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NIEUWSBRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - 17 DECEMBER 2020 

 

BESLUIT ONLINE KERKDIENSTEN N.A.V. LOCKDOWN I.V.M. CORONA  

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte op 14 december jl. en de door de Rijksoverheid 

getroffen maatregelen, heeft de kerkenraad woensdagavond jl. besloten om met onmiddellijke ingang de 

voorkeur te geven aan uitsluitend online kerkvieringen. Kerkdiensten kunnen daarom tot en met 19 januari 

2021 niet bezocht worden.  

De kerkenraad heeft het besluit als een zeer, zeer ingrijpende beslissing ervaren. Ondanks onze corona-

maatregelen en protocollen, die het mogelijk maken om zo veilig mogelijk met 30 mensen een kerkdienst te 

houden, heeft de kerkenraad meegewogen dat wij als kerkgemeenschap onderdeel zijn van de samenleving. 

Wij willen met dit besluit ook een signaal naar de maatschappij geven en solidair zijn. Met pijn in ons hart is het 

besluit genomen. 

De lockdown heeft een enorme impact op onze samenleving en voor het kerkelijk leven in onze gemeente. We 

voelen allemaal de gevolgen ervan in ons dagelijkse leven. De komende weken zien er heel anders uit dan we 

hadden gehoopt, we betreuren dat ten zeerste. We begrijpen dat we als kerk juist in tijden van nood er voor 

onze mensen willen zijn. We kunnen echter niet om de realiteit van de huidige situatie heen. 

Het tweemaal in één jaar sluiten van een kerk voor een langere periode is een verregaande noodmaatregel, die 

zelden in de geschiedenis is voorgekomen. Het is onze roeping als kerkgemeenschap om aandacht te hebben 

voor elkaar. We zullen er alles aan doen om niemand in de steek te laten, er voor elkaar te zijn, om te zien naar 

elkaar en elkaar te steunen. Tegelijkertijd moeten we dat op een afgewogen manier doen en verstandig 

omgaan met ieders gezondheid. Daarom hebben we ook goed nagedacht over wat wij als gemeente tijdens 

deze lockdown kunnen betekenen voor mensen die de kerkgang missen, mensen die eenzaam zijn of hulp 

nodig hebben. 

In deze nieuwsbrief krijgt u een overzicht van de gevolgen voor de kerkdiensten en activiteiten de komende 

weken t/m 31 december a.s. We wensen een ieder sterkte en wijsheid toe voor de komende weken. 

Voor vragen of meer informatie over deze maatregelen en de gevolgen voor onze gemeente neemt u bij 

voorkeur contact op met ondergetekende, voorzitter van de kerkenraad, telefoon 06-48178992 of Eric van der 

Geer, onze scriba, telefoon 06- 25097721. Daarnaast staan onze predikanten volledig tot uw beschikking. Zowel 

ds. W. Vermeulen (06-22 218 521) als ds. W. Lolkema (06-17 246 410) zijn bereikbaar ook voor pastorale zorg 

en ondersteuning. 

Langs deze weg wens ik u, ondanks alles, een gezegend kerstfeest toe en een goede jaarwisseling. 

Namens de kerkenraad, 

 

 

 

Charlotte Verbraak -voorzitter 
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KERKDIENSTEN T/M 3 JANUARI 2021  

Online kerkdiensten zijn te volgen via de facebookpagina van onze kerk: Protestantse kerk Bergen op 

Zoom. Een link naar de uitzending wordt geplaatst op de website van de kerk. Het is ook mogelijk om 

te luisteren naar de webradio van onze kerk, via kerkomroep.nl. 

Hier volgt een update en aanpassing van de kerkdiensten te komende weken.  

 

Zondag 20 december - 10 uur : voorganger ds. Wim Lolkema 

Zondag 20 december - 17.00 : kinderkerstfeest voor jonge gezinnen vervalt. 

 

Donderdag 24 december - de dienst van 19.00 uur vervalt. 

Donderdag 24 december - 22.00 uur: voorganger ds. Wim Lolkema 

 

Vrijdag 25 december - 10.00 uur: eerste kerstdag - voorganger ds. W. Vermeulen. 

Let op tijdstip! De tweede kerkdienst die dag vervalt. 

 

Zondag 27 december - 10 uur: ds. Wim Lolkema 

 

Extra kerkdienst op oudejaarsavond:  

Donderdag 31 december 2020 - 19.00 uur: voorganger ds. Wim Lolkema 

 

Zondag 3 januari 2021 -  10.00 uur: voorgangers ds. Wim Lolkema en ds. Willem Vermeulen. 

Voorstellen en verbinding jeugdwerker Paulien Honcoop.  

 

OPENSTELLING KERK - INLOOP ALLE MIDDAGEN!!  

 

De Ontmoetingskerk is vanaf  

Woensdag 23 december t/m zondag 3 januari ALLE middagen open van 2 uur tot 5 uur. 

 

U kunt vrij binnen lopen om een kaarsje te branden, te mediteren, naar de muziek te luisteren. Ook is er iedere 

middag iemand aanwezig om met u te praten. Op deze wijze willen wij met elkaar er voor elkaar zijn. 

Daarbij volgen wij natuurlijk wel het coronaprotocol, zoals de corona-check, het verplichte mondkapje en 

desinfecteren en het achterlaten van uw naam en telefoonnummer. 

 

ZWO KERSTGEBAK - VERKOOP ZONDAG 20 DECEMBER  

 

Zondag 20 december verkoopt de ZWO zakjes met kerstbaksels voor 2 euro per zakje van 4 stuks. Zoals in 

eerdere berichtjes hebt kunnen lezen is het doel Brabant voor Moldavië. Helaas kunnen er vanwege de 

coronamaatregelen geen gemeenteleden in de kerk aanwezig zijn. Daarom bakt de ZWO alleen voor diegenen 

die besteld hebben. 

 

U kunt t/m a.s. vrijdag 18 december bestellen via zwo@protestantsekerkbergenopzoom.nl. Als u aangeeft 

hoeveel zakjes u wilt ontvangen, bezorgen wij ze zondagmiddag bij u thuis. 

https://www.facebook.com/Protestantse-kerk-Bergen-op-Zoom-268402903262084/
https://www.facebook.com/Protestantse-kerk-Bergen-op-Zoom-268402903262084/
https://www.protestantsekerkbergenopzoom.nl/
https://www.kerkomroep.nl/?mp=10893#/kerken/10893
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KERSTSTUKJES - CREADAMES  

De bestelde kerststukjes kunnen worden opgehaald aanstaande zaterdag 19 december in de kerk, via de 

achteringang Thomas de Rouckstraat tussen 10 uur en 4 uur. 

Er kunnen ook nog kerststukjes worden besteld, via e-mail: fam.de.laater@ziggo.nl. 

De kerststukjes zijn er vanaf 5 euro.  

Bent u vergeten te bestellen, geen nood, er is ook losse verkoop! 

 

OLIEBOLLEN-ACTIE  

De oliebollenactie gaat gewoon door. U kunt tot en met 24 december uw bestelling doormailen naar 

fam.de.laater@ziggo.nl. De oliebollen kunnen op woensdag 30 december worden opgehaald in de kerk, via de 

achteringang Thomas de Rouckstraat tussen 4 uur en 6 uur. 

 

BIJEENKOMST PCOB  

De geplande bijeenkomst van de PROT. CHR. OUDERENBOND op 6 januari 2021 is geannuleerd tot nader orde. 

 

EXTRA OPENSTELLING KERKCAFÉ 

Het kerkcafé blijft wekelijks open vanaf 29 december 2020, van 2 tot 4 uur. 


