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Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom

jrg. 19, nr. 1

Larie?
Dit jaar staat het Lucas-Evangelie op het leesrooster. Dit houdt in dat we met
Pasen het Opstandings-Evangelie volgen van deze schrijver. Eén van de kenmer-
kende verschillen van het Paas-Evangelie in zijn versie is, dat de vrouwen niet
geloofd worden door de leerlingen. Hun bericht lijkt hen “als een zotteklap” toe.
Hier wordt het woord “lèros” gebruikt, dat de basis is van ons woord “larie”of “larie-
koek” en vaak met “zotteklap” wordt weergegeven. Hiermee geven de leerlingen
aan dat de boodschap van de vrouwen
over het lege graf en de opdracht naar
Galilea te gaan van iedere werkelijk-
heidszin lijkt te zijn gespeend. Dit
woord komt nog slechts één andere
keer voor in de Bijbel (in het apocriefe 4
Makkabeeën 5:11) in de zin van
“bedriegelijk”, een in het Grieks verder
gangbaar woord. De vrouwen wordt
dus bedrog verweten, zoiets als Lance
Amstrong jarenlang heeft gepleegd...
“Zotteklap” lijkt meer op “dwaasheid”,
en daarvoor bestaat een ander woord.

Bedrog, echter, wordt willens en wetens gepleegd; we komen het nog maar al te
vaak tegen. De vrouwen worden ervan beschuldigd, dat ze de discipelen om de
tuin willen leiden met hun onwaarschijnlijke boodschap: dat twee mannen in stra-
lende kleren hen hebben verteld dat Jezus werd opgewekt uit de doden en dat Hij
ze voorgaat naar Galilea, zoals Hij eerder had gezegd. Maar Petrus neemt hen wél
serieus en gaat het verifiëren en komt tot verwondering. Pas later op de dag wor-
den mensen echt overtuigd.

Pasen is dus een proces van verwondering en je laten verrassen door dit bijzon-
dere, vreemde, Evangelie: dat Jezus leeft en is opgegaan naar de Vader, en loopt
uit op het loven van God (Lucas 24:52), om wat Hij in Jezus’ dood en opstanding
heeft gedaan. Het feit van de opstanding valt niet meer te ontkennen: zo vaak is Hij
verschenen, én daarom: zo zal Hij eens verschijnen bij Zijn wederkomst. Dat is
geen bedrog maar “goed nieuws”, Evangelie, voor ieder die zich wil laten verassen
door die boodschap. 
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De tijd voor Pasen is een tijd van voorbereiding: boete en bezinning op wat ons
ongeloof in Hem aan bedrog en ander kwaad brengt. De tijd na Pasen is er om te
leren leven vanuit de verwondering over dit bijzondere feit en uitzien naar de vol-
tooiing in Zijn Rijk. De vieringen in de Stille Week en in de Paastijd willen u daartoe
uitnodigen! Welkom dus bij het luisteren naar dit bijzondere “bedrog”, dat waarheid
blijkt te zijn voor nu en in de toekomst, en onze valse “zekerheden” en ons zoeken
van vastigheid in ons verstand als kortzichtigheid ontmaskert.

Elk van de vieringen heeft zo een eigen kleur, en maakt het geheel van dit “Goede
Nieuws” hoorbaar. De Paasnacht-viering (zaterdag 30 maart om 21.30u.) is mis-
schien het minst bekend: we vieren de “Goede Tijdingen” uit Oude en Nieuwe Tes-
tament: vanaf Genesis 1 (Schepping) tot en met Romeinen 6 (Met Christus sterven
en opstaan). We volgen zo het spoor van Gods Goede Nieuws tot en met dat van
onze Doop. Al die “vreemde” verhalen die
een werkelijkheid van hoop laten zien: dat
het Licht onze duisternis overwint, ook die
van ons ongeloof dat zich uit in beschuldi-
ging van “larie”(bedrog). We kunnen ons niet
met deze beschuldiging van het Paas-Evan-
gelie afmaken en mogen ons heilzaam laten
verrassen.

Daartoe wens ik u een zinvolle Veertig-
dagen-tijd en Paastijd toe,

ds Bert ten Kate.
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TEN GELEIDE

Bergen op Zoom, maart 2013.

