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NIEUWSBRIEF #5 –  1 mei 2020 

Van de voorzitter 

We leven in een bijzondere tijd. We leven “Op afstand”. We wachten met smart op de tijd dat er snel 
weer gewone diensten plaatsvinden, zodat we elkaar ook weer op zondag kunnen ontmoeten. De 
kerk is immers een plaats van gebed, een plaats om te leren en een plaats om samen te komen. We 
bevinden ons deze week bovendien in een week die speciaal is. We herdenken en vieren 75 jaar 
bevrijding. We herdenken eerst, en dat doen we zodat de generaties die de oorlog niet hebben 
meegemaakt (waar ik ook deel van uit maak), zich blijvend realiseren wat er toen is gebeurd.  

Het is belangrijk dat we ook de betekenis van 4 mei goed blijven begrijpen. Mijns inziens gaat het om 
twee zaken namelijk: Op de eerste plaats herdenken wij iedereen die is omgekomen of vermoord 
sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Op de 
tweede plaats gaat het om het herdenken van het heldendom. Laten we ook kijken naar de moed 
van zovelen, van hele dappere mensen, die levens hebben gered met gevaar voor eigen leven. Vaak 
jonge mensen die hun leven hebben gegeven, helden. 

Dit keer staan koning en koningin alleen op een lege Dam en we kunnen allemaal op afstand 
meekijken, luisteren naar de 2 minuten stilte, het Wilhelmus. We herinneren ons al die mensen, 
slachtoffers van het Nazi en oorlogsgeweld, die hun leven hebben gegeven , zodat wij vandaag in een 
democratische samenleving kunnen leven en de volgende generaties daarin groot kunnen brengen. 
We herdenken het verzet, de militairen en al diegenen die vermoord werden, alleen omdat ze Joods, 
Roma, Sinti of homoseksueel waren. 

De dag erna vieren we Bevrijdingsdag, de vlag gaat weer in top. We gaan van herdenken naar vieren, 
want onze blik mag nooit alleen op het verleden gericht zijn, maar altijd op de toekomst, op het 
leven. Kijk vooruit, waardeer dat we vrij zijn, dat we leven, en probeer niet in de herinnering te 
blijven hangen. Kijk vooruit, blijf nooit stilstaan, ook als het bloed van je naaste op een of andere 
manier heeft gevloeid, maar pak je leven weer op en leef. 

In deze bizarre tijd, krijgen dodenherdenking en Bevrijdingsdag voor mij een extra lading. Ik kom er 
niet omheen om ook te denken aan de vele slachtoffers die COVID-19 maakt, het verdriet bij de 
familie én ook de helden die alle zieken verzorgen, soms ten koste van hun eigen leven. De mensen 
die zich opgesloten voelen thuis of in een woon-zorgcomplex. Machteloosheid. Geen gevoel van 
vrijheid. Angst en verdriet regeren en we moeten ons best zien om te kunnen genieten van alles wat 
er wél is.  

Het zijn bizarre tijden, alleen samen kunnen we corona onder de duim krijgen. Daarom hoop ik dat 
we ook een beetje kunnen “vieren”. Laten we proberen elkaar juist op te zoeken, virtueel, op 
gepaste afstand, met een telefoontje, een appje, een mailtje. Laten we er voor elkaar proberen te 
zijn. Hopelijk kunnen we dan met elkaar, ook ná corona, blijven bouwen aan een toekomstig vredige 
samenleving. Elkaar steunen én genieten, daar waar het even kan. Ik wens u een goede week toe. 

 

Een hartelijke groet, Charlotte Verbraak- Voorzitter  
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Eén - twee - drie - vier…VEEL 

 
Elke dag komen momenteel via het journaal de getallen naar ons toe. Zoveel patiënten met corona 
zijn vandaag in de ziekenhuizen opgenomen. Zoveel liggen er op de intensive care. Zoveel mensen 
zijn vandaag in ons land overleden aan corona. En, op een iets ander niveau: zoveel mondkapjes 
hebben we nodig. Zoveel mensen kan restaurant X na de corona-crisis, in het nieuwe normaal, 
hopelijk ontvangen. We stellen prijs op goede informatie. En die krijgen we ook. Maar al die 
getallen…eigenlijk moet je er gezichten bij zien, willen ze enigszins beklijven. Vooral als het gaat om 
aantallen overledenen.  Want elk mensenleven dat beëindigd wordt door het coronavirus is er één te 
veel.   
 
Al die getallen vielen één van onze gemeenteleden op en ze belde mij op om het o.a. hierover eens 
even te hebben. En dat werd een boeiend gesprek. Want er is immers ook nog een ander tellen. Lees 
maar in Psalm 90: Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult. Dagen tellen…dat 
doen kinderen. Of liever gezegd: ze tellen dagen door nachten te tellen. Nog zoveel nachtjes slapen 
en dan… komen oma en opa. En dan…ben ik (echt waar!) jarig.  
 
