
Theologie / Filosofie in de 
Ontmoetingskerk 
Dit seizoen is er opnieuw een theologisch/
filosofische kring. Het is goed om met een 
groepje na te denken over geloof, theologie en 
filosofie. Dit keer lezen we het boek: ´Hannah 
Arendt-politiek denker´, geschreven door Dirk 
De Schutter en Remi Peeters. Het boek geeft 
middels de filosofie van de filosofe een klare 
kijk op de problemen waarmee de hedendaagse 
samenleving geconfronteerd wordt. Hierbij 
maakt zij gebruik van beelden die ook in ons 
geloof van betekenis zijn. Zo beschrijft zij hoop 
en nieuw begin middels het kerstverhaal. 
Hannah Arendt is een filosoof waar theologie 
en filosofie dicht bij elkaar liggen. Zo spreekt 
zij over dood en leven, over vrijheid en 
soevereiniteit, over het politieke en het sociale. 
De filosofie van Hannah Arendt raakt ons leven 
en geloven. 

We komen bij elkaar op dinsdagavonden van 
19.30 tot 21.00 uur in de Ontmoetingskerk op 
18 oktober, 8 november, 13 december, 17 januari, 
31 januari, 28 februari en 28 maart. 
Iedereen is welkom om mee te doen. Ook als u 
vorig jaar niet hebt meegedaan met deze groep. 
De kring wordt geleid door ds. Ellen van Sluijs. 
Als u mee wilt doen, dan zou het fijn zijn als u 
zich opgeeft voor 15 oktober a.s. 

Kerk op schootdiensten
Op de zondagen 13 november, 29 januari en 
14 mei worden er in de Ontmoetingskerk 
KERK OP SCHOOT-vieringen gehouden. 
Deze zeer laagdrempelige diensten zijn 

geschikt voor kinderen van 0 tot ongeveer 
6 jaar. Vanzelfsprekend zijn ook de ouders, 
oma’s, opa’s, broertjes, zusjes, vriendjes en 
vriendinnetjes…kortom iedereen die jong is 
van leeftijd of hart is welkom. Deze diensten 
met een feestelijk karakter op het niveau van 
zeer jonge kinderen beginnen om 11.45 uur en 
eindigen uiterlijk om 12.15 uur. Voorganger 
is ds. Ellen van Sluijs. Voorafgaand is er voor 
de kinderen limonade en wat lekkers en 
koffie/thee voor de liefhebbers samen met 
alle mensen, die de 10.00 uurdienst hebben 
meegemaakt. We hopen op deze manier er  
ook voor de allerjongsten te zijn. Zij horen  
er ook bij. 

Gemeentegroeigroep
Deze groep bestaat al geruime tijd. Het is een 
pastorale gesprekskring waarin de Bijbel open 
gaat en we samen verkennen wat een bepaalde 
tekst hier en nu tot ons wil zeggen. We hebben 
tevens een gesprek over de dingen die ons 
bezighouden en sluiten af met gebed.  
We komen één keer per maand bij elkaar. 
Nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom! 
Onze leidraad is een thematisch boekje van 
het Evangelisch Werkverband. Daarnaast 
lezen we komend seizoen ook regelmatig een 
gedeelte uit een boek van ds. Carel ter Linden: 
Wandelen over het water. Dit gaat over het 
verstaan van de Bijbel. Onze eerste bijeenkomst 
in het nieuwe seizoen is op dinsdagavond  
18 oktober om 20 uur in de Ontmoetingskerk. 

Activiteiten in en vanuit de
Ontmoetingskerk Bergen op Zoom



Maaltijden in de pastorie: ‘Aan tafel’ 
Wist u dat…
•  een vegetarische dominee de pastorie 

bewoont en dat zij ook vaak veganistisch 
kookt en eet; 

•  veganistisch eten heel duurzaam is en dat 
af en toe veganistisch eten uw ecologische 
voetafdruk kleiner maakt;

•  veganistisch eten super lekker kan zijn;
•  die dominee u/jou uitnodigt om een keer 

veganistisch te komen eten;
•  veganistisch eten heel goed past in de sobere 

40-dagentijd;
•  de maaltijden bepaald niet sober zullen zijn; 
•  de dominee 3x veganistisch kookt voor 

gemeenteleden;
•  bij iedere maaltijd zes gemeenteleden 

welkom zijn;
•  de maaltijden gehouden worden op 1 maart: 

8 maart en 23 maart vanaf 17.30 tot 19.30 uur;
•  deze dinertjes gewoon aan tafel in de pastorie 

plaats vinden;
•  u zich/jij je tijdig moet opgeven voor één van 

deze maaltijden. Vol is vol; 
•  bij meer aanmelding dan plaatsing er vast 

nog meer van dit soort etentjes gehouden 
worden. Immers ´vol is vol´ past niet in  
de kerk;

•  er een bedrag van € 5,- p.p. gevraagd wordt 
voor een bijdrage aan de boodschappen;

•  dat wat er aan geld overblijft vanzelfsprekend 
in de vastenpot wordt gedaan.

