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Ontmoetingskerk 
Nieuwsbrief 2023-2 

 

 

Voorstelling op 11 maart 

 

 

Na kerst is het paasfeest het volgende feest op de christelijke kalender. We 
herdenken in de 40 dagen voor Pasen het lijden, sterven en opstanding van 
Jezus. En al enige jaren wordt er op Witte Donderdag op TV The Passion 
uitgezonden.  
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In de Veertigdagen tijd organiseert de Protestante Kerk Nederland een 
bijzondere activiteit, The Passion 40 daagse.  
Ook de Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom doet mee in met dit project. 
Dit doen we met een uniek project voor kinderen en jongeren. En natuurlijk 
zijn ouders ook welkom! 
 
Op zaterdagavond 11 maart organiseren we een te gekke voorstelling met 
‘Amazing Teens en Voices met Kindertheater Knettergek.  
 
Amazing Teens & Voices en Matthijs Hoornaar (van Kindertheater 
Knettergek) geven een voorstelling rondom het thema 'Do you believe?’. 
Uit liefde voor jou stierf Jezus aan het kruis. Geloof jij het of geloof je het 
wel?! Een voorstelling met zang, dans en theater. Aangevuld met een 
lichtshow, filmpjes en verhalen is het een voorstelling voor tieners, 
jongeren en volwassenen. 
  
Wil jij ook op met deze voorstelling toeleven naar Pasen? Bestel dan nu een 
kaartje via de website www.thepassion40daagse.nl.  
De avond begint om 19.30 uur, Ontmoetingskerk, Bolwerk Zuid 134,  
Bergen op Zoom. De kerk is open vanaf 19.00 uur. Kaartjes kosten €3,50 
voor kinderen en €7,50 voor volwassen. De opbrengst gaat naar het project 
van Kerk in Actie, in Moldavië.  
Voor vragen kun je contact opnemen met Henry Schutte, kerkelijk werker 
jeugd, tel 06-15361525, e-mail: kw-jeugd@pgboz.onmicrosoft.com 

 
40dagentijd 
De 40dagentijd is aangebroken en duurt tot Pasen, zondag 9 april. Iedere 
zondag wordt de eerste collecte voor projecten van Kerk in Actie bestemd. 
Deze zijn zowel in het binnen- als buitenland. Details over alle collectes 
kunt u lezen in Rond de Kerken en de zondagsbrief of op de website van 
Kerk in Actie. Als je niet in de gelgenheid bent om naar de kerk te komen 
kunt u altijd een gift overmaken naar de Diakonie: NL93INGB0005863548 
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Bergen op Zoom. Graag erbij vermelden dat het 
om de 40dagentijd collecte gaat, of een bepaald project. 
 
Vastenpot 
Zoals ieder jaar, zal de Vastenpot weer iedere zondag tijdens de 
40dagentijd voor in de kerk staan. De opbrengst dit jaar is voor de projecten 
in Moldavië die we steunen. We hopen dat velen van jullie deze pot zullen 
weten te vinden. Als je niet naar de kerk kunt komen, mag je altijd een 
donatie geven via internet bankieren naar: NL48INGB0005018615  
t.n.v Werkgroep ZWO, Bergen op Zoom o.v.v Vastenpot. Van harte 
aanbevolen. 
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Sobere maaltijd 
Op woensdag 22 maart willen we, vanuit de ZWO een sobere maaltijd 
organiseren. Deze begint om 18.00 uur en wordt gehouden in de grote zaal 
van de Ontmoetingskerk. Er is een keus tussen 2 lekkere soepen met brood 
en een stukje fruit erna. Dit is een mogelijkheid voor bezinning en 
gezelligheid. Er wordt ook een korte presentatie gegeven. Door wie en 
waarover wordt aan gewerkt. Hou de kerkbode en zondagsbrief in de gaten. 
Graag opgeven vóór 20 maart i.v.m. inkopen bij: Alison Jolley 
asjolley@ziggo.nl of 0634720092. 
 
Samen tegen Armoede (1) 
Inmiddels is de actie Samen tegen Armoede in volle gang. Tot nu toe zijn er 
32 dozen naar de Voedselbank gebracht. Lege dozen zijn altijd verkrijgbaar 
in de kerk of bij Alison Jolley thuis (06-34720092). Deze actie zal vier jaar 
lopen, dus je hoeft het niet bij één doos te laten! 
Vanuit de Diakonie hebben we besloten om ook losse producten in te 
zamelen voor degene die dit wil steunen maar een hele doos niet ziet 
zitten. Iedere zondag zal er bij de 2 hoofdingangen een krat staan waarin de 
producten gedaan kunnen worden. Graag wel iets uit de volgende lijst: 
Volkoren pasta, Zilvervliesrijst, Lang houdbare halfvolle melk, 
Groenteconserven, Soep in blik of zak, Zonnebloem of olijfolie, Vis in blik,  
Koffie of thee, Couscous, Havermout. 
Als je een keertje wil helpen dozen te vullen, laat het weten. Dan 
organiseren we een gezellige ochtend/middag om dit samen te doen. 
Namens jullie Diakonie, Alison Jolley 
 