En ouderen tellen de dagen totdat zij vanuit het ziekenhuis naar huis mogen. En op Oudejaarsavond 
tellen we zelfs de minuten en de laatste seconden van het jaar dat bijna voorbij is. Mensen in 
verpleeghuizen tellen de dagen totdat ze weer gewoon bezoek mogen ontvangen. Wat denkt u van 
die oud-huisarts die de kans heeft gekregen om een kamer te huren in het verpleeghuis waar zijn 
vrouw verblijft? Vandaag (1 mei) wordt over hem geschreven in Trouw. Het kost deze trouwe 
echtgenoot een lieve duit, maar hij is wel dicht bij zijn vrouw. En hij kan haar verzorgen. Dàt is liefde. 
Hij zal misschien ook wel uitkijken naar de dag waarop de corona-maatregelen worden versoepeld…?  
    
Dagen tellen, dat doe je heel welbewust. Je neemt ze als het ware stuk voor stuk in je (ontsmette) 
handen. Je bekijkt ze en je betast ze. Wat was goed in deze dag? Wat was niet goed? In welk opzicht 
heb ik de wil van God gedaan en in welk opzicht niet? Waar heb ik deze wereld op mijn eigen plekje 
een klein beetje beter gemaakt? En hoe ging het in de afgelopen week? En hoe ga ik het morgen 
doen? Elke dag telt! Een bijbeluitlegger ziet dit als een ‘methode’ waarmee je je eigen beperktheid 
gaat zien. Er is immers een einde aan de levensdagen die je worden gegeven. Maar niet minder is het 
m.i. mogelijk dat je hierdoor juist je eigen kansen en talenten tegenkomt.    
 
En elke dag brengt wijsheid. Niet de wijsheid die je op school leert, maar praktische wijsheid die je 
meekrijgt in de opleiding die ons menselijk leven is. Of, beter gezegd: elke keer leer je weer bij voor 
de volgende dag of week die komt. Dat is nu, in deze vreemde corona-tijd, zeker het geval. Maak je 
geen zorgen over morgen, zegt Jezus in de Bergrede in een bepaalde context. Goed advies! Maar 
leren van vandaag om morgen bepaalde dingen ietsje beter te doen, daar lijkt mij niks mis mee.  
 
Ze zijn belangrijk, al die getallen in deze corona-tijd. Want het gaat om en over mensen! Maar de 
dagen figuurlijk in onze handen nemen en ze bekijken en betasten, dat is óók belangrijk.  
En dat kwam allemaal in mij op toen ik verder nadacht over het telefoongesprek met mevrouw X 
uit…(vult u maar in).    
 
Ds. Wim Lolkema 
 



 
 

3 
 

Kindernevendienst 
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. https://knd-boz.blogspot.com/2020/04/emmausgangers.html 
 
Kerkdienst 3 mei 2020 
Aankomende zondag 3 mei komt de kerkdienst o.l.v. ds. Lolkema vanuit Kruiningen, 
via www.kerkomroep.nl, Provincie Zeeland, Protestantse Gemeente Kruiningen. 
Aanvang 10 uur!  Weergave met geluid en beeld. - In onze kerk is er dan geen dienst.  
 
Dodenherdenking 4 mei 
Namens de Raad van Kerken zal een krans gelegd worden bij het monument op de parade door een 
afgevaardigde, ook namens onze kerk. Tevens zullen alle klokken luiden. 
 
Vakantietas 
Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de 
zomervakantie klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Dan duurt de 
zomervakantie erg lang. Ze kunnen niet weg, en moeten zich dus 6 weken thuis vermaken. Met de 
actie Vakantietas van Kerk in Actie kunnen wij kinderen in onze gemeente verrassen met een rugzak 
vol verrassingen voor de zomervakantie. Deze zijn bedoeld voor kinderen van de basisschool leeftijd, 
dus van 4 t/m 12 jaar.  
 
Wij, vanuit uw Diakonie, willen de tassen vullen met spullen die de kinderen kunnen gebruiken om 
zich te vermaken zowel binnen als buiten. Hierbij kunt u denken aan; spelletjes, stoepkrijt, 
springtouw, ballen, stripbladen, kleur en knutsel spulletjes, enz. Hiervoor hebben we natuurlijk geld 
voor nodig. De collecten in de kerkdiensten gaan niet door, dus vragen wij u om een online bijdrage. 
Maak alstublieft een collectebijdrage over naar de Diakonie, NL93INGB0005863548 t.n.v. Diakonie 
Prot. Gemeente Bergen op Zoom o.v.v. Vakantietas. 
 