Aan allen die als lid zijn ingeschreven bij de Protestantse Gemeente te Bergen
op Zoom

Goed dat u deze nieuwsbrief voor u hebt. Het is een vaste gewoonte geworden u
halverwege het kerkelijk seizoen te informeren over wat de kerk in de aanbieding
heeft en u daarover bij te praten. Aanleiding is ook de viering van het Paasfeest:
het belangrijkste feest voor alle christelijke kerken. Alle activiteiten staan voor u
open, ook wanneer u er nog niet eerder aan hebt deelgenomen. Hebt u vragen
of nieuwe ideeën, neem contact op en geef ze aan ons door.

Wij wensen u tenslotte een goede tijd naar en met Pasen toe.

De redactie.

LARIE?
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30 maart 2013, 21.30u, Paasnacht.
De gemeente komt samen op stille
zaterdag. De viering begint met de
paarse kleur van de 40 dagen tijd en zal
“van kleur verschieten” tot het wit van
het paasfeest. Na de doopgedachtenis
volgt de geloofsbelijdenis en hierop
volgt de tafelviering. Voorganger is ds
Bert ten Kate. Medewerking wordt ver-
leend door Rejoice o.l.v. Ruud Canne-
meijer.

31 maart 2013, 10.00u, Paasfeest.
We gedenken de opstanding. Dit mogen
we feestelijk vieren tijdens de kerk-
dienst. Al voor deze dienst is er een
paasontbijt. Medewerking is er van onze
cantorij Rejoice o.l.v. Ruud Canne-
meijer. Voorganger is ds. Willem Ver-
meulen. 

Van harte welkom bij al deze diensten.

N.B. op (paas)zondag 31 maart begint
de zomertijd.

Avondmaalsdienst op WITTE
DONDERDAG voor SENIO-
REN.
Niet in alle woon/zorg centra wordt er
Avondmaal gevierd en er wonen ook
steeds meer senioren gewoon thuis met
allerlei vormen van zorg. Voor hen is het
lastig om ’s avonds naar de kerk te
komen wanneer de gemeente samen-
komt voor de gedachtenis en viering van
het Heilig Avondmaal. Voor deze doel-
groep is er nu ook de gelegenheid om
overdag een tafelviering mee te maken
in de Ontmoetingskerk. Op witte donder-
dag, 28 maart, ’s middags vieren we in
kleine kring het Avondmaal, zittend aan
een grote tafel middenin de kerk. En na

KERKDIENSTEN IN DE
ONTMOETINGSKERK
ROND PASEN 2013
24 maart 2013, 10.00u, Palmzondag.
Laatste zondag van de 40 dagen tijd.
Tijdens de kindernevendienst worden er
palmpasenstokken gemaakt. Iedereen is
van harte uitgenodigd en kinderen zijn
extra welkom in deze feestelijke kerk-
dienst. Voorganger is ds Bert ten Kate.

28 maart 2013, 19.30u, viering van
Witte Donderdag. Tijdens deze dienst
staan we stil bij de instelling van het Hei-
lig Avondmaal en de opmaat van het lij-
den van Christus. Medewerking wordt
verleend door onze cantorij Rejoice
o.l.v. dhr. Ruud Cannemeijer. Voorgan-
ger is ds Bert ten Kate.

29 maart 2013, 19.30u, Goede Vrijdag.
We gedenken vandaag het lijdensver-
haal. In woord en samenzang willen we
bij deze belangrijke geloofsgebeurtenis
stilstaan. Onze cantorij o.l.v. dhr. Ruud
Cannemeijer werkt mee aan deze
dienst. Voorganger is ds Willem Ver-
meulen.



Avondvrede / Ravelijnflat.
Donderdag, 28 maart 15.00u, oecume-
nische viering van Schrift en Tafel.
Voorgangers: pastor Ko van Bekkum en
ds Bert ten Kate.

Stuijvenburg.
Vrijdag 29 maart, 11.00u, oecumenische
dienst van Woord en gebed. Voorgan-
ger ds Willem Vermeulen.

