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Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom

jrg. 20, nr. 2

“Grenzen verleggen”

Zo luidt het thema voor de startzondag en het komende seizoen. Grenzen verleg-
gen brengt schaalvergroting met zich mee. Voorbeelden kennen we uit onderwijs,
gezondheidszorg, volkshuisvesting, banken, gemeentepolitiek, industrie en noem
maar verder op. Managers komen erbij om alles in goede banen te laten lopen...
We kennen nu kwaliteits-managers, zorg-managers, account-managers, perso-
neels-managers, school-managers en vult u zelf maar aan... Maar: vervreemding
van de doelstelling ligt op de loer. Veel voorbeelden daarvan kunt u zich wel voor
de geest halen en anders zijn er wel parlementaire enquêtes om ons eraan te her-
inneren. De instelling wordt dan doel op zich en dat gaat ten koste van de mensen,
die de belanghebbenden zijn. “Grenzen verleggen” klinkt mooi, als het geen doel
op zich wordt, zoals winst maken, efficiency en dergelijke. Enig criterium moet zijn:
hoe kunnen we zo goed mogelijk dienstbaar zijn aan mensen, die het moeilijk heb-
ben en kwetsbaar zijn?

Misschien moeten we daarom eens
te raden gaan bij de Bijbel. Hierin
worden grenzen verlegd tussen
Joden en heidenen en binnen- en
buitenkerkelijk. Gods genade door-
breekt alle grenzen, die wij mensen
instellen, zoals van rassen en vol-
ken, rijken en armen... Allen zijn
immers één in Christus (Efeze 1).
Daarom was er in de 19e eeuw de
leus : “Heel de kerk voor heel het
volk!” Zo maakte men iets duidelijk van het ideaal dat Gods regering zichtbaar
werd in de samenleving. Daarom werd ook evangelisatie bedreven en veel diaco-
naal werk opgezet. De menselijk maat moeten we dus in het oog houden, niet
alleen bij de komende herindeling van pastorale wijken, maar ook bij alle andere
activiteiten: hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen, waaronder ook gemeentele-
den, bereiken met activiteiten die door het evangelie geïnspireerd worden. Daarom
wordt er vanuit de diaconie ook een begin gemaakt met een Regionaal Oecume-
nisch Diakonaal Centrum in de Williamstraat. Naast het Inloophuis wordt het ter
beschikking gesteld aan groepen die een ruimte nodig hebben om bijeen te komen
en zich dienstbaar kunnen maken in de samenleving.

Dat veel reorganisaties zo slecht uitpakken voor mensen, heeft er
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zeker mee te maken, dat de doelstelling wordt vergeten... Als kerk worden we er
van zondag op zondag aan herinnerd en dus hebben we geen excuus. Vooral
moeten we bij onszelf te rade gaan, hoe we zelf onze grenzen kunnen verleggen
ten bate van het Evangelie. Dat vraagt om méér inzet en minder vrijblijvendheid:
een stapje méér doen ten bate van God en de medemens, zodat mensen niet uit-
geschreven, maar ingeschreven willen worden, en ook ingeschrevenen zich actie-
ver gaan opstellen. Daartoe is er het komende seizoen weer een keur van activitei-
ten, waarvoor uw bijdrage als persoon onmisbaar is. Doet u dus mee met echt
“grenzen verleggen” bij uzelf en dan ook in onze gemeente? Opdat steeds meer
mensen van God gaan horen en dankzij Zijn beloften en geboden grensverleggend
leven...

Ds. ten Kate.
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TEN GELEIDE

Bergen op Zoom, augustus 2014.

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

In juni raakt de kerkelijke agenda langzaam leeg en bereiken we bij het begin van de
schoolvakanties vanzelf een eindpunt. IJkpunt blijven de vieringen op zondag. Soms
worden de activiteiten afgesloten met een feestelijk tintje of een gezellig intermezzo.
Dan is het tijd voor andere dingen.

In september komt het kerkelijk- en verenigingsleven weer op gang. We gaan weer
vergaderen, plannen en goede voornemens maken. Er worden weer dingen georgani-
seerd, klussen gedaan etc.

Dit bulletin wil u daarover informeren, want behalve de zondagse diensten is er nog
zoveel te doen. Voor iedere leeftijd en interesse is er iets bij. Alles is er op gericht men-
sen elkaar te laten ontmoeten en het leren en leven als gemeente te bevorderen. Zo
mogen we elkaar een feestelijke startdienst en een goed kerkelijk seizoen toewensen.

De redactie

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 onderaan de link voor email
naar de redaktie.

http://www.protestantsekerkbergenopzoom.nl
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zijn er in onze stad gasten uit Canada.
Op maandag 27 oktober wordt herdacht
en gevierd dat de stad Bergen op Zoom
precies 70 jaar geleden werd bevrijd.
Het Canadese kerkhof aan de rand van
de stad getuigt ervan dat dit niet zonder
bloedvergieten is gegaan. Tijdens een
oecumenische kerkdienst op zondag 26
oktober in de Sint Gertrudiskerk willen
we hier ook als oecumenische geloofs-
gemeenschap bij stilstaan. Samen met
onze gasten willen we herdenken, dan-
ken en vieren. Voorgangers zijn pastor
Ko van Bekkum en ds. Willem Vermeu-
len.   

