Er zijn matzes, 

er is wijn, (zelfs 4 bekers!) er zijn eieren en het botje van een lam. Al deze ingrediënten vertellen iets 

over het lijden in Egypte en het feest van de uittocht. Het pesachfeest. De ingrediënten zijn vaak 

uitgestald in de holtes van een prachtige grote schaal: de seiderschotel. Alles wordt geproefd, ook het 

bittere kruid. Als het goed is trekt je mond er van samen!  

 

Het is de herinnering aan de bittere kant van de slavernij in Egypte. We hebben het in de kerk met de 

kinderen wel eens nagedaan met radijs. Slavernij smaakt vies! En hoewel onze huidige crisissituatie 

voor velen gelukkig in geen vergelijking staat met deze periode van de Bijbelse geschiedenis kan het 

toch wel zo zijn dat mensen die daadwerkelijk met de ziekte worden geconfronteerd en wellicht ook 

mensen moeten gaan missen een bittere nasmaak zullen houden aan deze tijd.  

 

Bijbels is het om dan ook het volgende vakje van de seiderschotel te proeven: de appelmoes. Zo bruin 

als de blubber waarmee de stenen werden gebakken maar wel zo lekker zoet! Je zou de smaak van 

het bittere kruid er bijna door vergeten! 

 

De avond voordat Jezus verraden werd vierde hij met zijn discipelen het Pesach feest. Er waren 

bekers wijn en er was brood. Dat leidde tot de instelling van ons Heilig Avondmaal. Maar ik vind het 

leuk om te denken aan die seiderschotel. Dat het gezelschap ook het bittere heeft geproefd maar het 

zoete niet aan zich voorbij heeft laten gaan. Dat is een mooie gedachte.       

 

Ik wil de huidige situatie niet wegzalven: wat moeilijk is, dat is moeilijk! De angst, onzekerheid, 

eenzaamheid, noem maar op. We moeten bij het verdriet ook geen mooie praatjes bedenken. Maar 

we moeten tegelijk nooit vergeten dat er óók dat zoete schaaltje is.  Pasen is een feest van hoop, van 

geloof en goede moed. Daarom is het goed dat de kerk ook feest viert, hoe beperkt dan ook.  

 

En daarom durf ik U ook goede en zo mogelijk vrolijke paasdagen te wensen.  

 

Ds. Willem Vermeulen.   

 

Unieke samenwerking rondom de kerkdiensten de komende week. 

 

De diensten in de stille week en op Paasochtend worden verzorgd voor de gezamenlijke (digitale) 

gemeenteleden van de protestantse gemeente Woensdrecht en van Bergen op Zoom. De vieringen die 

in de protestantse kerk van Ossendrecht / Woensdrecht worden gehouden  zijn te beluisteren via:  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

www.kerkdienstgemist.nl .Voor de vieringen in de Ontmoetingskerk bezoekt u de website 

www.kerkomroep.nl . De beide websites geven meer informatie.  

 

9 april 2020 , 19.00 uur, viering van Witte Donderdag.  

Tijdens deze dienst staan we stil bij de instelling van het Heilig Avondmaal en de viering van het 

Pesach feest door Jezus en zijn discipelen. Leonie en Carina Wigman zullen enkele nummers zingen 

uit o.a. Jesus Christ superstar en the young Matthew. Organist is dhr. Rein Ros. Voorganger is ds. 

Willem Vermeulen. We vieren het avondmaal tijdens deze dienst. U kunt thuis meevieren! Gewoon 

met wat brood dat U in huis heeft en een beetje wijn of druivensap. In de protestantse traditie wordt 

het brood zélf niet in de kerk gewijd maar is de wijding vooral te vinden in het gebed, het breken en 

delen. Door de noodsituatie kunnen we dat delen 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: gemeenschap met God en het gevoel van samen er voor staan en gaan.   

 

10 april 2019, 19.00 uur, Goede Vrijdag.  