Meilustflat.
Vrijdag 29 maart, 14.30u, oecumenische
viering van Woord en Gebed. Voorgan-
gers zijn pastor Jo Staps en ds Willem
Vermeulen.

ENKELE BIJZONDERE
KERKDIENSTEN "OP WEG
NAAR PINKSTEREN"
7 april, 10.00u, Ontmoetingskerk.
Jeugddienst, mede voorbereid door de
tienergroep / katechisanten. In een
gewone kerkdienst willen de jongeren
ons vertellen over hun project. Ook wer-
ken ze zelf mee met muziek en gespro-
ken woord. Voorganger is ds Bert ten
Kate. 

21 april, 10.00u, Ontmoetingskerk.
Jeugddienst, mede voorbereid door de
basiskatechisanten / scholieren. In deze
kerkdienst willen de kinderen ons
betrekken bij hun speurtocht van het
afgelopen seizoen. Voorganger is ds.
Willem Vermeulen. 
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de dienst is er een gezamenlijk kopje
koffie om elkaar weer even te ontmoe-
ten. Samen met de diakonie en de werk-
groep die altijd de adventsviering voor
senioren organiseert willen we het dit
jaar wederom zo organiseren. De dienst
zal beginnen om 13.30u en duurt ruim
een half uur. Voorganger is ds Bert ten
Kate. U bent van harte welkom! Voor
vragen hierover kunt U terecht bij de
kosteres mevr. Ans de Laater. tel 0164 -
244563.

DIENSTEN in de WOON /
ZORG – CENTRA ROND
PASEN 2013.
Zoomflat.
Dinsdag 26 maart, 15.00u, viering van
Schrift en Tafel. Voorganger:pastor Co
van Bekkum en ds Bert ten Kate.

Reigershorst.
Donderdag 28 maart, 10.30u, oecumeni-
sche viering van Woord en Gebed.
Voorgangers: Pastor Rud Smit en ds
Willem Vermeulen.

Ontmoetingskerk.
Donderdag 28 maart, 13.30u, viering
van Schrift en Tafel. Voorganger ds Bert
ten Kate.

Jacquelineflat.
Donderdag 28 maart, 14.00u, oecumeni-
sche viering van Schrift en Tafel.  Voor-
gangers: pastor Bert Simons en ds Wil-
lem Vermeulen.



4 mei, 19.00u, st. Gertrudiskerk.
Oecumenische Herdenkingsdienst.
Deze dienst gaat uit van de Raad van
Kerken en gaat vooraf aan de openbare
herdenking op de Paradeplaats.

9 mei, 10.00u, Ontmoetingskerk.
Hemelvaartdag. Op deze bijzondere
donderdag is er een dienst in de Ont-
moetingskerk. Voorganger is ds Willem
Vermeulen.

19 mei, 10.00 u, Ontmoetingskerk.
Pinksteren. Een feestelijke viering van
deze wonderlijke gebeurtenis. Voorgan-
ger is ds Bert ten Kate.

26 mei, 11.00 u, Gertrudiskerk.
Oecumenische jazz-dienst. Voorgangers
zijn pastor Rud Smit en ds Willem Ver-
meulen. Welkom.

2 juni, 10.00 u, Ontmoetingskerk.
Jubileumdienst i.v.m. het 25 jarig ambts-
jubileum van ds Willem Vermeulen.

25 jaar predikant
Voor de familie Vermeulen was 1988
een heugelijk jaar. Willem rondde zijn
studie theologie plus de kerkelijke exa-
mens af en kwam terecht in het beroe-
pingscircuit. Er ontstond een klik met de
beroepingscommissie en de kerkenraad
van Bergen op Zoom en zodoende ver-
huisde het gezin half mei naar de pasto-
rie aan het Bolwerk. Hij begon zijn werk
op 1 juni en op zondag 12 juni  werd hij
officieel aan de kerkelijke gemeente ver-
bonden. Inmiddels zijn we bijna 25 jaar
verder en in de dienst van zondag 2 juni
a.s. zullen we als gemeente bij dit jubi-
leum stil staan. Een datum om nu al te
noteren!

