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Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom

jrg. 21, nr. 2

GOEDE BUREN

De landelijke kerk heeft als thema voor startzondag gekozen: “Goede buren”. Veel
kerkelijke gemeenten nemen dat thema over en gebruiken het zelfs als jaarthema.
Zo ook wij in Bergen op Zoom. Het klinkt ook heel positief. Iedereen wil wel goede
buren hebben en ook wel een goede buur zijn. Het lukt niet altijd natuurlijk. Want
het klikt niet altijd tussen buren. Je komt ook maar toevallig bij elkaar in de straat
terecht en dan wil het niet zeggen dat je “iets met elkaar hebt”. Maar in geval van
nood kun je over het algemeen wel bij een buurman of buurvrouw terecht.

Wat doen buren zoal met elkaar? Elkaar nieuwjaar
wensen, een keer een buurtborrel organiseren of
een buurt-barbecue. Op elkaars kinderen passen of
een boodschapje doen. Er zijn buren die samen hun
huis opknappen of een oranje tent bouwen om naar
het voetballen te kijken, tijdens de vakanties de plan-
ten water geven, enz. Je kunt van alles bedenken. 

In deze tijd van de participatiemaatschappij worden
we extra opgepord om ons voor onze buren in te zet-
ten. Je hoort daar goede berichten over maar ….
Eerlijk is eerlijk …. Het is soms ook te veel gevraagd
of juist aan de verkeerde persoon. 

Wie zijn eigenlijk de buren van de kerk?

Wanneer wij het thema “goede buren” gaan uitwerken kunnen we moeilijk een jaar
lang de mensen van het Bolwerk op de koffie vragen. Dat is één keertje leuk, maar
dan wel weer genoeg. We moeten ook bedenken: de Protestantse gemeente is
groter dan alleen het gebouw aan het Bolwerk. Als kerkelijke gemeente hebben we
in Bergen op Zoom heel veel buren. 

Je kunt denken aan onze buur-kerken of zelfs buur-geloofsgemeenschappen. Dan
zijn de Rooms-Katholieken, de Gereformeerd Vrijgemaakten, de Evangelische
Christenen en de Islamieten onze buren. Ook de protestanten van Halsteren, Roo-
sendaal en Woensdrecht! 

Maar naast kerkelijke buren willen we als gemeente ook present zijn in de stad:
goede buur zijn als het gaat om de overheid en om welzijnsinstellingen en noem
maar op.  

Vervolg zie blz 2



Vanuit ons diakonale streven zijn er buren in de hele stad te vinden! Mensen met
meer of minder kansen die in meerdere of mindere mate op een buur moeten
terugvallen. 

We hebben zelfs goede buren ver weg! Het werk van ZWO en de Torgau-uitwisse-
lingen getuigen ervan. 

Wat doen goede buren eigenlijk voor elkaar? Niet elkaars leven regelen. Wel
elkaars leven veraangenamen. Het besef dat je niet tussen vier muren leeft, maar
in een groter geheel, een samenleving. Dat besef dringt tot je door via je buren. Als
je als gemeente jezelf terugtrekt binnen de vier muren van je eigen liturgie, je eigen
gebouw, je eigen traditie, je eigen zorgen en problemen, dan gaat het niet goed
met je. Jezelf begraven, dat is niet onze roeping. 

Wat wel onze roeping is, daar willen we het komende jaar bij stil staan en het met
elkaar over hebben. Blijf niet binnen zitten!   

ds. Willem Vermeulen.
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TEN GELEIDE

Bergen op Zoom, juli 2015.

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

Bij de start van het nieuwe werkseizoen hoort een gemeentebrief om alle leden te infor-
meren over het aanbod van de kerk. U hebt die nu in handen en u kunt er alle kanten
mee op, want er is genoeg te doen. Activiteiten worden aangekondigd en verschillende
colleges en werkgroepen praten u bij. En niet in de laatste plaats: de zondagse vierin-
gen. Alles bijeen kan het een goede tijd worden. Dat hangt af van wat we er samen van
maken. Zo kan het (nieuwe?) begin tot onverwachte mooie dingen leiden.

Dat wensen we elkaar toe!

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 e-mail
naar de redaktie.

http://www.protestantsekerkbergenopzoom.nl
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toch wat anders dan 1989. Op zondag
27 september is er natuurlijk een kerk-
dienst zowel in Torgau als in Bergen op
Zoom. Tijdens de dienst zijn er enkele
dwarsverbanden in de liturgie.  

