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NIEUWSBRIEF #9 – 13 juni 2020 

 

 

Van de voorzitter 

We naderen het einde van het seizoen. Komende week is de laatste vergadering van de kerkenraad 

voor het zomerreces. We denken stiekem na of we dan toch op vakantie gaan, of juist niet. We willen 

kennelijk heel graag genieten en er tussenuit, mensen ontmoeten en de omgeving verkennen. De 

zomer is in aantocht, alles groeit en bloeit en je wilt weer terug naar hoe het altijd gaat. Wanneer ik 

buiten in de natuur wandel met onze hond, lijkt het soms net alsof er niets aan de hand is. De vogels 

fluiten er vrolijk op los en onze hond speelt in het hoge gras. En toch… de realiteit is zo anders.  

Terugkijkend op het afgelopen kwartaal staat heel ons leven op zijn kop. Alles…. Onze basis normen 

en -waarden om met elkaar een fijn leven te hebben lijken niet vervuld. Gevoelens van onrust lijken 

de overhand te nemen in onze hoofden en harten. Angst om ziek te worden, angst om je baan te 

verliezen, angst voor de aankomende recessie, angst voor discriminatie. Burgerlijke 

ongehoorzaamheid, protesten en ontevredenheid nemen de overhand. Ik merk het verschil zelfs in 

onze mediationpraktijk: conflicten zijn hoger opgelopen, partijen aan tafel hebben kortere lontjes.  

En terwijl ik dit constateer denk ik aan wat we als kerkgemeenschap de afgelopen maanden hebben 

gedaan en bereikt. Hoe we sinds de kerksluiting hebben geprobeerd om juist te kijken naar wat 

allemaal wél kan, creatieve oplossingen hebben verzonnen, acties gemaakt. En hoe mooi is het te 

constateren dat er zoveel gebeurt in onze kerk. Zowel in het moderamen als in de kerkenraad 

hebben we elkaar steeds gevonden en bereid gevonden om in beweging te blijven en vooruit te 

kijken. De vergaderingen via ZOOM verlopen goed en zelfs gezellig!  

Daarnaast is er veel gebeurd, denk aan de kaarten en bloemenacties, de nieuwsbrief die ontstaan is, 

de ontwikkeling van online en live kerkdiensten, de samenwerking met ZuidWest TV, de piramide van 

nabijheid werkt goed. We hebben een nieuwe scriba, archivaris én een notulist voor de kerkenraad 

bereid gevonden, de jeugdraad is in volle actie op zoek naar een jongerenwerker en ook daar zijn we 

met nieuwe mensen aan de slag. De taakgroep communicatie staat op punt om geïnstalleerd te 

worden, ook met nieuwe aanwas. Er is een gebruiksplan geschreven, de muzikale Bergse fruitmand is 

ontstaan, de kindernevendienst heeft online blogs en de diakonie is druk met de vakantietas voor de 

kinderen.  

Het maakt me trots. Trots op ons, PG Bergen op Zoom! Natuurlijk blijft het verdrietig dat er een 

heleboel activiteiten nog steeds niet kunnen, dat we teleurgesteld zijn in dingen die niet door gaan of 

er even niet zijn, dat we weten dat er mensen in eenzaamheid wegkwijnen, dat we niet iedereen 

kunnen bereiken zoals we zouden willen. Laten we dat verdriet en die machteloosheid niet 

bagatelliseren. Toch mogen we hoop en moed putten uit onze sterke kerkgemeenschap, en met 

gepaste trots en blijdschap terugkijken. Daarbij mogen we mijns inziens met dezelfde hoop en 

blijdschap  óók vooruit kijken en moed houden. Gemeente zijn we met zijn allen en met de getoonde 

veerkracht het afgelopen half jaar mogen we ook vertrouwen om een fantastische kerk van de 

toekomst te zijn! 

 

Charlotte Verbraak 

Voorzitter kerkenraad 
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KROON en GEEST  

 

We kunnen elkaar best iets vertellen over sommige positieve gevolgen van de corona-crisis. 

