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NIEUWSBRIEF #11 – 25 september 2020 

 

Van de voorzitter 

We leven in een vreemde tijd. Nu de tweede coronagolf een feit is, houden we ons hart vast. Nieuwe 

beperkende maatregelen zullen niet uitblijven, we volgen het nieuws met belangstelling nieuwe 

berichten van het Kabinet en het RIVM. Tegelijkertijd starten we dit weekend het nieuwe kerkelijke 

seizoen op en ondanks dat we leven met onzekerheden, willen we hoop houden en goede moed.  

 

Het jaarthema van de kerk dit jaar is “Het goede leven - Bloeien in Gods licht”. De foto die u ziet 

illustreert het thema. Gerdien van Delft (Studio Rebel) maakte deze afbeelding bij het thema. Je kunt 

er vlammen in zien, een kandelaar en twee handen die elkaar gedeeltelijk overlappen en de duif die 

de handen samenbindt. De quote 'in die ander komt iets van God naar je toe’ is hiervoor inspiratie 

geweest. De paarse vlam vormt met het rode gedeelte een kaars is symbool dat uit dit ’samen' iets 

nieuws voortkomt. 

 

Hoe beperkt we dan ook zijn, we willen zó graag met elkaar kerk zijn en gemeente vormen. En toch 

voelen we dat door de coronacrisis het kerkelijk seizoen onder druk staat. We willen het komend 

seizoen graag geïnspireerd blijven, samen komen, zorgzaam zijn voor de groep kwetsbare 

gemeenteleden, elkaar niet uit het oog verliezen. Dat betekent omdenken. Dat is een creatief proces, 

waarbij we steeds kijken naar wat wel mogelijk is. Op deze manier proberen we het goede leven met 

elkaar te voelen, uitgedaagd door het jaarthema. 

 

In deze nieuwsbrief krijgt u een update en informeren wij u over de activiteiten die weer worden 

opgestart en leest u op welke manier wij de uitdaging aan kunnen gaan om met elkaar er een mooi 

en goed kerkelijk jaar van te maken. En last but not least: Wij informeren u over de aankomende 

gemeentevergadering en het beroepen van een nieuwe predikant voor onze gemeente.  

 

Een goed nieuw seizoen gewenst! 

 

Charlotte Verbraak - Voorzitter kerkenraad 

 

UITNODIGING GEMEENTEVERGADERING OVER BEROEP NIEUWE DOMINEE  

Zoals u weet is het gebruikelijk om in het najaar een gemeentevergadering te houden. Een 

vergadering waarin de financiën en de jaarrekening van de gemeente worden gepresenteerd en 

beleidsmatige zaken aan de orde worden gesteld.  

 

Deze vergadering is gepland op 18 oktober aanstaande, aansluitend aan de kerkdienst zal deze om 

half 12 starten. Echter deze keer is er een belangrijk en bijzonder extra agendapunt op de agenda: De 

kerkenraad heeft een advies en voorstel voor het beroepen van een nieuwe dominee van de 

beroepingscommissie ontvangen en ze heeft besloten dit voorstel te aanvaarden. Daarom willen we 

tijdens de gemeentevergadering met u overleggen over het uit te brengen beroep, de kandidaat aan 

u voorstellen en - nadat we u gehoord hebben - vragen om met het beroep in te stemmen.  
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We verheugen ons enorm op dit feit. Het is tenslotte een belangrijke én heugelijke gebeurtenis voor 

onze gemeente, waarin we met elkaar de toekomst inkijken. Tegelijkertijd willen we u de ruimte 

geven om een eigen mening te vormen, kennis te maken en vragen te stellen. 

 

Omdat we ieder gemeentelid de gelegenheid willen geven om deel te nemen aan deze vergadering, 

vragen wij om u aan te melden bij de scriba Eric van der Geer. De vergadering vindt corona-proof 

plaats in de kerkzaal. En bij grote belangstelling zal de groep zelfs gesplitst worden. 

 

Ook willen we gemeenteleden die niet naar de kerk willen of kunnen komen de gelegenheid geven 

om middels een video-verbinding met ons mee te “ZOOMEN”! U kunt zich hiervoor ook inschrijven 

en te zijner tijd ontvangt u de inloggegevens en link. 

 

Kortom: Aanmelden voor zowel de vergadering als de video-meeting bij Eric van der Geer: 

scriba@protestantsekerkbergenopzoom.nl 

 

We verheugen ons om u allen te mogen ontmoeten op 18 oktober en we rekenen op een grote 

belangstelling en opkomst! 