Kerkdienst met en voor de kinderen
van de Brabantse wal

Zondag 9 november hopen we in de
Ontmoetingskerk veel gezinnen welkom
te heten. De liturgie zal de gehele dienst
“op kniehoogte” zijn, zodat iedereen
“erbij kan”. Deze kerkdienst is een initia-
tief van de samenwerkende kinderne-
vendienstcommissies van de protes-
tantse kerken rond de Brabantse Wal.
Het kinderkoor heeft  haar medewerking
toegezegd.  

     

Feestelijk  startweekend…. 
Voor de gehele gemeente!

Zaterdag 6 september om 17.00 uur bij/
rond de Ontmoetingskerk is er een
gezellige BBQ voor iedereen!

We hopen, dat zoveel mogelijk mensen
mee doen: wel graag aanmelden bij Ans
de Laater:

fam.de.laater@ziggo.nl
tel. 244563.

Aanmelden kan tot 1 sep-
tember! Informatie volgt in
de kerkbanken.

Enkele bijzondere kerkdien-
sten in de komende weken:

Startdienst in de Ontmoetingskerk

Op zondag 7 september is er om 10.00
uur de startdienst in de Ontmoetings-
kerk. Met als thema “grenzen verleggen”
stappen we het nieuwe seizoen in. De
voorbereiding is in handen van verschil-
lende leden van de kerkelijke organisa-
tie en voorganger is ds. Bert ten Kate.

Partnerschapszondag 

In het weekend van 27 en 28 september
ontvangen we gasten uit onze partner-
gemeente Torgau. Dan zal thematisch
gesproken worden over rituelen rond
levensbegin en levenseinde. Zo leren
we elkaar kennen. Op zondag 28 sep-
tember is er natuurlijk een gezamenlijke
kerkdienst. We vieren dan ook het Heilig
Avondmaal. Er zal waarschijnlijk een
Duitse predikant in de delegatie zijn die
voorgaat, samen met ds. Willem Ver-
meulen.

Bevrijdingsdienst in de Gertrudis-
kerk

In het weekend van 25 en 26 oktober



Startzondag 7 september

Op zondag 7
september zullen
we het activitei-
tenseizoen star-
ten. Het thema
zal zijn “Grenzen
verleggen”. Veel
activiteiten zullen
zich presenteren
en Rejoice verleent medewerking. Er
zullen wellicht ambtsdragers bevestigd
worden. Wie dat zijn, leest u in Rond de
Kerken en hoort u in de afkondigingen.
Het is fijn dat gemeenteleden zo een
stukje grens in hun eigen leven willen
verleggen ten bate van het gemeente-
zijn en dat kunt u hen laten merken door
uw steun aan hen. Na afloop van de
dienst zijn er “grensverleggende” activi-
teiten voor jong en oud. U bent dus van
harte welkom om zo een begin te
maken met het verleggen van grenzen
in uzelf en in de gemeente..

Ds. ten Kate.

Torgau jeugduitwisseling

Op zaterdag 18 oktober hopen we weer
met een flinke groep tieners af te reizen
naar Torgau, onze zustergemeente in
Duitsland. Tot en met woensdag 22
oktober dompelen we ons onder in een
programma van cultuur, sport, ernst en
luim. De achterblijvers kunnen ons vol-
gen via de digitale wereld. Aanmeldin-
gen mogen binnenkomen via de website
van de kerk. Een aanrader, deze kans
om uit logeren te gaan! Vraag maar aan
diegenen die ooit al eens meegingen of
bekijk op de site de reportages. Voor
vragen kun je terecht bij Marcel Smidt of
ds. Willem Vermeulen.
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TALENTEN
gezocht

U vindt door deze gemeentebrief heen
kleine advertenties met bovenstaande
titel. U kent het verhaal van de talen-
ten vast wel. Mattheus vertelt hierover
in hoofdstuk 25:14. Het is de gelijke-
nis die Jezus maakt over mensen die
wel of niet iets doen met hun talenten.
Het gaat niet om hoeveel of welke
talenten je hebt, maar om de vraag
wat je er mee doet. Ieder van ons
heeft verschillende talenten. De inzet
daarvan is een hele persoonlijke
keuze. Je werk en je gezin vragen
aandacht. Ook kunnen talenten nodig
zijn voor mantelzorg, burenhulp, de
organisatie van een sportvereniging of
in de politiek. Uw keuze om uw talen-
ten in te zetten voor de kerk zouden
wij bijzonder toejuichen. Zelfs als U
daarvoor een beetje uw eigen gren-
zen moet verleggen, want dat is pre-
cies het thema van dit seizoen. Talen-
ten, mits juist uitgedaagd, kunnen ook
groeien! Graag nodigen wij U uit om
met belangstelling de verschillende
oproepjes te bekijken. Al heeft U maar
1 klein talentje ….. niet begraven! Doe
er iets mee.

TALENTEN
gezocht

Als het uw talent is om met tieners om
te gaan dan bent U van harte welkom
om af en toe op vrijdagavond de tie-
nergroep te helpen hun bijeenkomst
te organiseren.

