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NIEUWSBRIEF #6 – 9 mei 2020 

 

Van de voorzitter 

RIVM, Rutte en Regelingen vanaf 1 juni 2020 

De R is weer in de maand (zie titel)… vroeger kregen we van onze moeder in de maanden met een R 
extra vitaminen en levertraandruppels. Met het gebrek aan verse producten in de winkel, mochten 
we immers niet ziek worden en sterk blijven. De R-ren in deze titel gaan misschien óók wel over de 
voorwaarde dat we niet ziek mogen worden en sterk moeten blijven. In geestelijke zin dan en in 
gevoelszin. En het lijkt erop dat we door de nieuw regelingen en nieuwe protocollen ook weer 
vitaminen krijgen toegediend! De vitaminen van elkaar weer meer mogen ontmoeten, het uitzicht op 
hervatting van kerkdiensten, en meer naar buiten kunnen. Want inmiddels heb ik van veel mensen 
begrepen dat ze er goed de balen van hadden, van de intelligente lockdown. Maar…. het betekent 
niet dat corona ons niet meer kan vatten, het betekent niet dat we geen risico’s meer lopen, het 
betekent dat we met volle verstand voorzichtig met elkaar om moeten blijven gaan. Geen risico’s 
lopen die niet nodig zijn.  

Het moderamen heeft afgelopen woensdag vergaderd en besloten om de richtlijnen van de overheid 
aan te houden en het landelijk protocol van de Protestantse Kerk te volgen.  

Wat betekent dat?  

Vanaf 1 juni zullen we – naast het “online” vieren - samenkomen met maximaal 30 mensen in de 
kerk. Daarvoor hebben we procedures nodig en een “streng” beleid. We hebben een Corona- 
werkgroep gevormd die zich daarover gaat buigen. Het betekent bijvoorbeeld een vaste routing in de 
kerk, ingang en uitgang, vaste plaatsen in de kerkbank op 1,5 meter afstand, hygiënische 
maatregelen, bijvoorbeeld desinfecterende gel in de gangen, en reserveren van je plaats. Natuurlijk 
gaan ook wij bij de ingang vragen of u goed gezond bent en geen klachten heeft en hebben we beleid 
voor het gebruik van microfoons en zingen. 

We gaan de juni maand gebruiken om dit te testen, zodat we goed voorbereid de juli maand in 
kunnen, want wellicht kunnen we dan weer met maximaal 100 mensen samenkomen. Uiteraard 
blijven de adviezen van de overheid te allen tijde leidend. Mochten deze wijzigen, dan kan dit advies 
komen te vervallen. 

Opmars 

De komende twee weken gaan we aan de slag en de uitdaging graag aan. Er komen veel regels om 
rekening mee te houden. Het gaat daarbij in de eerste plaats om de kerkdiensten. Het blijft bij alles 
wat we doen belangrijk om je te houden aan de basisregels: vermijd drukte, houdt anderhalve meter 
afstand, let op hygiëne en dergelijke. Toch zijn we blij met deze R in de maand: we zijn blij over het 
feit dat we weer samen kunnen komen! De broodnodige vitaminen en mineralen, een multi-complex 
en daarmee een “geestelijke” krachtpatser, waar we zo naar verlangen. We houden jullie op de 
hoogte. 

Een hartelijke groet, Charlotte Verbraak- Voorzitter  
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“Verspreid het Woord, maar niet het virus”     ds. Willem Vermeulen 
 
Met deze zin sloot minister Hugo de Jonge woensdag 6 mei j.l. de persconferentie af waarin over de 
maatregelen werd gesproken rondom het corona virus. Even dacht ik dat de minister zich in 
waarschuwende zin uitsprak over de politieke samenwerking die sinds kort in Noord-Brabant gaande 
is maar het ging over iets anders: de kerkdiensten. 
 