55+reis 2013.
Terwijl de kopij voor dit bulletin moet
worden ingeleverd, zijn we vanuit de
Diakonie en de PCOB nog bezig met de
voorbereidingen van de jaarlijkse dag-
tocht voor senioren op donderdag 16
mei. Die datum kunt u alvast noteren en
ook het reisdoel is bekend: we gaan
naar Oudenaarde (B), want daar zijn
Bergenaren zeer welkom. Er is namelijk
een jumelage (ste-
denband) tussen
beide steden. Dit
houdt in dat al jaren
uitwisseling plaats
vindt van sport-
clubs, koren e.d. en
wij vonden dat een
delegatie vanuit de
kerkelijke sfeer er
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JUBILEUM



De ontwikkelingen zijn ondertussen
doorgegaan. De brandweer kwam met
nieuwe eisen en daar is het gebouw aan
aangepast. Er is nu een beamer en we
zitten op internet. Steeds meer gebrui-
kers “van buiten” weten ons gebouw te
vinden. 

Mooi is om vast te stellen dat de nota
voor al deze grote ingrepen inmiddels al
lang is voldaan. We hebben zelfs een
beginnend spaarpotje, want kerkgebou-
wen blijven onderhoud vragen en heb-
ben zo af en toe grote ingrepen nodig.
Dat spaarpotje bevelen we van harte
aan, maar nog veel meer bevelen we
graag aan dat U vaak over de vloer
komt. De kerk is er om te verslijten. Wel-
kom!

p.s. Het gironummer van het spaarpotje
is: 9227973, restauratiefonds Ontmoe-
tingskerk.      

Eerste Paasdag Paasontbijt.
Het is vroeg opstaan op Eerste Paas-
dag,  want dan gaat de zomertijd in. 

Maar als u wilt, kunt u
toch iets langer sla-
pen en gewoon aan-
sluiten bij het Paas-
ontbijt dat vooraf-
gaand aan de feeste-
lijke Paasdienst wordt
gehouden.

Hartelijk welkom op zondag 31 maart,
vanaf 8.45u. Ontbijt start om 9.00u.

Kosten? Vrijwillige bijdrage in de Vas-
tenpot.

Als u van plan bent te komen, wel graag
even een berichtje aan 

Alison Jolley, mail: asjolley@ziggo.nl 
of tel: 06-3472 0092
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ook wel eens heen kon gaan. Daarbij
komt dat Oudenaarde een bezoek
waard is: het ligt aan de Schelde, heeft
een mooi marktplein met een schitte-
rend stadhuis en veel monumenten.’s
Middags wordt er een rijtoer in de omge-
ving, door de Vlaamse Ardennen,
gehouden. Als we alle details geregeld
hebben komt er een aparte uitnodiging
voor de doelgroep. Vanaf dat moment
kunt u zich aanmelden.

Namens Diakonie en PCOB

Eric Goossen en Kees Gideonse

De restauratie 10 jaar later.
Vlak voor het paasfeest van 2003 werd
onze geheel gerestaureerde Ontmoe-
tingskerk weer in gebruik genomen. De
doelstellingen waren: een sterk Protes-
tants bolwerk aan het Bolwerk. Met faci-
liteiten voor jong en oud, goede voorzie-
ningen voor mensen met beperkingen
(horen, zien, lopen e.d.), een vernieuwd
liturgisch centrum, behaaglijk w.b. tem-
peratuur, goede verlichting en verster-
king van geluid,  goede  instrumenten,
flexibel, ook voor andersoortig gebruik,
natulijk wind- en water dicht, een volle-
dig geoutilleerde keuken en stevig in de
verf. Op al die punten konden we ons
gebouw aanpassen en verrijken. Inmid-
dels “wonen” we er al weer 10 jaar en
begin je hier en daar slijtplekken te zien.

mailto:asjolley@ziggo.nl


Compos-
tela.
Op zondag 24
maart vieren
we Palmpasen
met de kinde-
ren van de Kindernevendienst. Ook
krijgt Rob Franssen de reiszegen mee
voor zijn tocht naar Compostela, die hij
na afloop van de dienst begint. We kun-
nen hem zo uitzwaaien en een goede
tocht toewensen onder Gods hoede en
voorbede doen voor hem en zij die
thuisblijven.