 

Tot dan, met vriendelijke groeten,  

namens de kerkenraad,  

 

Charlotte Verbraak 

voorzitter@protestantsekerkbergenopzoom.nl 

 

Een nieuw seizoen! – Willem Lolkema 

Vanmorgen vroeg, 24 september, zag ik viroloog prof. Ab Osterhaus op TV. In het diepst van de 

coronacrisis, in maart en april, was hij bijna dagelijks wel even te zien: met een strakke boodschap, 

over je houden aan de regels en over maatregelen die vooral vèrgaand moesten zijn. En nu was hij er 

wéér. Opnieuw met indringende taal. Dat is niet verkeerd, nu eerder deze week enkele wat 

bekendere figuren, ook wel influencers genoemd,  zich hebben gepresenteerd met 

ikdoenietmeermee. Mijns inziens een volkomen onverantwoordelijke actie. Het was dan ook (laat ik 

het netjes zeggen) stuitend om te zien hoe één van die gasten - spreektaal, sorry! - al heel snel zijn 

motto veranderde in ikhebvragen.  De actie was op z’n minst, alweer netjes gezegd, onvoldoende 

doordacht. 

 

Onder dit onrustig gesternte beginnen we ons nieuwe seizoen 2020-2021. Ons motto Het Goede 

Leven komt in een wel heel bijzonder licht te staan. Maar we weten te allen tijde van Hem die met 

ons gaat en met Wie wij mogen gaan, Lied 416. Ik hoop dat we in de komende tijd zo mogelijk en zo 

nu en dan samen één vers van dit bijzondere lied mogen zingen in onze kerkdienst!      

 

Het Goede Leven in deze crisistijd heeft een iets anders kleurtje dan het een jaar geleden zou hebben 

gehad. Maar het motto daagt ons nog steeds uit om ook nu dankbaar het goede te koesteren. 

DANKBAARHEID wordt dan wel een kernwoord.  Het vraagt om bewust leven en om goed om je heen 

kijken zodat je het goede en mooie ook in deze ingewikkelde tijd blijft zien. Paulus roept zijn  
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geloofsgenoten daartoe op in Colossenzen 3: 15, een bijbelgedeelte over het nieuwe leven. De vrede 

van Christus…regere in uw harten; en weest dankbaar. Dankbaarheid heeft een adres nodig: je bent 

iemand voor iets dankbaar. En vanuit ons geloof zeggen we: God maakt het leven goed. Aan Hem is 

onze dank gericht.  

 

En verder blijft Het Goede Leven ook een wenkend perspectief. Een leven in een Nieuw Normaal. 

Waarin ooit het virus verslagen zal zijn. Een tijd ook waarin kinderen op het eiland Lesbos een Veilig 

Thuis zullen hebben. En daar kan onze overheid zeker iets aan doen. Dus laat ik dit verhaaltje niet te 

‘lievig’ maken. Er is nog veel te doen, ook op het gebied van gerechtigheid en vrede. Voor onze 

regering en voor onze volksvertegenwoordigers.  

 

En ook voor ons is er veel te doen, elk op ons eigen plekje in deze samenleving! We hebben er het 

hele seizoen 2020-2021 voor.   

 

Zes avonden: De zin van het leven - vanaf 13 oktober 2020. 

Boeiende gesprekken van journalist Fokke Obbema met allerlei mensen (die op hun vakgebied 

deskundig zijn) zijn gebundeld in het boek De zin van het leven - gesprekken over de essentie van ons 

bestaan.Over dit boek praten we op zes avonden, te beginnen op dinsdagavond 13 oktober om acht 

uur in de Ontmoetingskerk. In gezamenlijk overleg plannen we de daarop volgende data.  

 

U / je kunt zich voor deze avonden bij mij aanmelden tot en met donderdag 8 oktober. 

Dit kan (bij voorkeur) via E-mail: w.lolkema@gmail.com  

Telefonische aanmelding kan ook: 0164 - 31 44 66. Zie de Gemeentebrief Zomer 2020. 

 

En natuurlijk zullen we op basis van de interviews ook praten over de zin van ons eigen leven.   

U / je kunt het boek van Fokke Obbema zelf kopen of bestellen bij één van onze plaatselijke 

boekhandels. Of u bestelt het digitaal via bol.com  Lukt dit u om één of andere reden niet, meldt dat 

dan bij uw aanmelding. Dat verzin ik iets anders voor u. 

Het boek telt 368 bladzijden en kost 22,99 Euro.  

Uitgegeven bij Atlas Contact, ISBN 978 90 450 3932 9      W. Lolkema 

 

Gemeentegroeigroep - vanaf 3 november 2020  

Een Gemeentegroeigroep (GGG) is een maandelijkse pastorale gespreksgroep waarin het 

bijbelgesprek een belangrijk onderdeel vormt. Achtergronden van een bijbelgedeelte worden 

besproken.  