Bijvoorbeeld meer aandacht voor allerlei zaken waar we vaak achteloos aan voorbijgaan. We gaan 

bewust leven.  En het milieu is een poos goed-af geweest met deze crisis, want er werd weken lang 

(door het thuis werken) veel minder auto gereden dan anders. Om van het stilgevallen vliegverkeer 

nog maar te zwijgen. Ik denk aan een filmpje van een poosje geleden over de wateren van Venetië. In 

andere tijden was dat water super-smerig vanwege al het toeristisch verkeer. Nu is het kraakhelder. 

En deze crisis maakt ook nieuwe creativiteit in ons wakker. Corona betekent letterlijk kroon. Het is de 

lichtkrans rondom de zon tijdens een zonsverduistering.  En kortgeleden zag ik bij de Jumbo een heel 

aantal kratten Corona-bier op elkaar gestapeld staan. Ongetwijfeld verfrissend op een warme dag.   

 

Maar verder? Corona zaait dood en verderf. Minimaal ruim zesduizend maal één keer in ons land. En 

het virus maakt dat wij (soms) naar onze medemens kijken met de gedachte: blijf op afstand! Je kunt 

wel besmet zijn. En als iemand besmet is, dan kan hij/zij de ziekte overbrengen. Het virus brengt dus 

ijskoud scheiding. Het schept afstand. Minimaal anderhalve meter!!  Als het daar dan maar bij blijft… 

De aanwezigheid van het virus brengt verschillende bedrijven aan de rand van de afgrond. Corona is 

voor de gemiddelde Nederlander onzichtbaar. Maar het DOET van alles.    

 

Het tegenovergestelde van corona is voor mij de Geest die levend maakt! En die uitgaat van de Vader 

en de Zoon. De PINKSTER-Geest. Paulus noemt in zijn geheel eigen context de vrucht van de Geest. 

Die vrucht is één geheel, te onderscheiden in negen delen:  liefde, vreugde, vrede, geduld, 

vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat zijn mooie dingen voor de 

mensen! De Geest, de Heilige Geest, maakt géén scheiding maar zorgt juist voor verbinding. Vooral in 

de gedaante waarin Johannes in zijn Evangelie de Geest uittekent: de Trooster.  

 

De Geest wordt wel de Pontifex genoemd. Letterlijk de Bruggenbouwer. Een nog vrij recent boek van 

Dr. Jan Veenhof over de Geest als Relatiestichter heet: De kracht die hemel en aarde verbindt.  En 

daarnaast verbindt diezelfde Geest ook mensen met elkaar. En Zij brengt hen samen, in elk geval op 

de zondagmorgen. Afstand scheppen, scheiding brengen dat past niet bij haar. De Heilige Geest is 

voor de gemiddelde Nederlander onzichtbaar. Maar Zij DOET van alles. Vaak nog meer dan wij door 

hebben. Zó komt er leven! Met DIE Geest wil ík wel besmet worden. Geen enkel probleem, 

integendeel. Want deze besmetting maakt de wereld beter.  

 

Het is mijn vaste overtuiging dat uiteindelijk de Geest het ‘kroon-virus’ zal overwinnen. Want de 

Geest werkt op allerlei manieren, ook door mensen heen die nu hard werken aan een vaccin tegen 

corona. Gespecialiseerde medische kennis is er immers niet zomaar. Ook dat komt ergens vandaan!  

 

In Openbaring 2: 10 komt alles samen:  

Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.  

 

W. Lolkema, 11 juni 2020.  
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Vertelling voor kinderen in de komende vieringen door Marianne Scheele. 

Vanaf afgelopen zondag 7-6 worden er in de vieringen verhalen uit de Bijbel verteld door Marianna. 

De vieringen zijn te volgen via Facebook, zie ook onze website 

www.protestantsekerkbergenopzoom.nl. Wil je deze vieringen bijwonen dan moet je je ook weer van 

te voren aanmelden via. tel nr. 06-30194696. 

 

Je mail checken.  