Informatie bij jeugdouderling
Elsbeth Huffmeijer. (06-25311994) 



Gemeentecontact
Torgau 2014

Eind september 2014
mogen wij weer gas-
ten uit onze zusterge-
meente Torgau
begroeten in Bergen
op Zoom voor de jaar-
lijkse uitwisseling. Onder hen natuurlijk
vrienden en oude bekenden, die in Ber-
gen zogezegd al van de hoed en de
zoom weten, maar aan nieuwe gasten
zal het hopelijk ook niet ontbreken.

De gasten zullen, als alles volgens plan
verloopt, arriveren op vrijdag 26 septem-
ber aan het einde van de middag en
weer vertrekken op maandagmorgen 29
september.

Gedurende hun verblijf staan, onder
voorbehoud, onder meer een bezoek
aan Zierikzee en aan het watersnood-
museum op het programma. We zijn
zoals gebruikelijk gericht op ontspannen
samenzijn, goede gesprekken en gezel-
ligheid, maar het bezoek staat dit jaar
vooral in het teken van het thema “ritue-
len rondom leven en dood”.

U bent alvast van harte uitgenodigd om

ook deel te nemen aan (delen van) het
programma. 

Uiteraard zijn wij ook weer op zoek naar
gastgezinnen; heeft u 1 of 2 bedden
beschikbaar dan hopen wij dat er 1 of
meer gasten bij u mogen overnachten.
U hoeft zelf niet aan alle programma-
onderdelen mee te doen om als gastge-
zin te fungeren. Dus wij rekenen op u !

Opgave kan bij Riet Franssen of Ina
Hageman van de Werkgroep Torgau-
Contacten.

“Grenzen verleggen”

Het nieuwe jaarthema van de kerk
wordt: “Grenzen verleggen”. 

Per 1 september worden letterlijk de
(pastorale) grenzen verlegd: van 12 wij-
ken gaan we naar 6 secties.

Tevens worden we uitgedaagd om
zowel binnen de kerk, als er buiten “er
te zijn”: over onze eigen grenzen te kij-
ken.

Buiten: In een tijd waar de overheid
terugtreedt in ondersteuning/
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TALENTEN
gezocht

Als het uw talent is
om verhalen te vertellen dan vragen
we U vriendelijk om dat talent in te
zetten voor de peuter/kleuter voor-
leesdienst of voor de kinderneven-
dienst. Informatie hierover bij het echt-
paar Marlies en Duncan van Beek.
(tel. nr. 230552)

TALENTEN
gezocht

Als het uw talent is om mensen te
bezoeken en hen aandacht te geven
in periodes van eenzaamheid, ziekte
of zorgen, dan vragen we U vriendelijk
om dat talent in te zetten in ons wijk-
werk. Informatie bij Attie Swart, ouder-
ling voor het pastoraat. (tel. 250165)



Week van het Boek

Al weer enige jaren
bundelen verschil-
lende parochies en
gemeenten hun
krachten om rond
de Brabantse Wal
de Week van het Boek te organiseren.
Van 3 tot en met 10 november is er elke
dag ergens een activiteit rondom Het
Boek. Er zijn lezingen, er wordt muziek
gemaakt, gekookt, ten toon gesteld,
gediscussieerd en er worden gedichten
gemaakt. Wat het ook is: de inspiratie-
bron is altijd weer de Bijbel. Het pro-
gramma voor deze week zal bekend
worden gemaakt via een eigen folder en
via de site van de kerk. We hopen dat
weer veel mensen hieraan mee zullen
doen.    

Leerhuis

Eén avond per maand, meestal de laat-
ste maandag, samen de Bijbelteksten
van de kerkdienst die nog moet komen
bekijken en beluisteren. Als predikant
vind ik het zelf altijd boeiend om dit
samen met u te doen. Door de tekst ook
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bijdragen in zorgverlening en voorzienin-
gen voor hen die hulp nodig hebben,
kan zich een (nieuwe) taak voor de kerk
voordoen.

Door het jaar heen zijn er allerlei activi-
teiten, waar u voor wordt uitgenodigd.

7 september is de startdienst: een inspi-
rerende viering, die ons aanmoedigt en
uitdaagt om in beweging te komen en
onze grenzen te verleggen.

Bij mooi weer gaan we buiten op het
Bolwerk koffiedrinken; de kinderen en
jongeren zijn betrokken;

De ZWO presenteert haar nieuwe pro-
ject.

Kortom: een feestelijke dienst. Weet u
welkom!

Voor info:  Willem Vermeulen,
Bert ten Kate, Joke de Koeijer 
en Attie Swart.

TALENTEN
gezocht

Gezocht:
Mensen, die hun grenzen durven te
verleggen. Die hun betrokkenheid
gestalte geven.
Kortom:  Pastoraal ouderlingen (m/v)
en bezoekmedewerkers.

TALENTEN
gezocht

Als het uw talent is om te coördineren
en tussen verschillende kerkgemeen-
schappen verbindingen te leggen dan
vragen we U vriendelijk om dat talent
in te zetten voor het werk van de
Raad van kerken. Informatie bij ds.
Bert ten Kate. (tel. 240259).



via de ogen van anderen te “horen” kan
dat verhelderen bij het verder voorberei-
den van de dienst; zowel wat betreft de
liturgie als de verkondiging. 