Alvast bedankt, namens de kinderen. 
Alison, Loes en Sacha 
 
Mededeling van de kerkenraad – voordracht nieuwe scribae 
Al langere tijd is bekend dat scriba Jan Voorsluijs dit werkseizoen bezig is met zijn twaalfde werkjaar 
als scriba. In juni loopt zijn derde ambtstermijn af. Na een stevige speurtocht is het bericht in de 
kerkenraad met vreugde ontvangen dat onze gemeenteleden Eric van der Geer en Elsbeth Huffmeijer 
bereid zijn een aantal taken van jan over te nemen. Beide zijn voorgedragen voor het ambt van 
ouderling. Eric met als taak het scribaat en Elsbeth als actuarius. Dit laatste betekent vooral het 
verzorgen van roosters, het beheren van de “acta”, dus doop/huwelijks boeken etc. en andere taken 
in onderling overleg met Eric. Jan is gevraagd om een aantal redactionele taken voort te zetten, zoals 
de gemeentebrief, het jaarboekje, en andere zaken.  
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De kerkenraad stelt de gemeente voor dat zij Eric v.d. Geer en Elsbeth Huffmeijer 
benoemt in het ambt van ouderling per juni aanstaande, Mochten hier bezwaren tegen 
zijn dan kunt U die indienen bij de voorzitter van de kerkenraad (Charlotte Verbraak). 
Vervolgens zullen de nieuwe ambtsdragers bevestigd worden in hun ambt zodra de RIVM-
maatregelen dat toelaten.  
Uw reacties zijn welkom bij voorzitter@protestantsekerkbergenopzoom.nl 
 
“Bergse fruitmand, een experiment” 15 mei, 10.00 uur. 
Vrijdagochtend 15 mei zijn beide predikanten in de Ontmoetingskerk en kunt U hen bellen. De web-
radio staat aan dus kunt U ook meeluisteren. Gemeenteleden kunnen via de webradio elkaar de 
groeten doen en ondertussen kunnen we muziek laten horen. Zowel CD als live uitgevoerd! Een heel 
experiment.  
 
Hoe werkt het:  

1. U zet op uw vertrouwde manier de “kerktelefoon”of webradio aan. Per computer kunt U 
inloggen via www.kerkomroep.nl en dan kiezen voor Bergen op Zoom, de Ontmoetingskerk. 
De lijn is vanaf 5 voor 10 “open”. U hoort dan ofwel muziek ofwel één van beide predikanten 
aan het woord. 

2. U kunt tussen 10 en 12 uur bellen met het tel. nr van de Ontmoetingskerk: 0164-236165. In 
de uitzending wordt U dan te woord gestaan en uw bericht doorgegeven aan andere 
luisteraars. 

3. Tijdens de uitzending kunnen CD’s worden gespeeld, maar dan willen we graag vooraf weten 
wat uw verzoeknummers zijn. Ook kunnen de predikanten zelf muziek maken op resp. 
vleugel of orgel. Maar ze moeten wel even oefenen natuurlijk. Dus ……. 

 
We horen graag vooraf uw verzoeknummer via het mailadres van één van uw predikanten. 
willemvermeulen@ziggo.nl of w.lolkema@gmail.com  En nu maar hopen dat alles werkt. Graag tot 
aan de telefoon en tot in de uitzending. 
 
Gezocht voor het nieuwe seizoen: notulist kerkenraad! 
Vanaf september wil de kerkenraad graag gaan werken met een aparte notulist die verslag doet van 
de kerkenraadsvergaderingen. We zoeken iemand die dat op zich wil nemen. Het gaat om 10 
(woensdag)avonden per jaar en natuurlijk de uitwerking van de notulen. U hoeft hier geen 
ambtsdrager voor te worden maar wel al het gesprokenen vertrouwelijk te houden. Wanneer U deze 
taak op zich wilt nemen neem dan even contact op met de voorzitter van de kerkenraad (Charlotte 
Verbraak) of met één van de predikanten. Vast reuze bedankt!     
 
Pinkstervieringen ook via ZuidWest TV! 
Op dit moment worden er plannen gemaakt om ook tijdens het Pinksterweekend weer TV 
kerkdiensten te verzorgen via ZuidWestTV. Op zaterdagavond een eucharistieviering uit één van de 
kerken van de Bron parochie of de parochie van Wouw en op zondagochtend een viering vanuit één 
van de protestantse kerken van de Brabantse Wal inclusief  de Protestantse gemeente Roosendaal. 
Deze dienst zal dan op zondag 31 mei a.s. worden uitgezonden om 10.00 uur. U hoort / leest er meer 
over.  
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Relivisie – extra, de komende weken.   
De wekelijkse afleveringen van ReliVisie-extra worden goed bekeken. We krijgen veel positieve 
reacties hierop. Geweldig bedankt. De uitzending van 24 april werd opgenomen in de protestantse 
Kruiskerk van Roosendaal en die van 1 mei in de Antoniuskerk van Lepelstraat. Op vrijdag 8 mei zijn 
we te gast in de protestantse Martinuskerk in Halsteren. U bent welkom op (de site van) 
ZuidWestTV! 