Samen tegen Armoede (2) 
Graag wilde ik aan deze aktie meedoen maar dacht als ik in het 
Appartementengebouw waar ik woon deze aktie onder de aandacht breng, 
kunnen we misschien met elkaar als bewoners grote saamhorigheid tonen 
en op deze manier vele dozen vullen.  
Bij iedere bewoner heb ik een brief in de bus gedaan met de opsomming 
van de producten: 
 
Zou het niet mooi zijn als wij bv allemaal iedere week 1 product voor onze 
rekening nemen en hiermee dozen vullen. Het is ook mogelijk een kleine 
donatie(bv 1 euro) te doen waarmede ik de produkten ga aanschaffen en de 
dozen zal vullen. Ik zal op mijn balkon een plastic opbergbox met deksel 
neerzetten om de producten in te doen en dan zal ik deze gedoneerde 
producten in de dozen doen en op zondag inleveren bij de kerk en weer 
lege dozen voor de volgende week meenemen. Als dit bezwaarlijk is kan ik 
de producten ook komen ophalen. 
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Zo kunnen wij de komende jaren helpen onze medemensen zorgen te 
ontnemen en bijdragen aan een gelukkige samenleving. Super bedankt 
voor iedere bijdrage, dit kunnen wij alleen met elkaar.  
 
In de afgelopen 2 weken heb ik al 7 dozen kunnen vullen en inleveren en ik 
ben heel trots op mijn medebewoners die zich met zijn allen bereid tonen 
deze aktie te ondersteunen. Het is heel dankbaar om met elkaar iets goeds 
te kunnen doen en dit geeft een gevoel van verbondenheid en maakt dat 
iedereen blij is op deze manier een steentje te kunnen bijdragen. 
We zijn met recht Samen Sterk, want een probleem van dergelijke omvang 
kunnen we alleen oplossen door met elkaar samen te werken. Ik hoop dat 
velen kijken of het in zijn of haar wijk of appartementengebouw ook 
mogelijk is om een dergelijke aktie te beginnen. Heel veel succes en samen 
kunnen we veel!!!! 
 
Nel Brouwer 
 
 
 

 
Gezocht: een koster en een eerste hulpkoster 

De Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom is op zoek naar een koster. 
Wij zijn er nog niet in geslaagd om ter vervanging van de huidige koster 

mw. Ans de Laater een nieuwe koster aan te stellen.  
Dit is een aanstelling voor 18 uur per week. 

 
Onze voorkeur gaat uit naar een belijdend- of dooplid.  

We zoeken een kandidaat die goed met mensen kan omgaan, geen 
bezwaar heeft tegen onregelmatige werktijden of een uurtje extra, goed 

kan organiseren en improviseren. 
Bij de functie wordt een kosterswoning te huur aangeboden. 
Arbeidsvoorwaarden en functieomschrijving op www.pkn.nl 

 
Tevens zijn wij op zoek naar een eerste hulpkoster. Na jaren deze functie 

te hebben vervuld gaat mw. Ellie Groeneveld hiermee stoppen. 
De eerste hulpkoster assisteert de koster en indien nodig neemt hij/zij die 

taak waar. U/jij draagt mede zorg voor de kerkdiensten – het in orde 
maken van een zaal voor vergaderingen – schoonmaak, etc.  

Dit alles op basis van een vrijwilligersvergoeding. 
 

Sollicitaties kunt u sturen naar: 
kerkrentmeesters@protestantsekerkbergenopzoom.nl 
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Lezing over Maria te Ossendrecht 
 
Prof. Arnold Huijgen, verbonden aan de Protestantse Theologische 
Universiteit, houdt op donderdag 23 maart in Ossendrecht een inleiding 
over Maria: icoon van genade. Aandacht voor Maria zou je vanuit 
protestantse kring niet direct verwachten.  
Toch schreef Arnold Huijgen in 2020 en 2021 een boek over haar.  
Prof. Huijgen belicht in deze lezing verschillende aspecten van Maria: als 
moeder en als vrouw, vanuit de Bijbel en de traditie en actuele vragen 
rondom gender en identiteit.  
 
Niet alleen is Maria een voorbeeldige gelovige, maar zij is ook de moeder 
van de gelovigen en beeld van de christelijke kerk. Haar het gewicht geven 
dat haar toekomt gaat niet ten koste van de aandacht voor Christus, maar 
stelt Hem juist in het licht.  
 

Locatie: Protestantse Kerk, Dorpsstraat 10, Ossendrecht. 
Datum en tijd: 23 maart 2023, van 19.45 tot 21.45 uur.  

nloop: vanaf 19.15 uur. 
 
Om de kosten van deze avond te kunnen dekken vragen we een vrijwillige 
bijdrage van 5 Euro per persoon. 
 
Informatie: Yolande van Steekelenburg, 06 44 20 18 55  
en (vanaf 13 maart) Wim Lolkema, 0164 31 44 66. 
Deze activiteit gaat uit van VOL-ZIN: avonden met spirit! 
 
 
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. 