De gekozen data zijn: de maandagavon-
den 22 september, 27 oktober, 1
december 2014, 26 januari, 23 februari,
30 maart en 25 mei 2015. We beginnen
om 20.15 uur en werken tot ongeveer
21.45 uur. Van harte welkom!

ds Willem Vermeulen.
(willemvermeulen@ziggo.nl)     

Tweespraak

Pastor Rud Smit en ds. Willem Vermeu-
len gaan ook dit seizoen weer een cur-
sus leiden onder de titel “Tweespraak”.
Wat dat is? Tweespraak probeert perso-
nen en zaken met elkaar in verband te
brengen en naast of juist tegenover
elkaar te leggen. We kijken naar het
onderwerp vanuit de Rooms-katholieke
en de Protestantse tradities. Ook wer-
ken we vanuit de Bijbelse theologie en
de kerkgeschiedenis. Natuurlijk is er ook
de dialoog tussen inleiders en bezoe-
kers. Tweespraak gaat dus alle kanten
op.

Het vorig seizoen zijn we bezig geweest
met het Bijbelboek Openbaringen van
Johannes. Het onderwerp voor komend
seizoen zullen we binnenkort bekend-
maken.  

Tweespraak komt bijeen op de derde

vrijdagochtend van de maand. We
beginnen dan om 09.30 uur tot 11.45
uur. Data: vrijdagochtenden: 3 oktober,
21 november, 19 december, 16 januari,
20 maart, 17 april, 15 mei en 19 juni.
Plaats: Ontmoetingskerk, Bolwerk Zuid
134. Inleiders: pastor Rud Smit en ds.
Willem Vermeulen. Van harte welkom.            

Vredesweek

In het kader van de
Vredesweek organi-
seert de Raad van
Kerken op vrijdag 26 september om
17.30u. een vredesmaaltijd in het Paro-
chiecentrum, Stulemeijerlaan 8. U kunt
zich hiervoor telefonisch opgeven: tel.
233574 of per mail: 
lievevrouweparochie@rkboz.nl
Daarna, van 19-20u is in de Gertrudis-
kerk een Vredesuur. Muziek en teksten
zullen elkaar afwisselen rond het thema:
“Wapen je met vrede”. Als afsluiting zul-
len om 20u. op de Grote Markt vredes-
duiven worden losgelaten.

U bent er van harte welkom!
Namens de Raad van Kerken,
Ds. ten Kate.
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TALENTEN
gezocht

Als het uw talent is om met de compu-
ter affiches te ontwerpen en de infor-
matieborden rond de kerk hiermee bij
te houden dan vragen we U vriende-
lijk dat talent in te zetten voor het ver-
spreiden van informatie over ons
gemeenteleven. Informatie bij scriba
Jan Voorsluijs (tel. 256176).



Buurtgesprekken

Gedurende het seizoen worden buurtge-
sprekken gehouden. In een bepaalde
omgeving zijn gemeenteleden welkom
mee te doen aan een ochtend, middag,
of avond, waarin ze met anderen in
gesprek gaan over geloof- en samenle-
vingsvragen. Niet altijd worden er per-
soonlijke uitnodigingen rondgebracht.
Maar u kunt altijd meedoen en bent van
harte welkom.

De volgende bijeenkomsten staan al in
mijn agenda: 

~ Maandag 22-9 om 10.30u. Meilustflat:
onderwerp: Wapen je met vrede 
(Efeze 6, 10-20).

~ Donderdag 25-9 om 10.30u. in Stuij-
venburgh; onderwerp:  Wapen je met 
vrede (Efeze 6, 10-20).

~ Donderdag 25-9 om 20u. bij mevr. 
Kouwenhoven, Locatellilaan 3; onder-
werp: Grenzen verleggen: Handelin-
gen 16.

~ Dinsdag 28-10 om 10u. bij fam. Otto, 
Schaepmanlaan 54; onderwerp: Vrije 
wil? (Romeinen 7)

~ Dinsdag 28-10 om 14u. bij mevr. 
Veenvliet, Sibeliusstraat 35; onder-
werp: Grenzen verleggen? (Efeze 1).

Let u vooral ook op Rond de Kerken,
waarin nadere gegevens en data wor-
den gepubliceerd van nieuwe bijeen-
komsten.

Weet u in ieder geval van harte welkom!

Ds. ten Kate.
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Belijdenis-gesprekskring

Ook dit seizoen is er de gelegenheid in
gesprek te raken om je grenzen te ver-
leggen. In gesprek over God en wat Hij
van ons vraagt en hoe je dat zichtbaar
kunt maken in je leven. Een aantal
avonden in gesprek met elkaar vanuit
vragen die je hebt bij wat geloven bete-
kent. Dit kan voor je persoonlijk een ver-
rijking zijn door duidelijkheid te krijgen
over vragen die je hebt. Deze vorm is
ook zeer geschikt voor mensen die uit
een andere kerk komen kennismaken
en voor doopouders. Aan het eind is er
dan eventueel de mogelijkheid van
Openbare Geloofsbelijdenis. Je kunt je
bij mij alvast opgeven, zodat we met alle
mogelijkheden rekening kunnen houden
wat tijd en plaats betreft. Liefst voor zon-
dag 28 september. In de loop van okto-
ber willen we dan daadwerkelijk begin-
nen. Er zijn al gegadigden die belang-
stelling hebben getoond. Doe je mee en
verleg je dit seizoen op deze manier je
grens?
Graag opgave per mail:
aastenkate@home.nl of tel.: 240259.

