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Nieuwsbrief  van de Protestantse Gemeente Bergen op Zoom 
De Ontmoetingskerk 

 

 
 
Van de voorzitter  
Samen leven doe je niet alleen! Dat is het het thema van de landelijke diaconale dag, die 
vandaag plaatsvindt. En omdat de diakenen dit jaar niet kunnen samenstromen in Utrecht 
voor een mooi evenement en workshops vanwege corona, is er een online evenement 
gemaakt. Het is de 125e landelijke diaconale dag, dus het had een feestje moeten worden. 
Als lid van de diaconie vond ik het wel passend om in mijn voorwoord hier speciale 
aandacht aan te geven. Toch heeft ieder nadeel weer een voordeel, want aan dit 
online evenement kan iedereen meedoen! Er zijn allerlei sprekers en webinars en ook 
muzikale optredens van o.a. Sela. Misschien vindt u het ook leuk om eens een kijkje te 
nemen? Voor het programma en de sprekers klik op deze link.  Wilt u de live-stream 
volgen? Klik dan op deze link. 
 
Verder krijgt u in deze nieuwsbrief een update over het beroepingswerk. De datum van het 
afscheid van ds. Willem Vermeulen is bepaald en ook de intrededienst van ds. Ellen van 
Sluijs is bekend geworden. Ook informeren wij u over de activiteiten en acties die door de 
verschillende taakgroepen zijn uitgezet. De ZWO commissie kondigt twee leuke acties aan 
en ook de engelenpost van de diaconie willen we graag onder de aandacht brengen! 
 
Samen leven doen we inderdaad niet alleen. Het thema van de landelijke diaconale dag is 
misschien een cliché, maar tegelijkertijd o zo waar. Zeker in deze coronatijd met alle 
beperkingen en alle voorzichtigheid. Daar zijn ook alle activiteiten van onze gemeente op 
gericht. Met zoveel vrijwilligers wordt zo veel gedaan aan het gevoel van samen. Op deze 
manier hopen we zo veel mogelijk mensen te bereiken, juist in deze coronatijd. 
 
Namens de kerkenraad wens ik u een fijne zondag en een goede nieuwe week. 
Charlotte Verbraak  
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SAVE THE DATES: 
Afscheidsdienst ds. Willem Vermeulen op 28 februari 2021 - Intrededienst ds. Ellen 
van Sluijs op 7 maart 2021 
 
Tot onze grote vreugde heeft ds. Ellen van Sluijs het beroep naar onze gemeente 
aangenomen. Met ingang van 1 maart 2021 zal zij haar werkzaamheden hier beginnen. Op 
zondag 7 maart zal zij bevestigd worden en zal zij intrede doen. Wij wensen haar en haar 
man een goede overgangsperiode toe, waarin zij afscheid zullen nemen van de gemeente 
te Etten-Leur, waar zij bijna 10 jaar hebben gewoond en zij als predikant de gemeente heeft 
gediend.  
 
Met haar komst zal ds. Willem Vermeulen zijn werkzaamheden gaan afronden. Op zondag 
28 februari zal zijn afscheidsdienst zijn. Op welke wijze het afscheid verder vorm krijgt, 
daarover wordt u later geïnformeerd. 
 
Namens de kerkenraad, Eric van der Geer, scriba. 
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Engelenpost: Wees een engel en doe volledig coronaproof mee! 
Dit jaar is er meer dan ooit behoefte aan verbinding, saamhorigheid en zorg voor elkaar. Een 
engelenproject voorziet in die behoefte. Daarom heeft de diaconie besloten om in de 
adventsperiode een engelenpostproject te organiseren. Doet u mee? 
 
Wat is de bedoeling?  
U geeft zich op om anonieme kerstengel te zijn voor iemand anders. In de vier 
adventsweken voorafgaande aan het kerstfeest stuurt u een kaart aan iemand die wel wat 
extra aandacht kan gebruiken of die iets bijzonders heeft gedaan het afgelopen jaar.  Dit 
gebeurt anomiem, u ondertekent met "Een engel". De engel gaat op (of rond) de vier 
Adventszondagen langs op een adres om daar ‘een stukje hemel op aarde te brengen’. 
Uiteraard ongezien om anoniem te blijven. Wel maakt de engel duidelijk dat het vanuit dit 
project georganiseerd is vanuit onze kerk! Natuurlijk kunt u ook voor meerdere 
mensen/adressen een engel zijn en kaartjes sturen! 
 
Aan wie stuur ik de kaart? 
Er wordt door de predikanten een lijst gemaakt van mensen die voor engelenpost in 
aanmerking komen. In verband met de privacywetgeving krijgt u persoonlijk een of meerdere 
adressen toegewezen. 
 
Doel 
Vanuit bijvoorbeeld de gemeente Steenbergen hebben we persoonlijk vernomen dat de 
ontvangers blij verrast zijn met extra aandacht in de donkere dagen aan het einde van het 
jaar. De landelijke kerk heeft alle ervaringen samengevoegd op een 
website: www.engelenproject.nl. Leest u daarover meer door op de link te klikken. 
  