Stamtafel actueel ‘Aan tafel’
Ook dit jaar is er weer open huis in de pastorie.
Op de woensdagen 12 oktober, 16 november, 
14 december, 18 januari 8 februari en 30 maart 
staat vanaf 9.30 uur tot 11.00 uur de deur van 
de pastorie (Bolwerk-Zuid 136) weer open voor 
een goed gesprek, een actueel onderwerp, 
gewoon wat gezelligheid of wat er dan ook 
maar ter tafel komt. Dit is geen vaste groep. 

Iedere ochtend staat op zichzelf. Welkom. 
Koffie/thee staan klaar. 

Geduld met God
is de titel van een boeiend en eigentijds boek 
van Tomás Halík. Halík is een Tsjechische 
Rooms-Katholieke priester en tevens hoog-
leraar in Praag. De ondertitel van het boek is: 
Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven. 
Uitgangspunt in dit boek is de figuur van 
Zachéüs uit Lucas 19: een man met een dubieus 
beroep die (om verschillende redenen)
in een vijgeboom klimt en vandaar toekijkt als 
Jezus langskomt. Het boek telt 192 bladzijden 
en komt dicht bij het levensgevoel van veel 
gelovigen in de 21e eeuw. Halík heeft een vlotte 
en begrijpelijke schrijfstijl. 
We bespreken het boek op vier dinsdag-
avonden: 25 oktober, 15 november, 24 januari  
en 14 maart. Aanmeldingen zijn welkom  
TOT zondag 23 oktober bij ds. Lolkema.  
Locatie: Ontmoetingskerk.   

Film in de Ontmoetingskerk
Dit seizoen zal er in de Ontmoetingskerk op 
drie vrijdagavonden een film vertoond worden. 
We hopen de films te laten aansluiten bij het 
jaarthema ´Aan tafel´. Voorafgaand aan de film 
is er een korte inleiding door ds. Ellen van 
Sluijs en na afloop kunnen we onder het genot 
van een drankje en wellicht ook een nootje 
of een hapje napraten en elkaar ontmoeten. 
De film begint om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur 
is de kerk open. Welke film gedraaid wordt 
kunt u/kun jij lezen in de nieuwsbrieven en de 
zondagsbrieven. De toegang is gratis. De data 
zijn 11 november, 3 februari en 21 april. 



Schilderworkshop: ik herinner mij...
Op zaterdag 19 november bent u (je) welkom  
op een creatieve spirituele schilderdag.  
We laten ons inspireren door Bijbelse woorden 
en onze eigen herinneringen. Met acrylverf, 
tekst en versiering geven we vorm en kleur 
aan de gedachten en gevoelens die een zojuist 
gegeven inleiding oproept. Aan het eind van 
de dag gaat u naar huis met een eigengemaakt 
kunstwerk, nieuwe inzichten en nieuwe 
herinneringen. Schilderervaring is niet vereist.
De dag vindt plaats in de Kruiskerk, St. Lucas-
plein 1 te 4703 HX Roosendaal vanaf 9.30 tot 
16.00 uur. De kosten zijn 25 euro (incl. lunch 
en materialen). Het geheel wordt begeleid door 
Alida van der Maarel (pastoraal werker) en 
Marion Vriens (beeldend kunstenaar) 
Opgave: vóór 14 november bij spiritin
roosendaal@gmail.com of via ds. Lolkema. 
Als er vanuit Bergen op Zoom goede belang-
stelling is voor deze activiteit, kan deze ook in 
onze stad plaatsvinden. 

The Passion in de Ontmoetingskerk
Net als vorig jaar willen we ook weer samen 
kijken in de kerk naar deze editie van  
The Passion, die op Witte Donderdag (dit 
seizoen op donderdag 6 april) gehouden wordt. 
Waarschijnlijk begint de uitzending over het 
lijden en sterven van Jezus om 20.30 uur.  
Ook willen we gezamenlijk kijken naar de 
editie, die waarschijnlijk met Hemelvaart 
wordt uitgezonden en gaat over het gebeuren 
tussen Pasen en Pinksteren: over de 
opstanding, de Hemelvaart en de uitstorting 
van de Heilige Geest. Waarschijnlijk zal deze 
uitzending plaats vinden op donderdag 18 mei.