Graag tot ziens!
Ds. Bert ten Kate.

TALENTEN
gezocht

Als het uw talent is
om activiteiten te organiseren op het
gebied van vorming- en toerusting
dan vragen we U vriendelijk dat talent
in te zetten voor onze gemeente. De
bestaande activiteiten behoeven
enige coördinatie en een goede PR.
Daarnaast zijn nieuwe ideeën voor
toekomstige activiteiten van harte wel-
kom. Informatie bij ds. Bert ten Kate
(tel. 240259).



meewerken  en uw financiële steun.
Gezien uw meeleven in de voorgaande
jaren, hebben we daar ook nu weer alle
vertrouwen in.

Een van de beleid-
spunten is ons
energieplan. Hoe
kunnen we minder
energie gebrui-
ken? Dat is niet
alleen gunstig voor
onze financiën,
maar ook goed voor het  milieu. Iedere
vergadering is dit plan een vast agenda-
punt. In het kader daarvan hebben we
begin juli zonnepanelen geïnstalleerd.
Het “voorwerk” daarvan duurde wel
even. Omdat onze kerk niet alleen een
rijksmonument is, maar ook binnen het
beschermd stadsgezicht ligt, stelde de
commissie Welstand extra eisen en
daaraan voldoet ons plan. Er liggen 32
zonnepanelen op het dak van de grote
zaal. De panelen hebben een helling
van 15 graden, waardoor ze van de
straat gezien niet opvallen. Vanaf 10 juli
is het geheel  in bedrijf en produceren
we eigen elektriciteit. Op de momenten
dat we zelf stroom opwekken, draait de
meter terug. Een merkwaardig ver-
schijnsel.

Als het goed is, moeten de panelen jaar-
lijks 7000 kWh leveren. Ons verbruik is
12.500 kWh. Door een bewuster gebruik
en door zuiniger lampen, streven we er
naar om het verbruik tot 10.000 kWh
terug te brengen. Door de 7000 kWh
van de zonnepanelen zouden we dan
nog maar 3000 kWh afnemen 
(= kopen ).

Onze gemeentebrief verschijnt maar
drie keer per jaar. Ons kerkblad 22 keer.
Door een abonnement op ons kerkblad
Rond de Kerken te nemen, bent u
steeds op de hoogte van alle nieuws in

Diakonie

In het College van Diakenen is -naast de
'gewone' werkzaamheden - ook volop
aandacht voor het beleidsplan (wat
gaan we doen, wie en wanneer) en het
daaruit voortkomende jaarlijkse werk-
plan. Daarin staat letterlijk wat we 'naar
buiten toe' gaan doen. Een kleine
opsomming: adventsviering voorberei-
den; avondmaal, bloemendienst voor
zieken en ouderen; collecteroosters; col-
lecteadministratie, Paas- en Kerstgroe-
ten, en zo kunnen we nog wel even
doorgaan. En ook de mens in nood
wordt geholpen: gesprekken, verwijzin-
gen, maar ook met  financiële onder-
steuning. De collectes en het zorgvuldig
beheer van het diaconale vermogen
stellen ons in staat de medemens te hel-
pen de weg weer te vinden.

Het diakonale team dankt de gevers in
onze collectes en ook alle medewerkers
van onze kerkgemeenschap voor alle
goede diensten en weet zich gesteund
door u allen. Zo gaan wij ook het nieuwe
kerkelijk jaar in met een opgewekt
gemoed en bereid tot inspanningen, ook
voor hen die hun baan verliezen, ziek
worden of in financiële nood verkeren.
De wijzigingen op het sociale vlak bren-
gen de noodzaak van cursussen, inter-
kerkelijke en intergemeentelijke samen-
werking steeds dichterbij: de maat-
schappij verandert en wij veranderen
mee!

Eric Goossen, voorzitter.

Van de Kerkrentmeesters

Een gemeentebrief bij de start van het
nieuwe seizoen. Een jaar waarin we als
kerkrentmeesters hopen weer op u te
mogen rekenen. Op uw meedenken, uw
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Energie-

lasten



nieuwe abonnees te krijgen is helaas
nauwelijks bewaarheid. Maar wie weet.
Door dit stukje bijvoorbeeld.

Een tweede punt waarover vorig jaar
gesproken werd, is ook realiteit. Sinds
een jaar is de buitenkant van ons kerk-
blad veranderd en verschijnt het nu in
kleur. Een nieuw “jasje”.

Ontwikkelingen waarover “we” (dat zijn
de bestuursleden van ons regionale
kerkblad) u met dit stukje graag op de
hoogte willen stellen.

A.Petermeijer. 