We staan stil bij het lijdensverhaal. In woord en samenzang willen we deze belangrijke 

geloofsgebeurtenis stap voor stap gedenken. Dhr. Jan Verswijveren zal met solozang en gitaar 

begeleiding aan deze dienst meewerken. Organist is dhr. Piet de Kam. Voorganger is ds. Willem 

Vermeulen. 

 

11 april 2020, 21.30 uur, Paasnacht viering in Ossendrecht.  

De dienst begint in de schemering met de paarse kleur van de 40 dagen tijd en zal “van kleur 

verschieten” tot het wit en het licht van het paasfeest. De dienst wordt op het orgel begeleid door 

Gertie van Elsacker. Voorganger is ds. Wim Lolkema.   

 

12 april 2020, 10.00 uur, Paasfeest.  

Hoogfeest van Pasen! Dit jaar wordt de dienst “zonder gemeente” uitgezonden door Zuid West TV. 

We vieren de opstanding. Muzikale medewerking is er van het blokfluit trio o.l.v. Annemiek Vogels. 

Achter het orgel is Rein Ros te vinden die samenwerkt met hoboïst Eric v.d. Geer. Voorgangers zijn 

ds. Wim Lolkema en ds. Willem Vermeulen.  

 

Relivisie - extra.   

Inmiddels zijn er al weer enkele afleveringen geproduceerd van het televisie programma “ReliVisie 

extra” Het wordt uitgezonden via onze regionale zender Zuid West TV. 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  

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkomroep.nl/


 
 

 

 

 

 

 

 

mailen naar ondergetekende. Via de website www.Zuidwesttv/tv/gemist kunt U oude uitzendingen 

terugkijken. De uitzending van 3 april werd opgenomen in de sint Josephkerk in Roosendaal. De 

uitzending voor 10 april wordt opgenomen in de protestantse kerk van Woensdrecht. Welkom op (de 

site van) zuidwesttv! 

 

Stille week via de TV. 

De nationale televisie biedt tal van mogelijkheden om religieuse programma’s te bekijken maar de 

lokale kerken laten U deze week ook niet in de steek. De drie diensten die het z.g. “heilig tridium” 

vormen, worden uitgezonden vanuit de Lourdes kerk. Dan hebben we het over witte donderdag, 

geode vrijdag en stille zaterdag. Het hoogfeest van Pasen mogen wij vanuit de Ontmoetingskerk 

verzorgen. Hopelijk mogen we met velen van U via de TV camera verbonden zijn.    

 

Klokken luiden en Avondgebed  

Om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de 

Nederlandse Raad van Kerken alle kerken in ons land op om op woensdagen in de maand april van 

19.00 - 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Dit is ook al in de afgelopen drie weken gebeurd.  

 

Met deze “klokken van hoop en troost “ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen 

van sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle 

zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen. 

 

Ook wij, als Bergse PKN-Gemeente, zullen in de maand april op de woensdagavond de kerkklokken 

luiden. En omdat we een bijzondere en intensieve periode meemaken is er vanaf 19.15 uur een kort 

Avondgebed in de Ontmoetingskerk, beurtelings geleid door ds. Lolkema en ds. Vermeulen. U / je 

kunt dit Avondgebed meebeleven via www.kerkomroep.nl.  

 

Voor de kinderen een speciaal blog! Mag ook voor kleinkinderen. 

 

Hoi allemaal, 

 

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. 

 

http://www.zuidwesttv/tv/gemist
http://www.kerkomroep.nl/
https://knd-boz.blogspot.com/


 
 

 

 

 

 

 

Van de kerkrentmeesters: 

 

Aanvang kerkdiensten vanaf 19 april a.s. om 11 uur. 

Een van de consequenties van de corona-maatregelen is, dat we zondags niet meer met zijn allen 

naar de kerk kunnen. Dat geldt voor heel Nederland. Dit heeft tot gevolg dat veel meer mensen dan 

normaal hun kerkdienst beluisteren via internet. De service die wij gebruiken voor de 

internetuitzending van onze kerkdiensten, www.kerkomroep.nl, kan deze enorme vraag niet aan.  