Preken van Leken
Dit seizoen zal er in twee ochtenddiensten  
een ‘Preek van de Leek’ gehouden worden.  
De eerste vindt plaats op zondag 16 oktober.  
De preek wordt uitgesproken door kunstenaar 
en gemeentelid Peter Franssen. Belangrijk in 
zijn werk is vergankelijkheid. Dit thema past 
heel goed bij de tijd in het (kerkelijk) jaar.  
Het is herfst, de natuur sterft af.  
In de Rooms-Katholieke kerk worden de 
heiligen en de doden herdacht op 1 en 2 
november. Op de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar gedenken wij onze dierbaren. 
Op zondagmorgen 22 januari is er opnieuw  
een Preek van de Leek in de Ontmoetingskerk.  
Deze wordt gehouden door mw. mr. I.R. (Ina) 
Adema, Commissaris van de Koning in onze 
provincie. En voorzover u dit nog niet weet: een 
leek is in dit verband iemand die van diverse 
zaken veel verstand heeft maar niet HBO of 
universitair is opgeleid tot theoloog.  

Kloosterweekend
Een bezinningsweekend in een mooi klooster 
in de Belgische Kempen…hiervoor zijn plannen 
in de maak. Tot jezelf en tot God komen, een 
viering van de Broeders meemaken, genieten 
van de mooie omgeving en de rust. Wanneer? 
In de lente van 2023. 
Lijkt u dit wat? Neem dan contact op met  
ds. Lolkema. 

Na-de-koffiegesprekken
Af en toe op zondag na de kerkdienst zullen  
er na-de-koffiegesprekken worden gehouden 
o.l.v. ds. Ellen van Sluijs of ds. Wim Lolkema. 
Deze bijeenkomsten zullen veelal gaan over  
het jaarthema, de actualiteit en de waan van  
de dag en/of het thema van de viering.  
Deze gesprekken beginnen ongeveer een 
kwartier na afloop van de ochtenddienst.  



Ze duren tot uiterlijk 12.30 uur. 
Data: 16 oktober, 27 november, 11 december,  
22 januari (onder voorbehoud), 
12 februari, 5 maart en 14 mei. 

Vol-Zin: avonden met spirit!
Dit is de voorzetting van de (voorheen 
bekende) Oecumenische Wintercyclus op de 
Brabantse Wal. In het nieuwe seizoen komen 
er twee avonden: 
•  Eén met prof. G.P. Freeman over Franciscus 

van Assisi; en wel op donderdag  
17 november in het Broederhuis te 
Huijbergen, Boomstraat 7. 

•  De tweede avond is op donderdag  
23 maart. Dan spreekt prof. A. Huijgen  
over Maria. Locatie: de Protestantse Kerk  
te Ossendrecht, Dorpsstraat 10. 

Inloop op beide avonden is vanaf 19.30 uur, 
aanvang om 19.45 uur. Uw (vrijwillige) bijdrage 
in de onkosten is € 5,- per avond.  
Nadere informatie bij ds. Lolkema.  

Bordon... Pardon???
Ja het staat er echt: ‘bordon’… Waar hebben 
we het over? En wat betekent dat rare woord? 
BORDON? Donderdagmiddag... Borrel doen?
Elke laatste donderdag van de maand hopen 
we met gemeenteleden die dit kunnen 
waarderen, elkaar te ontmoeten op een locatie 
in de stad. We treffen elkaar door de week, we 
praten bij en delen (en wellicht vieren) het 
leven. Met elkaar en met een ieder die  
we tegen komen. Binnen en buiten de kerk.  
Vanaf 17.00 uur hopen we dus iedere maand 
een stamtafel te creëren in café Don Camillo. 
Op deze manier willen we ook zichtbaar zijn 
in de stad. Een geloofsgemeenschap gelooft, 
hoopt en viert in de kerk, maar ook in het 
dagelijkse leven op de plaatsen die daarbij 
horen. De drankje(s) zijn voor eigen rekening, 

maar de gezelligheid en goede gesprekken  
zijn gratis. En dat is onbetaalbaar. 
 U hoeft niet bang te zijn alleen te zijn in 
een al dan niet vreemde omgeving. Elke keer 
is een vast team van leden van Taakgroep 
Samenleving en enkele kerkenraadsleden 
aanwezig om u welkom te heten en u te 
ontmoeten. De eerste keer is op donderdag 
29 september om 17.00 uur in Don Camillo 
op de Markt. Iedere laatste donderdag van de 
maand om 17.00 uur nodigen we u uit om te 
komen. Donderdagmiddag… borrel doen?