ZWO-project 2014-2017

Vanaf september 2014 gaan wij, vanuit
de ZWO, samen met andere gemeenten
uit deze regio, te weten Halsteren/
Nieuw-Vossemeer, Anna-Jacobapolder
en Zevenbergen een driejarig project via
Kerk in Actie aan. Het gaat daarbij om
drie verschillende projecten voor men-
sen uit Myanmar en we willen ons met
name op kinderen richten. 

Myanmar (voorheen Birma) is een land
in Zuidoost-Azië dat heel veel proble-
men kent, op zowel politiek als econo-
misch vlak. De bevolking wordt al
decennia lang onderdrukt en heeft een
zeer laag inkomen. De gezondheidszorg
staat op een laag pitje of is niet te beta-
len. Qua onderwijs is het niet veel beter.
In de grensgebieden met Thailand heeft
vele jaren een burgeroorlog gewoed.
Veel Myanmarezen, waaronder veel kin-
deren, vluchtten de grens over naar
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onze gemeente (en van de andere
gemeenten in onze regio). Mevrouw
Koerselman (tel. 237543) noteert graag
uw abonnement.

A.Petermeijer.

Rond de Kerken

In de gemeentebrief van een jaar gele-
den was te lezen dat we naar twee soor-
ten abonnementen wilden. Dat is gelukt.
Om te beginnen is er het “gewone”
abonnement. Dat is de papieren uitgave
die per post wordt toegezonden en op
donderdag in de bus komt. Daarnaast is
er de mogelijkheid van een digitaal
abonnement. Dit ontvangt u een dag
eerder via de mail. Natuurlijk alleen die-
genen die dit abonnement hebben. Zo’n
abonnement is ook een oplossing als u
(tijdelijk) in het buitenland woont. Er zijn
nu ruim 100 digitale abonnementen. Het
zijn bijna allemaal omzettingen van het
postabonnement. Onze hoop zo ook

TALENTEN
gezocht

Als het uw talent is
om zittend achter de computer bij te
houden welke mutaties er in een
bepaald gebied van de gemeente zijn
en dit door te geven aan de wijkcon-
tactpersonen dan vragen we U vrien-
delijk om dit taltent in te zetten voor
het pastorale wijkwerk. Informatie bij
Attie Swart, ouderling voor het pasto-
raat.(tel. 250165)



Boekenmarkt

Elke eerste zaterdag van de maand is er
in het Kerkelijk Centrum Williamstraat
een boekenmarkt van 11.00 tot 16.00
uur. De opbrengst is voor het onder-
houdsfonds van de Ontmoetingskerk.
Regelmatig worden de boeken aange-
vuld, dus elke maand is er weer wat
nieuws te vinden. Kom eens langs, er
staan duizenden boeken voor u klaar. 

Inl.: Ank van der Kallen (tel. 265158)

ReliVisie

Sinds enkele maanden is er via Zuid/
West TV een geheel nieuw programma
te bekijken onder de titel ReliVisie. Dit
TV programma wordt gemaakt in
samenwerking met enkele pastors en

Thailand om een beter bestaan op te
bouwen, ook nu nog. Om deze vluchte-
lingen bij te staan is de Mae Tao Clinic
opgericht. Daar wordt onder andere
goede gezondheidszorg gegeven en
wordt zorg gedragen voor opvang en
onderwijs van kinderen. Ook worden
kinderen voorzien van officiële docu-
menten, zodat zij meer rechten krijgen
en daarmee meer perspectief. In het
eerste jaar van ons project zullen wij
vooral stil staan bij deze Mae Tao Clinic.

Het tweede jaar willen wij ons richten op
de leprazending in Myanmar, The
Leprosy Mission International, welke
organisatie zich oorspronkelijk alleen
inzette voor leprapatiënten, maar zich
nu ook bezig houdt met gehandicapten,
met name kinderen met een handicap.

En tenslotte zouden wij in het derde jaar
aandacht willen besteden aan Precious
Stones, een jonge christelijke organisa-
tie voor vrouwen- en jeugdwerk in Yan-
gon (de vroegere hoofdstad van Myan-
mar). Middels kleinschalige projecten
helpen zij gemarginaliseerde vrouwen
en jongeren om weerbaarder te worden
en een zelfstandig bestaan op te bou-
wen.

Wij willen, samen met u allen, ons
steentje bijdragen om deze projecten te
kunnen laten voortbestaan. Tijdens
diensten en in Rond de Kerken zullen
wij u regelmatig nog uitgebreider infor-
meren. De ene keer zal de informatie in
Rond de Kerken bij de Ontmoetingskerk
staan en de andere keer bij de kerk van
Halsteren/Nieuw-Vossemeer. 

Dit project wordt op Startzondag gepre-
senteerd en na die dienst zullen we
alvast koekjes/cakejes verkopen om een
start te maken met het inzamelen van
het benodigde geld. 

Namens de ZWO, Alison Jolley.
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TALENTEN
gezocht

Als het uw talent is om beleid te
maken op het gebied van het jeugd-
werk dan vragen we U vriendelijk dat
talent in te zetten als collega van onze
jeugdouderling. Informatie bij jeugdou-
derling Elsbeth Huffmeijer. (tel. 06-
25311994)



kopje koffie of thee.  Als u dat leuk vindt,
kunt u er ook een spelletje doen als u
medebezoekers meebrengt of iemand
vindt die daar ook zin in heeft. U bent
geheel vrij en tot niets verplicht.