Het klinkt zo simpel …. Even je mail checken!. We doen het dagelijks en vaak meerdere malen. Maar 

wat als je geen computer hebt en wel een mail account? Welnu, dan ga je toch gewoon naar de 

bibliotheek! Maar ja, daar ben je nu niet welkom achter de computer. Als kerk willen we mensen die 

in deze situatie zitten te hulp komen. Op dinsdagmiddag van 14 – 16 uur bent U welkom en dan staat 

er een laptop klaar, inclusief doekjes en desinfectiespuitbus etc. welkom.  

 

12 juli 2020: gezinskerkdienst. 

Sinds juni zijn er weer kerkdiensten waar maximaal 30 personen welkom zijn maar de 

kindernevendienst en de jeugdzondag bijeenkomsten konden tot dusverre nog niet plaatsvinden. 

Vanaf 1 juli mogen we weer met een grotere groep samenkomen tot maximaal 80 personen. Op 

zondag 12 juli nodigen we met nadruk de gezinnen uit om ook naar de kerk te komen. De dienst zal 

een laagdrempelig karakter hebben. De uitnodiging geldt de gehele gemeente, maar gezinnen 

hebben nu voorrang bij inschrijving!  

 

Natuurlijk vinden we het leuk om elkaar weer eens te zien, maar we nemen in die dienst ook afscheid 

van de familie van Beek die gaat verhuizen. We staan stil bij de afsluiting van het seizoen en de 

aanvang van de vakantie-periode. Voor deze dienst moet je je van te voren aanmelden via. Tel nr. 06-

30194696. Bij mooi weer gaan we na afloop op het gazon van het Bolwerk bij het speeltuintje nog 

even met elkaar napraten. Natuurlijk op afstand …… maar wel veel dichterbij dan tot dusverre! 

Iedereen is welkom!  

 

Gezocht: (technische) hulp bij video-kerkdiensten. 

Al 10 weken lang doen we ons best om naast het “radiogeluid” van onze oude vertrouwde 

kerktelefoon (inmiddels webradio) ook beelden van onze kerkdienst te maken en aan dat geluid te 

koppelen. Met enige vertraging lukt dat goed. Op maandag is de kerkdienst van zondag terug te 

vinden via de website.  

 

Ook zijn er pogingen om beeld en geluid te “live-streamen” via Facebook en YouTube. Het is een 

beetje zoeken en met wisselend succes. Waar staan welke microfoons en hoe knoop je die vast aan 

de camera (meestal een iPad of telefoon). We hebben hier een beetje hulp bij nodig. De enkele 

personen die hier mee bezig zijn kunnen lang niet altijd elke week komen en wellicht lopen er 

mensen rond met veel betere technische ideeën. 

 

Diegene die zou willen helpen nodigen wij van harte uit zich te melden. Graag een telefoontje naar 

Willem Vermeulen op 0164-241712 of een mailtje naar willemvermeulen@ziggo.nl.  

 

http://www.protestantsekerkbergenopzoom.nl/
mailto:willemvermeulen@ziggo.nl
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Relivisie – extra, de komende weken. 

De wekelijkse afleveringen van ReliVisie-extra worden in ieder geval tot aan de zomervakantie 

voortgezet. De uitzending van vrijdag 12 juni werd opgenomen in de RK kerk aan de Kade in 

Roosendaal. De utizending van 19 juni wordt opgenomen in de prot. kerk van Ossendrecht. U bent 

welkom op (de site van) zuidwesttv! 

 

Aan de jongeren van onze gemeente. 

Van woensdag 21 tot en met zondag 25 oktober staat de volgende reis gepland naar onze 

partnergemeente Torgau. Normaal gesproken zouden we dan met een stuk of wat volksbusjes op 

pad gaan en een aantal gezellige dagen hebben met elkaar en met jongeren uit deze Duitse stad. De 

uitnodiging was er al lang voordat we het woord corona kenden. Ik had onlangs contact met mijn 

collega in Torgau en als voorbereidingscommissie hebben we ook eens bij elkaar gezeten.  