Samenklank
Op een drietal middagen gaan we  
o.l.v. ds. Ellen van Sluijs aan de slag met 
teksten van kerkelijke liederen rondom de 
hoogfeesten en bijzondere tijden in het 
kerkelijk jaar. Telkens van 13.30 tot 15.00 uur. 
En misschien komt het ook wel tot samen 
zingen.
Thema: Zing voor de Heer een nieuw gezang.
Dinsdag 13 december: Advent en Kerstfeest
Donderdag 23 maart: 40-dagentijd, de Stille 
Week en het Paasfeest
Woensdag 17 mei: Hemelvaart en Pinksteren. 
Iedere bijeenkomst staat op zichzelf. Het zou 
echter i.v.m. de voorbereidingen wel fijn zijn 
als u zich zou willen opgeven. Bij voorkeur 
uiterlijk twee dagen voorafgaande aan  
de bijeenkomst. 

Wondermooi, zoals u mij  
gemaakt hebt
‘Heer, die mij ziet, zoals ik ben. Dieper,  
dan ik mijzelf ooit ken. Kent Gij mij?’
Inspirerende woorden uit Psalm 139. 
Een veelzeggende uitspraak. “Wondermooi, 
zoals U mij gemaakt hebt”. Alleen niet 
iedereen kan het zo ervaren. Immers de 
zoektocht van een mens naar zichzelf 



kan een hele uitdaging zijn. Zeker voor 
LHBTIQ+mensen en hun naaste omgeving. 
De theologen Heleen Zorgdrager, Jolanda 
Molenaar, Wielie Elhorst en Carl Buijs 
hebben hier een mooi boek over geschreven. 
Het mooie is dat dit boek ons allen 
(binnen en buiten de kerk) meeneemt in 
een ontdekkingstocht naar de ruimte die 
God geeft om als mens jezelf te zijn in het 
leven, in het pastoraat, in de relatie met de 
geloofsgemeenschap. Misschien ben jij/
bent u ook wel op zoek naar die ruimte? 
Misschien twijfel je over jezelf. Ben ik echt zo 
wondermooi, zoals God mij gemaakt heeft? 
Misschien worstel je of voel je de ruimte juist 
niet? Of voel jij hem wel, maar je dierbaren  
of je vrienden niet? Of misschien is alles  
top, maar wil je gewoon eens wat praten.  
Of misschien is je kleinkind gay of je zoon of 
dochter of kunnen we niet spreken meer  
van zoon of dochter en is alles fluïde?...   
Als jij/u zich aangesproken voelt hierdoor…
laat het dan weten. Misschien kunnen we dan 
in 2023 in een klein groepje o.l.v. ds. Ellen van 
Sluijs met elkaar op vertrouwelijke wijze van 
gedachten wisselen met als achterliggende 
hoopvolle uitspraak: ‘Wondermooi zoals U mij 
en/of de ander gemaakt hebt’. Data en tijd in 
overleg. Plaats: De gesprekstafel in de pastorie. 
Bolwerk-Zuid 136.

Toerustingscursus: Laatste afscheid 
door gemeenteleden
Zoals u in het beleidsplan hebt kunnen 
lezen kunnen in onze kerk (PKN) naast 
predikanten en kerkelijk werkers ook 
gemeenteleden voorgaan in uitvaartdiensten. 
In dit plan van onze gemeente staat 
vermeld dat gemeenteleden ook in onze 
gemeente uitvaardiensten mogen leiden. 
Vanzelfsprekend wel na gedegen toerusting. 
Misschien denkt u, waar is dat nu voor 