Maar we zijn ook op zoek naar gasthe-
ren of -vrouwen die ons willen helpen bij
dit werk. Heeft u een of twee keer in de
maand een paar uur de gelegenheid om
ons te helpen bij het ontvangen van
onze gasten, laat het ons weten. Ga
eens kijken en als het u wat lijkt dan
kunt altijd contact opnemen met een van
de aanwezige gastheren of vrouwen. U
kunt ook bellen naar onderstaand num-
mer.

Louis v.d. Hoeven. Tel. 260329

Mensenwerk - Werkmensen

Onder deze naam willen we de
komende gemeentebrieven leden uit
alle geledingen voorstellen zodat men-
sen elkaar wat beter leren kennen. Wij
kunnen hier natuurlijk niet 100% volledig
zijn maar u krijgt een redelijk beeld van
elkaar.

Als eerste hebben
we een kort inter-
view gehouden met
dhr. Ad Petermeijer.

Ad is in 1960 naar
Bergen op Zoom
verhuisd voor zijn
werk als leraar
aardrijkskunde. Hij
is 77 jaar, getrouwd
met Joke en ze hebben 2 dochters en 5
kleinkinderen. Het is een onderwijsfami-
lie want zowel Joke als één van hun
dochters zijn werkzaam (geweest) in het
middelbaar onderwijs. Binnen het onder-
wijs is hij opgeklommen tot rector van
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heeft als bedoeling de kijkers bij te pra-
ten over ontwikkelingen in de kerk en op
het gebied van religie en geloof. Het uit-
zendgebied is de burgerlijke gemeenten
Bergen op Zoom, Woensdrecht en Roo-
sendaal. Ook kan het ontvangen worden
in andere delen van het land. De uitzen-
dingen zijn telkens op de tweede
woensdag van de maand en natuurlijk
daarna nog lang te vinden op de web-
site van ZuidWestTV: uitzending gemist.
Van harte aanbevolen.   

Het Inloophuis

U kent het waarschijn-
lijk wel, het Inloophuis
aan de Williamstraat.
Het Inloophuis is een
gezamenlijk initiatief
van de kerken in Ber-
gen op Zoom om aan
mensen een plek te
bieden om anderen te
ontmoeten. Het is een
plek waar u – als u bij
voorbeeld vindt dat u
te weinig aanspraak
hebt – een praatje met andere mensen
kunt maken. Elke donderdagmorgen en
zondagmiddag staan gastheren en vrou-
wen klaar om u te ontvangen met een

TALENTEN
gezocht

Als U een zangtalent
hebt dan vragen we U vriendelijk om
uw talent in te zetten ter versterking
van onze cantorij Rejoice. Informatie
bij Rinus van der Wiele (tel. 258449).



gezien z'n leeftijd maar hij hoopt gezond
zijn steentje te kunnen bijdragen aan de
Protestantse Gemeente en zijn andere
werkzaamheden.
Verder hoopt hij dat veel mensen zullen
bijdragen aan "een sterk protestants bol-
werk aan het Bolwerk". Veel gemeente-
leden zijn betrokken wat hij merkt aan
de reactie's op stukjes in de kerkbode,
en er worden regelmatig initiatieven ont-
plooid in onze kerk.

Dank van de redactie aan Ad voor een
prettig gesprek en een lekker kopje kof-
fie.

Namens de redactie,

Rob Blesgraaf

NB: Suggesties voor personen die geïnter-
viewd kunnen worden graag doorgeven
aan de redactie.

‘t Winkeltje

De Ontmoetingskerk heeft een eigen
winkeltje, de opbrengst hiervan komt ten
goede aan het onderhoudsfonds van de
kerk.

Elke maandagmiddag van 13:30 –
16:00u komen zo’n 16 dames in de kerk
bijeen om creatief te werken, ook wor-
den er thuis mooie dingen gemaakt.

"het Rijks" welke functie hij uiteindelijk
34 jaar vervuld heeft. Stilzitten is niets
voor hem want we kennen Ad als voor-
zitter van de Kerkrentmeesters, maar
daarnaast vervult hij o.a. ook functie's bij
Rond de Kerken, de Protestantse
Begraafplaats, de crematoria, het Pro-
testants Weeshuis, de Jumelage en
voorheen ook het CDA.

Gevraagd naar zijn eigen kwaliteiten in
het kerkenwerk geeft hij meteen aan dat
daar eigenlijk anderen over moeten oor-
delen. Bij doorvragen komen er zaken
als goed kunnen organiseren en indien
nodig zorgen dat er zaken ook echt
gebeuren (doordouwen) maar dan wel
op een manier door iedereen erbij te
betrekken en zo eenieder zijn/haar bij-
drage te laten leveren. Hierbij is concen-
sus nastreven erg belangrijk.