Synagogenlezing.
Op zondag 14 april a.s. vindt om 16.00u
een lezing plaats in de Synagoge aan
de Koevoetstraat.

Aan de hand van Bijbelse begrippen kij-
ken we naar de huidige ontwikkelingen
in de maatschappij. Dit seizoen staat het
begrip "Economie in de huidige tijd" in
de brede zin van het woord centraal.

Voor de lezing hebben we prof. dr. J.J.
Graafland bereid gevonden deze mid-
dag als gastspreker op te treden. Johan
Graafland is econoom en theoloog en
gespecialiseerd in filosofie van de eco-
nomie, economische ethiek, bedrijf-
sethiek/ maatschappelijk verantwoord
ondernemen en christelijke visie op eco-
nomie.

Na de inleiding is er gelegenheid tot het
stellen van vragen en met prof. Graaf-
land in gesprek te gaan. Het belooft een
zeer boeiende lezing te worden en u
wordt van harte uitgenodigd hierbij aan-
wezig te zijn. De toegang bedraagt € 3,-

Na afloop kunt u met elkaar napraten
onder het genot van een drankje. 

23ste RAVELIJNDAG.
De Oecumenische Werkgroep Conciliair
Proces organiseert haar 23ste Ravelijn-
dag op zondag 2 juni.

Deze Werkgroep bestaat uit leden van
de rooms-katholieke kerk, de protes-
tantse gemeente, de Ulu moskee, de
stichting Tekev (Turkse stichting voor
welzijn, educatie, recreatie en integra-
tie), het Marokkaans comité, en de
stichting Surinaamse en Caribische acti-
viteiten.

Op het Ravelijn zal er op zondag 2 juni
veel muziek te horen en dansen te bekij-
ken zijn, en staan er weer veel kraam-
pjes met lekkere hapjes uit andere delen
van de wereld. Een uitstekende gele-
genheid om mensen met andere cultu-
rele en godsdienstige achtergronden te
ontmoeten en te leren kennen. Deze
manier van elkaar ontmoeten draagt bij
aan het leefbaar houden van onze
samenleving in Bergen op Zoom!

Noteert u dit festijn alvast in uw
agenda? De aanvangstijd is 13.00u.
Deze zondag is het tevens de laatste
dag van Proefmei, zodat u beide festij-
nen, die dicht bij elkaar in het centrum
van Bergen op Zoom plaatsvinden, op
één middag kunt bezoeken. 

Werkgroep Conciliair Proces
Jo Staps voorzitter
Jan Hille secretaris / penningmeester 
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jaar maken we met de kinderen prach-
tige Palmpaasstokken, waarmee we een
mooie rondtocht door de kerk gaan
maken. Het kinderkoor zal deze dienst
muzikaal begeleiden. Kortom: een
dienst die u niet mag missen.

Met vriendelijke groet,

De kindernevendienstleiding.

High Tea.
Ook deze zomer willen we weer een
high tea+ organiseren.

Over de juiste datum en reisbestemming
kunt u het beste “Rond de kerken” in de
gaten houden.

We zijn voorgaande jaren al in Enge-
land, Duitsland en Alaska geweest. Dit
jaar zijn we van plan om naar wat war-
mere oorden te reizen en een mediter-
raan land te bezoeken. Er zijn zo’n 10
landen die aan de Middellandse zee
grenzen, dus er is keuze genoeg. Laat u
weer verrassen om onder het genot van
een heerlijke high tea rond te reizen en
naast de geurige thee ook de geur van
een oude cultuur op te snuiven.

Graag tot dan 

De Diaconie.
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Vanuit de Kinderneven-
dienst.

Voor het 40-dagen-project staat "538
voor War Child" centraal. Het zal u niet
ontgaan zijn dat dit evenement naar
Bergen op Zoom komt. De kinderen van
de kindernevendienst houden allerlei
kleine acties om geld voor dit doel in te
zamelen. Dit project wordt ook gesteund
door onze ZWO en pastorale raad en
zal dus volop in de belangstelling komen
te staan.

U helpt ons toch ook?