nodig? Er zijn toch dominees? Enkele jaren 
geleden echter waren er nog twee fulltime 
predikanten. Nu is er nog 1,5 fte, ingevuld 
door ds. Wim en ds. Ellen en over anderhalf 
jaar zal het zoals het er nu naar uitziet, nog 
0,8 fte zijn. Een aderlating in professionele 
menskracht dus. Het wordt dus belangrijk 
om ons te bezinnen hoe wij in die tijd met 
steeds minder professionele menskracht 
gemeente willen en vooral ook kunnen zijn. 
In Eindhoven heb ik een tweetal mensen 
opgeleid, die heel bevlogen uitvaarten 
deden en ook in Etten-Leur waren er drie 
gemeenteleden die na bij mij een cursus 
gedaan te hebben, heel goed uitvaarten 
leidden. Ook in onze gemeente gaan we 
hiermee aan de slag. Daarom wordt er een 
toerustingscursus georganiseerd door ds. 
Ellen van Sluijs met als titel ‘Uitvaartdiensten 
leiden door gemeenteleden.’ Als deze cursus 
is gevolgd zijn deelnemers in staat om het 
rouwproces te begeleiden, een dienst voor 
te bereiden (in de kerk, maar ook in het 
crematorium of op een andere locatie) en 
pastorale nazorg te verrichten. 

De cursus bestaat uit twee onderdelen:
•  Een algemeen deel, waarin alle ins en outs 

rondom afscheid, sterven, pastoraat, de 
uitvaartdienst, de begrafenis en crematie  
en de nazorg aan bod komen. Ook delen  
we ervaringen rondom leven en sterven.  
En vanzelfsprekend bezinnen we ons ook  
op motivatie, pastorale technieken, etc. 

•  Een tweede deel waarin de mensen die 
inderdaad besloten hebben om deze 
belangrijke taak in de (nabije) toekomst te 
willen gaan doen op weg worden gezet en 
gaan meelopen in de praktijk met als gevolg: 
Het doen van uitvaarten en alles er om heen.

Het eerste deel van de cursus vindt plaats  
op de woensdagochtenden 19 oktober,  
9 november en 7 december. 



 Telkens om 9.30 uur in de Ontmoetingskerk. 

Hieronder als achtergrond enkele opmerkingen 
van drie personen, die in Etten-Leur bevlogen, 
pastoraal en met veel zorg uitvaarten hebben 
geleid:

“De familie wilde tijdens vakantie van de 
dominee liever iemand die de overledene 
gekend had, i.p.v. een vreemde voorganger van 
elders.”

“Ik houd er een goed gevoel aan over. Fijn dat 
je voor mensen waardevol kunt zijn en gehoor 
kunt geven aan hun laatste wensen.”

“Ik ben in veel kerken vaak bij een uitvaart 
geweest en dacht dan: ”dit zou ik anders doen”. 
 
“Alle kanten van de mens mogen belicht 
worden. Niet alleen de gelovige kant.”

“Ik wil de overledene recht doen.”

Zomaar wat opmerkingen van drie dames,  
die de cursus hebben gevolgd. Deze mensen 
zijn natuurlijk niet in het diepe geworpen. 
Eerst hebben ze een tijdje meegelopen. 

Verder ging de toerusting ook na afronding 
van de cursus vanzelfsprekend door. Soms op 
persoonlijk vlak, soms ook in groepsverband 
met allen die uitvaarten leidden. 

Misschien denkt u…dat is wat voor mij.  
Het eerste deel van de cursus wordt Brabantse-
Wal breed aangeboden. Het tweede gedeelte  
is specifiek voor de eigen gemeente.
Heeft u een pastorale grondhouding en kunt 
u uw eigen mening, geloven, gedachten over 
uitvaarten een klein beetje opzij zetten en u 
richten op de ander, die uw hulp in een zeer 
onzekere en verdrietige situatie nodig heeft, 
dan is dit wellicht iets voor u. Verder is het 
vanzelfsprekend een pré als u goed bij stem 
bent en wellicht wel eens vaker voor grotere 
groepen (b.v. lector of anderszins) gesproken  
of gelezen hebt.

U bent van harte welkom om mee te doen.  
Het eerste gedeelte is helemaal vrijblijvend.  
Pas na de drie bijeenkomsten bespreken we 
verder of het leiden van kerkelijke uitvaarten 
echt iets voor u is. Voor meer informatie of  
evt. opgave aan de cursus kunt u terecht bij  
ds. Ellen van Sluijs.

Gegevens predikanten:

ds. Wim Lolkema
Lepelaar 34
4617 KK Bergen op Zoom
w.lolkema@gmail.com
T 314 466 
M 06 1724 6410

ds. Ellen van Sluijs
Bolwerk-Zuid 136
4611 DX Bergen op Zoom
ejsvansluijs@hetnet.nl
T 785 608 
M 06 - 5875 2480 pgboz.nl