 

Sommigen van U zullen wel gemerkt hebben, dat de eerste 15-20 minuten van de dienst al een paar 

keer ontbraken, zowel tijdens de live uitzending, als bij het beluisteren achteraf. Om de drukte wat te 

spreiden heeft Kerkomroep nu gemeenten gevraagd om niet allemaal de kerkdiensten op 

zondagochtend om 10:00 uur te laten beginnen. Wij willen daaraan gehoorgeven en derhalve zullen 

vanaf 19 april onze kerkdiensten aanvangen om 11:00 uur, totdat we weer zelf naar de kerk mogen. 

 

Kerkdiensten op video 

Zo af en toe zal de kerkdienst ook live te zien zijn via Facebook. Dit wordt aangekondigd op onze 

website ( https://www.protestantsekerkbergenopzoom.nl ). Tevens zullen we proberen van zoveel 

mogelijk kerkdiensten achteraf op YouTube een videoregistratie te plaatsen. U kunt de dienst dan 

bekijken en beluisteren wanneer het U schikt. Houdt U de kolom “Toegevoegd / Laatst gewijzigd” op 

onze website in de gaten. Op eerste paasdag wordt onze kerkdienst zelfs live uitgezonden door 

ZuidwestTV ( https://www.zuidwesttv.nl ).  

 

Collecte maar dan anders 

Momenteel kunt U niet tijdens een kerkdienst iets ‘in de collectezak doen’. Maar als alternatief kunt U 

wel kiezen uit de volgende mogelijkheden. U kunt geld overmaken naar rekeningnummer 

NL29INGB0006921612 t.n.v. Protestantse Kerkgemeenschap Bergen op Zoom o.v.v. ‘Collecte’. U kunt 

ook naar de webshop gaan ( https://site.skgcollect.nl/328/pagina/3984/giften.html ) en daar iets ‘in 

de collecte’ doen, of iets overmaken voor ‘Brabant voor Moldavië (van de ZWO). U kunt ook kiezen 

voor een Algemene gift.  Al deze bijdragen kunt U ook via de Kerkgeld app doen. Voor elk wat wils.  

De kerkrentmeesters wensen U allemaal het allerbeste toe in deze ‘tijden van corona’. 

 

Rindert Peerbolte 

kerkrentmeesters@protestantsekerkbergenopzoom.nl 

 

 

Geraniummarkt gaat door! 

We hebben besloten om de jaarlijkse geraniummarkt door te laten gaan, echter wel met een 

aangepaste procedure natuurlijk.  

 

Zoals u weet organiseert Jaap van Dam jaarlijks een geraniummarkt ten bate van de kerk. We hebben 

allemaal het bestelformulier ontvangen. Alleen… we konden het niet in de doos in de kerk achterlaten.  

http://www.kerkomroep.nl/
https://www.protestantsekerkbergenopzoom.nl/
https://www.zuidwesttv.nl/
https://site.skgcollect.nl/328/pagina/3984/giften.html
mailto:kerkrentmeesters@protestantsekerkbergenopzoom.nl


 
 

 

 

 

 

 

 

 

Daarom: geeft u uw bestelling per email door aan Jaap., via jaapboz@icloud.com. Of belt u hem de 

bestelling door op telefoonnummer 06-200 173 22.  

 

Uw bestelling krijgt een nummer en u krijgt een tijdstip door waarop u zaterdag 25 april de geraniums 

kunt ophalen in de fietsenstalling van de Ontmoetingskerk. Op deze wijze kunnen we de benodigde 

afstand houden van elkaar en werken we volgens de RIVM richtlijnen. U kunt er ook voor kiezen om 

de geraniums af te laten leveren. Jaap maakt dan een aparte afspraak met u. 

 

De geraniums zijn € 1,50 per stuk. U heeft de keuze uit staande geraniums of hanggeraniums.  

 

 

mailto:jaapboz@icloud.com