Wat hem drijft is in een tweetal punten
te beschrijven. Ten eerste vindt hij dat
we allemaal verantwoordelijk zijn voor
de maatschappij en dit kun je o.a. berei-
ken door als vrijwilliger bezig te zijn,
zeker na zijn pensionering 12 jaar gele-
den.
Ten tweede noemt hij de praktische
invulling van het kerk-zijn: er zijn voor de
ander. En de werkzaamheden die je
doet zo goed mogelijk doen. Daarbij
zeker zorgen voor een plezierige sfeer
in de taken die je verricht.
Een onmisbare schakel is daarin Joke
die hem in werk en privé altijd steunt en
zijn klankbord is.

Een volgende vraag was wat het geloof
voor hem betekent? Geloven is volgens
Ad een vast vertrouwen in God hebben
en vanuit dat vertrouwen door Gods
woord te leven en te werken.

Tenslotte gevraagd naar zijn toekomst
en eventuele wensen wat betreft het
kerkenwerk?
Over de toekomst wil hij nuchter zijn
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Bericht van de pastorale
raad: Grenzen verleggen!

Op allerlei manieren kunnen we in onze
kerkgemeenschap met elkaar meele-
ven. Op vele fronten gebeurt dat door
middel van een kaartje, telefoontje of
mailtje, een bloemetje wellicht. De één
zal hier meer van ervaren dan de ander.
Soms stellen we elkaar daarin helaas
ook teleur.

Vanuit de pastorale raad proberen de
predikanten, ouderlingen en bezoekme-
dewerkers iedereen aan te moedigen
om dit meeleven in het bezoekwerk
mede gestalte te geven. Dit kan op de
manieren zoals hiervoor genoemd, maar
in elk geval bij vreugdevolle gebeurte-
nissen of op momenten dat zorgen en
verdriet de boventoon voeren. Om enig
overzicht te kunnen houden, is de
gemeente tot op heden verdeeld in wij-
ken.

Met ingang van september 2014 zal de
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Ieder jaar wordt er een kerstmarkt
gehouden en dit jaar staan wij op 20
september ook met een stand in het
Vierkantje tijdens de presentatie “Ber-
gen op zicht”.

Al een aantal jaren verzorgen wij de
attenties met Kerst en Pasen voor de
diakonie.

Wat is er zoal te koop in ‘t winkeltje:

Rode en witte wijn met een etiket van de
kerk erop, het boek Bergse Vromen,
geborduurde handdoeken, gehaakte
nijntjes en vele anderen gehaakte din-
gen.

Nieuw in ons assortiment is een sleutel-
hanger met een ledlampje, ook hier met
de naam van de kerk erop.

Wij hebben cadeautjes vanaf € 1,50 tot
€ 15,-.

Komt u eens koffiedrinken na de dienst
en dan is er misschien voor u ook wat te
koop.

Is dit bezwaarlijk, ook door de week kunt
u terecht. Neem dan van tevoren con-
tact op, dan staat u niet voor een geslo-
ten deur.

Welkom namens alle dames die zich
hiervoor inzetten.

Ans de Laater tel.244563
E-mail: fam.de.laater@ziggo.nl

TALENTEN
gezocht

Als U creatief bent
willen we u vragen dit in te zetten op
de maandagmiddag bij de "creada-
mes". Informatie bij Ans de Laater 
tel.244563

TALENTEN
gezocht

Als het uw talent is om met jeugd om
te gaan vragen we U vriendelijk om
dat talent in te zetten voor het werk
als  2e jeugdouderling, of als crèche-
leiding voor 2 à 3 zondagen in het
jaar, of als voorlees(groot)ouders voor
de peuter- en kleuterdiensten, of als
extra leiding voor Timeless (vrijdag-
avond).

Aanmelden kan bij:
~ Voorzitter Jeugdraad: Ruben de 

Gooijer (tel. 260368)
~ Jeugdouderling: Elsbeth Huffmeijer

(tel. 06-25311994)
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gemeente, waar het gaat om het pastorale werk, echter niet langer bestaan uit wij-
ken, maar verleggen we de grenzen!!

De elf wijken verdwijnen en de stad (en buitengebied) wordt  in zes secties opge-
deeld.(zie het kaartje om alvast enigszins te zien in welke sectie u woont) In elke
sectie is een team actief. Een compleet team bestaat uit een predikant, ouderling,
diaken en bezoekmedewerkers. (We zoeken nog versterking. Zie oproep elders in
deze gemeentebrief)

Voorlopig ziet de nieuwe sectie-indeling er als volgt uit :

Hoe het ook zij: We heb-
ben elkaar nodig. We zijn
elkaars ogen en oren en
mogen zo elkaar aan-
moedigen om ook op
deze manier het
gemeente-zijn handen en
voeten te geven. 

Aarzelt u hierbij
niet om de predi-
kant, sectie-
ouderling of -
team  te attende-
ren als u van
iemand weet, dat
bemoedigende
aandacht, een
extra schouder-
klopje of bezoekje
nodig is. Dit geldt
zeker ook als het
u persoonlijk aan-
gaat. 

Heeft u vragen of
opmerkingen?

Neem gerust con-
tact op met één
van de predikan-
ten of één van de
pastorale ouder-
lingen  Attie Swart
(T. 250165) of
Joke de Koeijer
(T. 250718) of
Loes Proveniers
(T. 250215).
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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) blad “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: NL29INGB0006921612  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)

plaats

adressticker