Vanaf juni gaan we weer een beetje oefenen met het houden van kerkdiensten. Nog met maximaal 
30 personen inclusief koster, musici en ambtsdragers én nadat U zich vooraf hebt aangemeld. 30 is 
het maximum en natuurlijk geldt ook nu: houdt afstand! Inmiddels wordt nagedacht over hoe we dat 
gaan organiseren in onze kerkgebouwen en binnenkort hoort U er meer over. De aandacht in de 
uitspraak van de minister ging overigens vooral uit naar het hardop meezingen. Is dat niet te 
gevaarlijk? Ervan uitgaande dat de mensen die ziek zijn niet in de kerk zijn valt dat wel mee, maar 
inderdaad, misschien moet de afstand niet 1,5 maar wellicht 3 meter zijn! Anders zouden we het 
virus verspreiden terwijl we vooral het Woord willen (be)dienen. 
 
Toch blijven mijn gedachten nog een beetje over deze “one-liner” rondgaan. Want dat zingen, dat 
komt ergens vandaan. Het is niet om de “gaten in de liturgie” te vullen. Het Woord verspreiden 
vraagt namelijk om antwoord! De schriftlezing en de preek zijn nooit bedoeld geweest om via 
eenrichting verkeer de ether in te slingeren, hoe dankbaar we ook mogen zijn voor alle moderne 
technische hulpmiddelen die ons door deze tijd heen helpen. Het Woord lezen, horen en uitleggen 
vraagt altijd om antwoord. Ook om voorbereiding! En het meest betrokken hierbij zijn wij als 
gemeenteleden wanneer we zingen. Al in het oude testament wordt er verteld over de pelgrims die 
zingend op weg zijn en de tempel binnengaan. Zo zingen wij in aanvang van de kerkdienst altijd het 
lied van de intocht. Ook in de verdere orde van dienst speelt de afwisseling tussen Woord en 
(gezongen) antwoord een belangrijke rol.  
 
Wanneer ik mensen spreek over de huidige vorm van digitale kerkdiensten hoor ik het meest dat 
vooral het samen zingen wordt gemist. Dus zullen we zeker gaan zingen over enkele weken! Maar 
dan wel met de waarschuwingen van het RIVM voortdurend in gedachten: wanneer u ziek bent, al is 
het maar een beetje, dan blijft U thuis! En binnen de kerk houden we ons aan de anderhalve meter 
regel. We denken na over een eenrichting systeem en wie het eerst komt die zit op de plek het verst 
van de deur zodat we elkaar niet hoeven te passeren. O ja, ook al is dat niet uw vaste plekje …..! 
want we willen graag het Woord verspreiden, maar niet het virus. 
 
Geduld, goede moed en houd vol! 
 
Kerkdienst moederdag: zondag 10 mei. 
Aanstaande zondagmorgen is de kerkdienst in de Ontmoetingskerk kindvriendelijk.  
Maar ook leuk voor ‘grote’ mensen! We beginnen om ELF uur. En het onderwerp is:  
Uit de put en op pad! 
 
Er is al een hele poos geen ‘gewone’ kindernevendienst geweest. (Wèl gelukkig een knd-blog van 
Ruben.) En daarom houden we a.s. zondag een kindergesprek via ZOOM. Via de computer, dus! Hier  
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gaan een paar gezinnen / kinderen aan meedoen. En als je nog graag wilt meedoen, meld je dan aan 
bij dominee Lolkema (w.lolkema@gmail.com), met je E-mail-adres of het adres van je ouders. Je 
krijgt dan een link toegestuurd en komt - als je wilt - live in de kerkdienst. Dit is niet heel veel anders 
dan wanneer we in de kerk een kindergesprek doen, alleen nu zit je lekker thuis!  
En als je mee gaat doen kun je van tevoren misschien vast nadenken over het volgende:  
Ben je weleens ongerust geweest of bang? En wat kun je dan het beste doen?  
Groetjes van ds. Lolkema, tel. 31 44 66.  
 
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/2020/05/de-goede-herder.html 
 
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/huwelijs 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.  
 