Wat is de stand van zaken? De uitnodiging geldt nog steeds! We zijn welkom op genoemde data in 

Torgau. Niemand weet op dit moment hoe dan de wereld er voor staat. Hopelijk mogen we reizen en 

mogen we elkaar ontmoeten. Wellicht moeten we afstand in acht houden en betekent dit dat we 

niet met kleine busjes kunnen reizen maar bijvoorbeeld met een grote. Het zou ook zomaar kunnen 

dat er nieuwe uitbraken zijn en alles weer op slot zit, maar daartegenover zou het ook zomaar 

kunnen dat de situatie rustig en gunstig.  

 

Onze vragen: zouden jullie deze data vast in je agenda willen reserveren? Mocht je meer willen 

weten, bel of mail dan even. Geef je mailadres s.v.p. door aan ons indien je geinteresseerd bent. De 

uitnodiging geldt voor alle middelbare scholieren en ouder. Bijzonderheid dit jaar is dat ook vroegere 

deelnemers zijn uitgenodigd evt. met hun kinderen! Het is namelijk een reünie- en ook een beetje 

een afscheidsreis, althans, voor ds. Willem Vermeulen. 

 

Welkom allemaal! Info en aanmelding via: marcelsmidt@home.nl    

 

ZWO – Voorjaarsactie. 

In maart hebben we de voorjaarsactie gehouden om geld in te zamelen voor ons project “Brabant 

voor Moldavië” Jullie hebben, bij elkaar, het geweldig bedrag van € 1.812,00 overgemaakt. Hartelijk 

dank hiervoor! 

 

ZWO – Vastenpot. 

Dit jaar liep onze Vastenactie anders dan anders. Na maar twee diensten moest de kerk haar deuren 

tijdelijk sluiten. Daarom kwamen ook de sobere maaltijden die we in de vastentijd hadden 

georganiseerd te vervallen. Toch hebben we € 65,00 opgehaald voor het Home Care project in 

Moldavië. Hiervoor onze dank. 

 

ZWO - Amnesty International. 

In de loop van het jaar vragen wij regelmatig uw aandacht voor de problemen die er wereldwijd met 

mensenrechten zijn. Dit doen we in de vorm van onze schrijfacties voor Amnesty International. 

Amnesty noemt voorbeelden van mensen in schrijnende situaties, die zou kunnen verbeteren door 

een uitdrukkelijk verzoek aan de verantwoordelijken. Momenteel is het niet mogelijk de 

handtekeningenactie in de kerk te doen en we weten nog niet wanneer het weer wel zou kunnen. 

Dat is jammer, maar het goede nieuws is dat het wel mogelijk is om zelf in actie te komen. 

mailto:marcelsmidt@home.nl
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Wanneer u contact met Amnesty opneemt via servicecenter@amnesty.nl en vraagt om de 

maandelijkse email voor schrijfacties, dan krijg je iedere maand een mail met voorbeeld brieven 

waaruit je kunt kiezen, ondertekenen en opsturen. Een alternatief is te vinden via amnesty.nl/kom-

in-actie/acties, waar diverse petities en e-mailacties zijn te vinden. Het kost iets meer moeite dan 

alleen een handtekening zetten na een dienst. Maar voor de mensen om wie het gaat kan dit het 

verschil maken! 

 

Namens de ZWO, Alison Jolley 

 

Gebruiksplan en corona protocol. 

Zoals u weet heeft de kerkenraad een gebruiksplan met corona protocollen opgesteld. Hierin zijn 

beschreven de procedures die we volgen, aan de hand van de richtlijnen van de Rijksoverheid en het 

RIVM. U kunt het gehele gebruiksplan teruglezen op de website van de kerk. 

www.protestantsekerkbergenopzoom.nl. 

 

Naast de protocollen is het gebruik van gezond verstand van even groot belang. Voor alle activiteiten 

geldt dat hierbij de voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, afstand, kwetsbare personen e.d. in 

acht worden genomen. Deze maatregelen zijn te vinden via www.rijksoverheid.nl. 

 

 

mailto:servicecenter@amnesty.nl
http://www.protestantsekerkbergenopzoom.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/