 

Maar daarnaast wordt doorgepraat over de vraag: Wat betekent dit gedeelte voor mij, voor ons, in 

mijn/onze situatie? Voorafgaand aan het bijbelgesprek bespreken we telkens wat we in de afgelopen 

weken hebben meegemaakt, althans voorzover we dat willen delen. We sluiten af met een 

gebedsmoment.  

 

Het onderwerp voor het komend seizoen is: Durf Daniël te zijn! (Geworteld in God ben je in staat om 

je takken breed te laten uitwaaieren naar de wereld. Maar hoe doe je dat?) 

 

mailto:w.lolkema@gmail.com
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In principe is de GGG een huiskring, bij iemand thuis dus. Maar we beginnen in de Ontmoetingskerk. 

En wel op dinsdagavond 3 november om 20.00 uur. U / je kunt zich voor deze eerste avond bij mij 

aanmelden tot en met woensdag 28 oktober. Dit kan (bij voorkeur) via E-mail: w.lolkema@gmail.com  

Telefonische aanmelding kan ook: 0164 - 31 44 66. Zie de Gemeentebrief Zomer 2020. - W.Lolkema. 

 

Jongerengespreksgroep 

Deze club bestaat al een aantal jaren, heb ik vernomen. Nu gespreksleider ds. Vermeulen  

met emeritaat gaat, zet ik mij graag in voor het voortbestaan van de groep. De vaste deelnemers 

hebben een app-bericht ontvangen met een voorstel voor het vervolg, incl. de suggestie om elkaar te 

ontmoeten na de kerkdienst op 27 september. (Voor bijwonen van de kerkdienst wel even 

aanmelden bij mw. Ans de Laater.)   

 

Jongeren (en oudere jongeren) die nog niet bij de groep horen kunnen ook gaan deelnemen. Meld je 

dan aan bij ondergetekende. Bij voorkeur via E-mail: w.lolkema@gmail.com of via tel.nr. 0164 31 44 

66. Zie de Gemeentebrief Zomer 2020. W. Lolkema.  

 

Bonhoeffer - Een Goed Verhaal 13 november 

We bespreken een preek van Dietrich Bonhoeffer, de bekende predikant-theoloog die op 9 april 

1945 op bevel van Adolf Hitler van het leven werd beroofd. Dit jaar 75 jaar geleden. Dat doen we op 

vrijdagmorgen 13 november om tien uur in de Ontmoetingskerk. Wilt u zich uiterlijk op maandag 9 

november bij mij aanmelden als u aan de ochtend wilt deelnemen? Via E-mail: 

w.lolkema@gmail.com Of telefonisch: 0164 31 44 66. Zie de Gemeentebrief Zomer 2020.    Welkom!  

W. Lolkema.  

 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 

Het nieuwe kerkelijke seizoen is begonnen. Het vorige seizoen zijn we, ‘door corona’, geëindigd op 

een onwezenlijke manier; met nauwelijks persoonlijk contact. De start waar we nu inzitten lijkt ‘meer 

op vroeger’. Veel doordeweekse activiteiten zijn weer begonnen in de kerk, met inachtneming van de 

1,5 m. Niet alles, want het kerkelijk centrum in de Williamstraat is nog steeds niet door ons in 

gebruik. En hoewel het devies nog altijd is: vergaderen met videobellen als het kan, zijn er ook alweer 

bijeenkomsten gestart in de Ontmoetingskerk. Zelfs koor-repetities, onder strenge voorwaarden. De 

landelijke PKN heeft een online tool ter beschikking gesteld waarmee kan worden berekend hoeveel 

mensen hoe lang mogen zingen, gegeven het volume van de ruimte en goede ventilatie. Alle 

coronaregels voor onze gemeente staan in het Gebruiksplan, dat onlangs is geactualiseerd en 

goedgekeurd door de kerkenraad. U kunt het Gebruiksplan inzien op de website.  

 

Ook mede door corona, is er meer gedoneerd (giften, collecten) aan onze gemeente via online 

bankieren en via de Kerkgeld app. Deze app wordt uitgegeven door het SKG, een kerkelijke bank die 

ook de hosting verzorgt van onze website. SKG heeft het nodig gevonden de app te vervangen door 

een nieuwe: Appostel geheten. U kunt deze app downloaden via de Apple App Store en de Google 

Play Store. Als U de Kerkgeld app gebruikt, wilt U hem dan vervangen door Appostel? U kunt uw 

oude inloggegevens blijven gebruiken.  