Het helpen van leeftijdgenoten in een
land waar oorlog ‘gewoon’ is, is iets wat
onze kerkelijke jeugd zeer zal aanspre-
ken. De komende weken zullen we dit
thema, uiteraard op een voor hun begrij-
pelijke manier, verwerken in de kinder-
nevendienst. 

Palmpasen wordt in de Kinderneven-
dienst weer uitgebreid gevierd. Ook dit



de “loperswijk” van zieke of verhinderde
lopers over te nemen. 

Daarom nog eens heel erg bedankt. Je
krijgt persoonlijk ook een bedankkaart
en ik hoop dat je volgend jaar weer
meewerkt; in november / december hoor
je weer van mij.

Grote groet, namens de kerkrentmees-
ters, van 

Joke Petermeijer.

Van de KERKRENTMEES-
TERS.
Zo heet de vaste rubriek in ons kerkblad
“Rond de Kerken”. Vol met informatie
over onze gemeente. Hieronder is een
deel van het stukje van 22 februari afge-
drukt.

Nadat we al veel en
vaak over het
nieuwe liedboek
gehoord hebben, is
het nu zo ver. Dit
jaar zal het er
komen. Zaterdag 25
mei zal het landelijk
in de Grote Kerk
van Monnickendam
gepresenteerd worden. Vervolgens
heeft de kerkenraad i.s.m. de liturgie-
commissie besloten dit liedboek op de
startzondag van 8 september in onze
gemeente in te voeren. Het huidige lied-
boek stamt uit 1973 en hebben we dan
40 jaar gebruikt.

De vraag is hoe dat invoeren van het
nieuwe liedboek zal gaan. We willen de
aanschaf een beetje regelen. Door de
bestellingen te bundelen kunnen we 10
% korting krijgen. Daarom zullen er
vanaf zondag 24 februari bestellijsten bij
beide ingangen hangen. De standaard-

Gemeentevergadering.
Op woensdag 22 mei wordt de gemeen-
tevergadering gehouden met de financi-
ele cijfers van 2012 als belangrijkste
onderwerp. Vanaf 20.00u presenteren
de penningmeesters hun gegevens.
Twee weken vóór de bijeenkomst liggen
kopieën van de jaarverslagen bij de kos-
teres.

Na de pauze willen we het met de
gemeenteleden hebben over onze
gemeenschap als missionaire gemeen-
te.

Alle gemeenteleden zijn van harte uitge-
nodigd om aanwezig te zijn.

Namens de kerkenraad, 

Jan Voorsluijs, scriba.

KERKBALANS.
Geachte lieve kerkbalanslopers,

Dank-je-wel dat jullie weer het soms las-
tige, maar erg belangrijke stuk kerkwerk
hebben willen doen dit jaar.  

“Belangrijk”, omdat het ook heel
gemeentevormend is, want elk gemeen-
telid heeft een ander gemeentelid op
bezoek gehad.

“Belangrijk”, omdat het ook een posi-
tieve invloed heeft op de hoogte van de
totale vrijwillige bijdrage.

Velen van jullie kijken ook met voldoe-
ning terug op hun werk van dit jaar: her-
kenning en geanimeerd contact ( door
hetzelfde vaste wijkje ), enveloppen die
klaar liggen of in de bus werden
gedaan, enz. 

Heel bijzonder vond ik ook de enorme
bereidwilligheid van gemeenteleden om
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bezoekers willen zijn.

Op eerste Paasdag,
zondag 31 maart, van
14.00 - 17.00u zullen wij
in samenwerking met
een cliëntengroep van
de GGZ WNB er voor
zorgen dat een brunch
voor u klaarstaat. 

Kom gerust eens bij ons
langs, u bent van harte
welkom.

Louis v.d. Hoeven.

Boekenmarkt.
Elke eerste zaterdag van de maand is er
in het Kerkelijk Centrum Williamstraat
een boekenmarkt van 11.00 tot 16.00 u.
De opbrengst is voor het onderhouds-
fonds van de Ontmoetingskerk. Regel-
matig worden de boeken aangevuld,
dus elke maand is er weer wat nieuws
te vinden. Met de internetverkopen van
bijzondere boeken bedraagt de jaarlijkse
opbrengst gemiddeld € 2.200,--. Kom
eens langs, er staan duizenden boeken
voor u klaar. 