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. 
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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. 
 
Seniorenreis 
De geplande reis naar Gouda kon helaas niet doorgaan, maar we hebben een nieuwe datum geprikt 
natuurlijk ijs weder en corona dienende is dit 16 september geworden want we weten nog niet wat 
het RIVM dan adviseert. Als er groen licht is van de bevoegde instanties gaan we wederom proberen 
Gouda in te nemen. Als u mee wilt, uiteraard als de situatie er naar is, wilt u zich dan bij Ans de 
Laater opgeven, zij kan zo een inschatting maken op hoeveel gasten ze kan rekenen.  
 
Hartelijk dank 
Het is in de vorige nieuwsbrief door anderen al genoemd maar ik wil toch vanuit de diakonie onze 
waardering en dank uitspreken aan al die mensen die 26 april jl spontaan hebben meegewerkt om 
die 100 bossen bloemen weg te brengen, u heeft bij het wegbrengen wellicht al bedankjes gehad 
maar dat wil ik hierbij nogmaals herhalen “Hartelijk dank” - Uw Diakonie. 
 
Gevonden: voor het nieuwe seizoen: notulist kerkenraad! 
Het moderamen is blij en verheugd dat zich en notulist heeft aangemeld, in de persoon van Hans 
Muller. Hij zal verslag gaan doen van de kerkenraadsvergaderingen en nauw samenwerken met de 
scriba natuurlijk. Hans zal geen ambtsdrager worden, maar wel hetgeen besproken is vertrouwelijk 
houden.  
 
Gezamenlijke Pinksterviering uit de Halsterse sint Martinus via ZuidWest TV! 
De protestantse gemeenten van de Brabantse wal inclusief Roosendaal verzorgen samen de televisie 
kerkdienst op Pinksterzondag. Deze kunt U om 10.00 uur bekijken via het kanaal van ZuidWest TV. 
Ook later is de dienst te vinden op de website van deze zender. (www.zuidwesttv.nl) Voorgangers in 
de dienst zijn ds. Corry Biemond (Steenbergen), ds. Marjo den Bakker (Roosendaal), ds. Wim Lolkema 
(Bergen op Zoom en Woensdrecht) en ds. Henk v.h. Maalpad (Halsteren en Nieuw Vossemeer).   
 
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 vrijdag 8 mei werd opgenomen in de 
protestantse Martinuskerk in Halsteren. Op 15 mei komt de uitzending uit Hoogerheide. U bent 
welkom op (de site van) ZuidWest TV! 
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Van de kerkrentmeesters:  Solidariteitskas.  
Ieder jaar wordt er in mei een beroep gedaan op onze gemeente om een bijdrage te leveren aan “De 
Solidariteitskas” van de Protestantse Kerk in Nederland.  
 
Met dit fonds worden eenmalige projecten gesteund van PKN-gemeenten. Zo heeft onze gemeente 
vorig jaar van dit fonds een flinke subsidie ontvangen voor professionele begeleiding bij het opstellen 
van ons nieuwe beleidsplan. Landelijk wordt uitgegaan van € 5,- per lid per jaar; wij vragen € 10,- per 
lid, omdat niet ieder lid kan of wil bijdragen.  
 
U bent gewend om voor uw bijdrage aan de Solidartiteitskas in mei een acceptgiro te ontvangen. Het 
is de bedoeling dat U die ook dit jaar in de bus krijgt. We willen echter graag overstappen op digitaal 
betalen. Daarom krijgt eenieder van wie een email-adres bekend is, ook een digitale 
betalingsuitnodiging. U kunt dan zelf kiezen hoe U betaalt. Kiest U voor digitaal betalen per SKG-
iDEAL, dan zult U vanaf volgend jaar (2021) geen acceptgiro meer ontvangen. SKG-iDEAL heeft onze 
voorkeur omdat dan geen acceptgiro’s hoeven te worden rondgebracht (nu meer dan 800 adressen) 
en de administratie geautomatiseerd verloopt. Dus warm aanbevolen! Natuurlijk zijn wij blij met 
iedere gift, welk bedrag dan ook, overgemaakt met welke betaalwijze dan ook!  
 