 

Rindert Peerbolte - kerkrentmeesters@protestantsekerkbergenopzoom.nl 

mailto:w.lolkema@gmail.com
mailto:w.lolkema@gmail.com
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ReliVisie 

Tot het uitbreken van de corona-crisis was ReliVisie een TV programma dat éénmaal per maand via 

de regionale omroep ZuidWest TV werd uitgezonden. Vanaf het moment dat er beperkingen in ons 

leven kwamen i.v.m. cororna werd ReliVisie omgebouwd tot een wekelijks programma onder de titel 

“Relivisie-extra”. 

 

Nieuw in deze uitzendingen waren de rubrieken: “de preek van komend weekend” en “we steken 

een kaarsje aan voor …” telkens was er een gesprek met de predikant / pastor van de kerk waar we 

voor de opnames te gast waren.   

 

Bij de evaluatie kwam naar voren dat door de kijkers deze veranderingen positief werden 

gewaardeerd. Voor het nieuwe seizoen werd gekozen voor een nieuw schema: twee maal per maand 

i.p.v. 1 maal en/of i.p.v. wekelijks. De nieuwe rubrieken moesten blijven en is het programma 

inhoudelijk sterker geworden.     

 

De uitzending van vrijdag 25 september staat inmiddels op de website van ZuidWesttv / tv gemist en 

de komende uitzending wordt opgenomen in onze Ontmoetingskerk. U bent welkom op (de site van) 

Zuidwesttv! 

 

ds. Willem Vermeulen. 

 

Een thuis voor kwetsbare kinderen in Moldavië 

Zondag 18 oktober willen we, vanuit de ZWO,  uw aandacht vragen voor één project binnen onze 

project Brabant voor Moldavië. Kinderen die in armoede en in gebroken gezinnen opgroeien, zijn en 

blijven kwetsbaar. Ze hebben in hun jeugd essentiële zaken gemist, zoals goed onderdak, veiligheid, 

gezonde relaties en onderwijs. Deze groep kinderen kan, eenmaal volwassen, opnieuw in de 

problemen komen. Vaak zijn ze niet in staat om goede beslissingen te nemen en zelf een stabiel gezin 

te stichten. De kans is groot dat ook hun kinderen uiteindelijk in dezelfde misère opgroeien. Youth 

for Christ, partner van Kerk in Actie, wil dit voorkomen en kinderen zoveel zelfvertrouwen en liefde 

geven, dat ze in staat zijn om te werken aan een beter leven voor zichzelf. 

 

Al sinds 1999 is Youth for Christ in Moldavië actief om kinderen op te vangen. Sinds 2004 doet Youth 

For Christ dat in samenwerking met de plaatselijke kerken, verspreid over heel het land. De kerken 

leveren de ruimte en de vrijwilligers. Youth for Christ zorgt ervoor dat vrijwilligers getraind worden 

en dat er een goed educatief programma ligt om mee te werken.  

 

Op dit moment zijn er 45 dagcentra voor kinderen, verspreid over heel Moldavië, waar 1.400 

kinderen opgevangen worden. De dagcentra zijn 3 tot 5 keer per week na schooltijd open. In de 

centra komen per dag zo’n 20 tot 40 kinderen tussen 6 en 15 jaar. Zij krijgen een warme maaltijd en 

kunnen meedoen aan allerlei activiteiten. 

 

Tijdens de dienst zal uw hier iets meer over horen. Een deel van de collecte is hiervoor bestemd. Als 

u niet in de gelegenheid bent om naar de kerk te komen, maar dit project wel met een gift wil  
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steunen, kunt u uw bijdrage overmaken naar: NL48INGB0005018615 

t.n.v. Werkgroep ZWO te Bergen op Zoom o.v.v. Brabant voor Moldavië. 

 Alvast bedankt namens al die kinderen. 

 

Wijn en honing uit Moldavië 

Een manier om geld te verdienen in Moldavië is door wijn en honing te verkopen die de mensen daar 

produceren. Van ieder verkochte fles wijn en van een pot honing van 490g gaat €1,50 naar Moldavië. 

Als u hierin geïnteresseerd bent, kijk even op www.promoldavie.nl  Via deze site kunt u bestellen. 

Meer informatie over de projecten kunt u vinden op www.kerkinactie.nl/brabantvoormoldavië   

 

Namens de ZWO - Alison Jolley 

 

BLOG KINDERNEVENDIENST. 

De kindernevendienst heeft een aparte website met blogs, teksten, foto’s en werkmateriaal voor de 

kinderen. Er is ook deze week weer een nieuwe blog geplaats. Ouders kunnen deze website met hun 

kinderen bezoeken en zo op afstand en op eigen tijd kerkzijn, en zich met onze gemeente verbonden 

voelen. Dit is de link: https://knd-boz.blogspot.com . Deze periode gaat het over de aartsvaders en 

aartsmoeders. Doe je mee? 

 

http://www.promoldavie.nl/
https://knd-boz.blogspot.com/

