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Ontmoetingskerk 
Nieuwsbrief 2022-10 

 
 

Gedenkhoek in de Ontmoetingskerk 
  

Jij hebt een naam, jij hebt een naam, 
daar kom je zelf in voor, 

een naam die met je mee zal gaan 
je hele leven door. 

Jij hebt een naam waarin je woont, 
waarin je veilig bent, 

een naam die heel jouw leven kroont 
op jou is afgestemd. 

Jij bent een naam voor iedereen 
die dicht bij jou wil staan, 

en samen ben je niet alleen 
zo kun je verder gaan. 

Jij hebt een naam met een verhaal 
dat uitgeschreven wordt 

al gaandeweg in mensentaal 
dicht bij de naam van God. 

  
Zondag 20 november j.l. (De laatste zondag van het kerkelijk jaar) hebben 
we in de ontmoetingskerk 31 overleden gemeenteleden herdacht door het 
uitspreken van hun naam. Tevens hebben wij dit mooie bovenstaande lied 
van Hanna Lam samen gezongen. Het lijkt zo vanzelfsprekend: ”Jij hebt 
een naam”. Er is een mooie Joodse wijsheid, die zegt: ”Zolang wij namen 
noemen van diegenen, die wij intens lief hebben gehad, maar gestorven 
zijn….zo blijven zij levend in ons midden”. Je naam is belangrijk. Door je 
naam ben je gekend. Door de mensen, die je ontmoet in het leven, maar 
ook door God.  

Wij willen dat de namen van onze dierbare doden en daarmee ook onze 
herinneringen aan hen niet verloren gaan. Daarom zal er in de 
Ontmoetingskerk een gedenkhoek worden ingericht. Hoewel deze 
gedenkhoek nog niet gereed is willen we dit nieuwe kerkelijke jaar toch 
alvast beginnen met bijschrijven. Er is op het liturgisch centrum een kaars 
met daarop het nieuwe kerkelijke jaar gegrafeerd en een gedenkboek op 
een standaard, waarin de namen van die gemeenteleden, die in het 
nieuwe kerkelijke jaar overlijden, worden bijgeschreven. Riet Franssen 
heeft de gedenkkaars gemaakt en Rob Franssen zal de namen bijschrijven. 
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Rondom de kaars komen waxinelichtjes, die aangestoken kunnen worden 
om een dierbare te gedenken. Op een moment dat voor u/voor jou 
belangrijk is of na of voor een kerkdienst of….   In de (nabije) toekomst 
willen we dus op een vaste plaats in de kerk een echte gedenkhoek maken 
met daarin een doopboek, waarin de namen van nieuw gedoopte 
kinderen/volwassenen worden ingeschreven en natuurlijk ook het 
gedenkboek met daarin de namen van onze dierbare overleden 
gemeenteleden. Hierachter schuilt het vertrouwen dat God met mensen 
meegaat. Het hele leven door van het begin tot het einde.  

Kerstoratorium ‘Als appelbloesem in de winter’ 
Op zondag 4 december brengt het DCC-koor onder leiding van Ineke de 
Vries ‘Als appelbloesem in de winter’ ten gehore tijdens de viering, die 
begint om 10.00 uur. De teksten zijn geschreven door Marijke de Bruijne en 
op muziek gezet door Anneke van der Heide, Peter Rippen en Chris van 
Bruggen. Het is een werk voor koor, solo’s, spreekstemmen en 
gemeentezang. 
 
Adventsviering 
Op woensdag 14 december wordt de Adventsviering georganiseerd in de 
Ontmoetingskerk. Om 14:00 wordt u verwacht en starten we met een 
kopje koffie met iets lekkers, daarna is er om 15:00 een Adventsviering in de 
kerk. Na de dienst gaan we verder in de grote zaal en kunnen we nog 
gezellig napraten over de dienst. We verwachten rond 17:00 geheel volgens 
het jaarthema “Aan tafel”  een fijne maaltijd te kunnen vieren en schatten 
in dat we deze middag rond 18:30 afronden. 
Let op dat u uw taxi bestelt op de Bolwerk-Zuid 134  
U kunt u zich bij onze kosteressen aanmelden. Bij Ans de Laater, telefoon 
0164-244563 of per mail fam.de.laater@ziggo.nl  
of bij Ellie Groeneveld 0164-251375. jgroeneveld1@home.nl 
“Wij verheugen ons er op om elkaar weer te zien in de altijd sfeervolle 
Ontmoetingskerk” 
U bent van harte welkom 
De Diaconie 
 
Collectes in de Adventsperiode 
De Adventsperiode is aangebroken en vanuit de ZWO en Diaconie vragen 
we aandacht voor Kinderen in de Knel van Kerk in Actie. 
Op zondag 27 november wordt er voor kinderen in Columbia 
gecollecteerd. 
Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten elke dag zwaar en 
gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel geweld en 
drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. 
Kinderen werken er op de markt of in op de vuilnisbelt. School komt vaak 
op de laatste plaats. Stichting De Kleine Arbeider, partnerorganisatie van 
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Kerk in Actie, geeft deze kinderen onderwijs en maakt hen weerbaarder 
om zo hun kansen op een betere toekomst te vergroten. 
 