Digitale collectezak. Over digitaal betalen gesproken: omdat we vanwege corona niet meer naar de 
kerk gaan, kunnen we ook niet meer met de collectezakken rondgaan. Maar als U toch iets ‘in de 
collectezak’ wilt doen, kunt U uw gift overmaken naar rekeningnummer NL29INGB0006921612 t.n.v. 
Protestantse Kerkgemeenschap Bergen op Zoom o.v.v. ‘Collecte’. U kunt ook op het plaatje van de 
collectezak op onze website klikken (www.protestantskerkbergenopzoom.nl). Dan wijst de rest zich 
vanzelf.   
 
Inmiddels is er in de periode dat we niet met zijn allen naar de kerk konden, met de digitale 
collectezak al bijna 1000 euro opgehaald! Daarnaast is ook nog eens € 226,- binnengekomen via de 
webshop voor de Moldavië-actie van de ZWO!  We vermoeden dat veel mensen wat extra’s ‘in de 
zak’ doen. Heel bijzonder! Allemaal heel hartelijk dank daarvoor! Giften met een nadrukkelijk 
aangegeven bestemming, dragen we natuurlijk daaraan over. Bijdragen waarvoor geen bestemming 
is aangegeven zullen op een eerlijke wijze worden verdeeld tussen de verschillende doelen, zoals 
pastoraat, diaconie, ZWO, gebouwen.  
 
Rindert Peerbolte 
kerkrentmeesters@protestantsekerkbergenopzoom.nl  
 
Klokken van Troost en Hoop.  
Zeven keer hebben ze op de woensdagavond geluid, de klokken van Troost en Hoop. Een aantal 
keren gevolgd door een kort Avondgebed vanuit de Ontmoetingskerk. De Nederlandse Raad van 
Kerken is er nu mee gestopt. En wij in Bergen op Zoom volgen de Raad daarin. We hopen dat u HOOP 
hebt geput uit het geluid van de klokken! 
En we gaan nu op vrijdagmorgen 15 mei verder met ‘De Bergse Fruitmand, een (muzikaal) 
Experiment’, van tien tot twaalf uur. U kunt meeluisteren via www.kerkomroep.nl en inbellen via 
tel.nr. 0164 – 236165. Zie verder Rond de Kerken van 7 mei, pagina 3.  



 
 

6 
 

 
 
 
 
Geraniumactie 
De geraniumactie was ook dit jaar een succes. Het aantal verkochte planten was iets lager dan vorig 
jaar: mensen wisten niet zeker of de actie doorging en een paar bestellingen zijn niet doorgekomen. 
Omdat alle planten op zaterdag aan huis zijn bezorgd (niet afhalen bij de fietsenstalling!), kon de 
actie doorgaan. Bij het afleveren was een brief gevoegd om de betaling per bank te voldoen. 
Dank aan de vier bezorgers voor het rondbrengen! 
 
De inkoopprijs is dit jaar hoger, want veel mensen zijn actief in hun tuin bezig, wat een grotere vraag 
naar tuinplanten geeft. We zijn blij dat de actie toch netto € 600,- heeft opgeleverd. 
De kerkrentmeesters hebben het voorstel gedaan dit bedrag te bestemmen voor nieuwe 
kerstverlichting aan de buitenkant van de kerk. Het moderamen heeft dit voorstel goedgekeurd. Aan 
enkele jongeren zal worden gevraagd om mee te denken over het ontwerp en ophangen. 
De goede kwaliteit van de planten, het mooie weer en de enthousiaste mensen maakten het een 
plezier om deze actie te doen. 
 
Dank aan de vrijwilligers voor hun medewerking! 
 
Jaap van Dam, kerkrentmeester 
 
 