Daarom een oproep: Wij zoeken engelen! 
Wilt u in de Adventsperiode voor iemand “een engel” zijn? Geeft u zich dan zo spoedig 
mogelijk ( graag voor 15 november) op bij Marlies Blesgraaf, via mail of mobiele telefoon 
<diaconie@protestantsekerkbergenopzoom.nl> of 06-22237815. 
U krijgt dan op tijd verdere informatie en de adres(sen). U medewerking hoeft zich niet te 
beperken tot één adres, Het zou heel fijn zijn als u voor meerdere personen een “engel” zou 
willen zijn zodat we niemand hoeven over te slaan. Heeft u nog vragen over het project? 
Dan kunt u die aan Marlies zeker ook 
stellen!                                                                                                                             

 

ZONDAG VOLEINDING - 22 NOVEMBER 2020 - Twee herdenkingsdiensten  
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, Zondag Voleinding, herdenken we alle 
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gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Vanwege de Corona-maatregelen 
mogen er niet meer dan 30 mensen in onze kerk komen. Er worden om die reden twee 
diensten gehouden: een dienst om 10.00 uur en een vesper om 16.30 uur. 
 
In beide diensten zullen de namen van alle overleden gemeenteleden genoemd worden. U 
bent zeker ook welkom wanneer u te maken heeft gehad met het verlies van een dierbare, 
die niet in onze gemeente kerkte. Herdenken en herinneren stopt niet bij de kerkdeuren.  
De voorganger voor beide diensten is ds. Willem Vermeulen. 
U bent van harte welkom in één van beide diensten. 
 
Wel wordt u verzocht zich op te geven bij Ans de Laater, telefonisch, via de mail of het 
formulier op de website. 
  

 

 

ZWO - CAKE verkoop eerste en vierde zondag van de Advent 
De ZWO grijpt de komende Adventsperiode aan voor een aantal bijzondere acties. Er 
wordt twee keer een cakeverkoop georganiseerd. De opbrengsten zijn bestemd voor de 
actie Brabant voor Moldavië, die we via Kerk in Actie steunen. Het project dat we is Home 
care, een organisatie die thuiszorg en ondersteuning voor mantelzorgers biedt in Moldavië. 
U leest er meer over via de blauwe link. 
 
Cakeverkoop 1e Advent 29 november (Sinterklaasthema) en 4de Advent op 20 december. 
De cakeverkoop van de ZWO is wel bekend. Deze zondag regelen we allerlei lekkere 
baksels in Sint-thema. De baksels worden per 4 stuks in zakjes voorverpakt, kleinere 
baksels zoals pepernoten natuurlijk in een grotere hoeveelheid. De zakjes zijn te koop voor 
2 euro per stuk. De verkoop vindt op twee momenten plaats. 
Ten eerste kunt u digitaal een of meerdere zakjes bestellen 
via zwo@protestantsekerkbergenopzoom.nl. Deze kunt u dan na de dienst in de kerk 
ophalen óf wij kunnen deze eventueel ook bezorgen. De tweede optie is dat u na de dienst 
langsloopt en een zakje meeneemt. Betalen kan contant of digitaal, want we kunnen ter 
plekke een betaalverzoek sturen. Als u zorgt voor voldoende bestellingen, zorgen wij voor 
genoeg baksels!  
De ZWO-commisie: Alison, Marlies, Jo, Ingrid, Kees. 
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INSCHRIJVEN VOOR corona-proof TELEFOONSPEL op 13 december: Strijden voor 
Moldavië! 
 
Voor wie? 
Voor iedereen die mee wil doen! Je kunt het individueel spelen of als team: als stel of met 
het gezin of groep waarmee je woont. 
Wanneer? 
Zondag13 december van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
Wat heb je nodig?       
Een smartphone met WhatsApp. Heel veel zin in een middag plezier! 
  
Meld je aan voor 10 december!  
Stuur een WhatsApp bericht (1 per deelnemend team) naar de spelleider Ingrid Bras 06-
51776440. Vermeld hierin het aantal leden voor jouw team met hun namen.              
Ingrid zal van alle teams een groepsapp aanmaken en via die groepsapp wordt het spel 
gespeeld. 
  
Wat gaan we doen? 
Via de groepsapp zullen er allerlei opdrachten worden verzonden die je binnenshuis gaat 
uitvoeren. De opdrachten worden ingeleverd door  middel van antwoorden, foto’s en 
filmpjes. Dat wordt GENIETEN! Je gaat zelf met je team met de opdrachten aan de slag 
gaat EN je ontvangt allerlei foto en filmmateriaal van de andere deelnemers! 
  
Kosten? 
Ieder deelnemend team ontvangt achteraf een betaalverzoek om een vrijwillige bijdrage te 
leveren voor het deelnemen aan het spel. Je bepaalt dus zelf wat een middag plezier waard 
is en welk bedrag je hiervoor over wil maken 
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De opbrengst is geheel voor het goede doel van de ZWO: Brabant voor Moldavië; Home 
care. Home care geeft zorg aan sociaal kwetsbare mensen in Moldavië en komt op voor 
hun rechten, door middel van het verstrekken van thuiszorg voor ongeneeslijk zieken en het 
ondersteunen van     mantelzorgers. Mensen worden ondersteund op fysiek gebied, maar 
ook op emotioneel, spiritueel en sociaal vlak. 
 
De ZWO-commissie: Alison, Ingrid, Jo, Kees en Marlies 

 

 

KINDERNEVENDIENST - AARTSVADERS EN -MOEDERS 
Zondag vertellen we in de kindernevendienst een nieuw verhaal over de aartsvaders en -
moeders! Kom je ook luisteren naar Jozef en zijn dromen? Opgeven kunnen je ouders doen 
via de koster! We hopen dat je erbij kan zijn! 

 
 



 7 

 