Op zondag 11 december wordt er voor vluchtelingenkinderen in 
Nederland gecollecteerd. 
Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en 
onderdrukking. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug. In 
asielzoekerscentra wachten ze op de beslissing of ze in Nederland mogen 
blijven. Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc’s wekelijks het KunstLab, 
met creatieve activiteiten zoals dans, theater, muziek, film en fotografie 
voor kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren ontdekken en 
ontwikkelen hun talenten. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht 
en zelfvertrouwen. Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab 
ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve 
workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor 
bewoners van azc’s worden de workshops afgesloten. 
 
Op 25 december, eerste Kerstdag wordt weer aandacht gevraagd voor de 
vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, 
gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En 
jarenlang, onzeker wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen 
in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Via 3 partnerorganisaties helpt 
Kerk in Actie hen met voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Partner 
Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen 
door ze eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het 
invullen van officiële documenten. Op een eigen school kunnen 
vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde 
volgen. Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende 
minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra op het Griekse vasteland. 
In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen 
en dakloze Grieken elke dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke 
maand een voedselpakket en in vluchtelingenkampen worden zeep en 
andere spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld.  
Geef licht aan deze kinderen dat ze op een betere toekomst mogen hopen.       
Giften voor 27 november en 25 december kunnen overgemaakt worden 
op NL48INGB00050186 t.n.v. Werkgroep ZWO, Bergen op Zoom o.v.v. 
Kinderen in de Knel 
Giften voor 11 december kunnen overgemaakt worden op 
NL93INGB0005863548 t.n.v Diaconie Prot.Gem. te Bergen op Zoom. 
Namens de diakonie en ZWO, Alison Jolley 
 
Buurtborrel 
Op zaterdag 17 december wordt de kerstborrel voor de buren van de 
Ontmoetingskerk gehouden in de kerk. Gemeenteleden zijn uiteraard ook 
van harte welkom. Vanwege corona is het alweer 3 jaar geleden dat de 
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borrel voor het laatst gehouden is. Het is goed om elkaar weer te 
ontmoeten. De borrel is van 16.00 – 18.00 uur en zal met live-muziek 
worden opgeluisterd. 
 
Kosters gezocht! 
Kosteres Ans de Laater en hulpkoster Ellie Groeneveld hebben laten weten 
dat ze hun werk als koster willen beëindigen. Samen met Eveline op den 
Dries zijn Ans en Ellie de gastvrouwen van onze gemeente. We zijn blij met 
en dankbaar voor alles wat ze voor onze gemeente betekenen.  
Rob van Leeuwen, de beoogd opvolger van Ans, heeft na een korte stage 
laten weten dat hij afziet van de functie.  
De kostersvacature is dus weer actueel en de kerkrentmeesters willen deze 
graag opvullen. We zoeken dus naar: 

• Een koster(es) met aanstelling van 18 uur per week volgens 
koster CAO (met de optie van dienstwoning) 

• Een hulpkoster(es) tot maximale vrijwilligersvergoeding 
Onze voorkeur gaat uit naar iemand (belijdend- of dooplid) op de 
Brabantse Wal die we direct of indirect kennen.  
We zoeken kandidaten die goed met mensen kunnen omgaan, geen 
bezwaar hebben tegen onregelmatige werktijden of een uurtje extra, goed 
kunnen organiseren en improviseren en tegen een stootje (kritiek) kunnen.  
Bent u geïnteresseerd, of kent u iemand die u wel geschikt lijkt: neem dan 
contact op met een kerkrentmeester, bijvoorbeeld via onderstaand e-
mailadres.  
Rindert Peerbolte, kerkrentmeesters@protestantsekerkbergenopzoom.nl  
 
Kloosterweekend: mei 2023, Postel, België 
Het kloosterweekend vindt plaats vanaf vrijdagavond 12 mei (na etenstijd) 
tot zondagmiddag 14 mei (na de middagmaaltijd) in Abdij Postel van de 
Nobertijnen in de gemeente Mol, België. De kosten zijn 91 Euro per 
persoon. En 8 Euro voor een lakenpakket (als u dat wenst.)  
Het wordt een bezinnend weekend, vol inhoud en ontspanning. We gaan 
met elkaar kennismaken aan de hand van een foto die je (u) meeneemt en 
we worden rondgeleid in de Abdij. We maken kennis met de traditie van 
de Norbertijnen en wonen vieringen bij. En we hebben natuurlijk tijd voor 
onszelf.  Er is plaats voor vijftien deelnemers. Inmiddels zijn er acht 
aanmeldingen voor het weekend.    
Verdere informatie en opgave: bij ds. Wim Lolkema, tel. 0164-31 44 66.  
E-mail: w.lolkema@gmail.com (Mede namens mw. Perrie Francken - Van 
Kamer)  
 
Reageren op de Nieuwsbrief? 
Wilt u reageren op deze Nieuwsbrief?  
Dat kan via communicatie@protestantsekerkbergenopzoom.nl.  
Of stuur een briefje naar de Taakgroep Communicatie,  
Bolwerk Zuid 134, 4611 DX  Bergen op Zoom, of neem contact op met  
Eric van der Geer, 06-25097721. 
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