Inl.: Ank van der Kallen (tel. 265158)
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bundel van € 25 gaat, dank zij de kor-
ting, € 22,50 kosten. U heeft daarbij de
keuze uit een rood/gele of een blauw/
groene buitenkant. Er is ook een luxe
bundel van rood of blauw kunstleer.
Deze kost € 39,90 en door de korting €
36. Op de bestellijst kunt u uw naam en
adres zetten onder het liedboek van uw
keuze. Wij zorgen dan voor de bestel-
ling.

Dan wil ik hier ook nog wat over de actie
kerkbalans van dit jaar schrijven. De
stand van de toezeggingen weten we op
dit moment nog niet. De laatste lijsten
komen binnen en als we alles hebben,
gaan we tellen. Ondertussen worden
alle opmerkingen van de honderd kerk-
balanslopers verwerkt. Dank zij deze
opmerkingen mogen we gelukkig ook nu
in 2013 weer vaststellen dat het bij deze
actie niet alleen gaat om de toezeggin-
gen die opgehaald worden, maar dat de
lopers ook onze gemeente vertegen-
woordigen. Dat ze een open oog voor
de pastorale kant van het bezoek heb-
ben. Het vaste wijkje dat men heeft
werkt in vele opzichten gunstig.

A.Petermeijer.

OECOMENISCH 
INLOOPHUIS.
Het Inloophuis Williamstraat behoeft nog
nauwelijks uitleg: een ontmoetingsplek
voor mensen die anderen willen ont-
moeten en/of hun verhaal willen vertel-
len. Iedereen is welkom.

De openingstijden zijn:

donderdag van 10.00 tot 12.00u
zondag van 14.30 tot 17.00u

Koffie of thee en een versnapering staan
klaar, evenals de vrijwilligers die er luis-
terend en ondersteunend voor de



Winkeltje van de Crea-
dames.
Deze dames komen 1x p.week bij
elkaar. Wij maken cadeautjes vanaf 
€ 1,- tot € 12,-.

De opbrengst is voor het onderhouds-
fonds van de kerk.

Te Koop: 
* kaarten voor alle gelegenheden
* diverse presentjes voor verschil-
  lende generaties.
* flessen rode /witte wijn met logo van
  de kerk.
* Het boek 24 Bergse Vromen

Komt u na de dienst eens kijken, ook
door de week kunt u meestal terecht.

Tel. kosteres Ans de Laater
0164-244563
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Colofon:
Deze gemeentebrief is een uitgave van de
Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom.
Wanneer u vaker informatie wenst over het
kerkelijk leven, kunt u het beste een abonne-
ment nemen op het (regionale) “Rond de
Kerken”.
Voor informatie hierover kunt u terecht bij
mevr. Yvonne Koerselman-Verhage, tel
237543.

Redactie: Rob Blesgraaf (layout), Kees
Gideonse, ds Willem Vermeulen, Jan Voor-
sluijs.

Verspreiding: Mw. Ans de Laater en vele vrij-
willigers

Website:
www.protestantsekerkbergenopzoom.nl

Bankrekening: 6921612 t.n.v Protestantse
Gemeente Bergen op Zoom

Redactieadres:
scriba@protestantsekerkbergenopzoom.nl

Adres kerkgebouw: Ontmoetingskerk, Bol-
werk Zuid 134, 4611 DX Bergen op Zoom
(Tel. 0164-236165)

advertentie

Informatie over onze kerk en alle activi-
teiten kunt u ook vinden op onze web-
site.
U vindt er ook reportages en foto's van
diverse gebeurtenissen. Ook uit een
verder verleden.
Hebt u vragen/opmerkingen over de site
dan vindt u rechtsonderaan de link voor
email naar de redaktie.

http://www.protestantsekerkbergenopzoom.nl

http://www.protestantsekerkbergenopzoom.nl
mailto:scriba@protestantsekerkbergenopzoom.nl
http://www.protestantsekerkbergenopzoom.nl