Kerkdienst met en voor de kinderen
van de Brabantse wal

Op zondag 8 november hopen we in de
Sint Martinuskerk (Halsteren) veel
gezinnen welkom te heten. De liturgie
zal de gehele dienst “op kniehoogte”
zijn, zodat iedereen “erbij kan”. Deze
kerkdienst is een initiatief van de
samenwerkende kindernevendienstcom-
missies van de protestantse kerken rond
de Brabantse Wal. Ds. Henk van het
Maalpad zal voorgaan en in de andere
kerken is er die zondag geen kinderne-
vendienst.      

Enkele bijzondere kerkdiensten
de komende weken:

Startdienst in de Ontmoetingskerk

Op zondag 20 september is er om 10.00
uur de startdienst in de
Ontmoetingskerk. Met
als thema “Goede
buren” stappen we het
nieuwe seizoen in. De
voorbereiding is in han-
den van verschillende
leden van de kerkelijke organisatie en
voorganger is ds. Willem Vermeulen.
Het koor Rejoice verleent zijn medewer-
king.

Partnerschapszondag

In het weekend van 26 en 27 september
is er een delegatie van onze gemeente
op stap naar onze partnergemeente Tor-

gau. Tijdens het
weekend zal the-
matisch gespro-
ken worden over
de veranderin-
gen in de laatste
25 jaar sinds de
Wende. Kerk in
Europa 2016 is

Participeren / aan-deel-nemen

Van dit modieuze en prachtige woord
zegt de Dikke van Dale: “deelnemen /
ergens een aandeel in hebben” Partici-
panten zijn dus eigenlijk aandeelhouders
en die zullen zich toch zeker willen inzet-
ten voor het bedrijf of de organisatie
waarin hun aandeel zit! Van aandeelhou-
ders in een worstfabriek mag je verwach-
ten dat ze zelf wel eens een plakje snij-
den en niet fervente vegetariërs zijn. 

U bent allen aandeelhouders van onze
protestantse gemeente! Met enige regel-
maat wordt aan u gevraagd het aandeel
bij- of vol te storten, maar dat is alleen
maar de financiële kant van de zaak. Een
aandeel leveren op het gebied van
actieve kerkgang en participatie in de
organisatie is minstens zo’n interessante
vraag. Volg het aanbod in deze gemeen-
tebrief.



onze vrijwilligers moeten omgaan. Zon-
der alle mensen die zich inzetten kun-
nen we niet samen kerk zijn. En dat is
toch de bedoeling. Samen vieren, gelo-
ven, elkaar helpen op geestelijk of mate-
rieel vlak, ontmoeten en natuurlijk ook
met ontspanning. Dat is wat “gemeente
zijn” inhoudt. En mijn taak als voorzitter
is om hier en daar te zorgen dat zaken
wat soepeler gaan, de communicatie
makkelijker verloopt, leiding geven aan
een toekomstvisie, enz. U kunt me altijd
aanspreken over (kerkelijke) zaken die u
bezig houden. Als ik dan kan helpen, op
een of andere manier, gaan we dat
gewoon doen.

Rob Blesgraaf,
Aanstaand voorzitter.

Torgau jeugduitwisseling

Van woensdag 14 tot en met zondag 18
oktober mogen wij als gastgemeente
optreden voor de jeugduitwisseling met
Torgau. We verwachten een groep van
ongeveer 15 personen. Samen met de
Bergse jeugd dompelen we ons onder in
een programma van cultuur, sport, ernst
en luim. Dit jaar willen we proberen om
over Europese politiek te praten. De
voorbereidingen voor het programma
zijn gaande. Aan gemeenteleden wordt
gevraagd om gastvrouw/-heer te willen
zijn voor onze gasten. Bad, bed, brood
en gezelschap. Aanmeldingen mogen

- 4 -

Van de toekomstige
voorzitter…..

Op het moment
dat ik dit schrijf
(begin juli) heb-
ben we net een
officiële hitte-
golf gehad en
is het gelukkig
weer wat koe-
ler.

Voor degenen die mij nog niet kennen
kan ik zeggen dat ik al jaren op de ach-
tergrond betrokken ben bij: Jaarboekje,
Gemeentebrief en incidentele publica-
ties. Sinds enige tijd treed ik wat meer
op de voorgrond als diaken en vicevoor-
zitter van de kerkenraad.

Toen Paul Elion aangaf per september
na 8 jaar als voorzitter te willen stoppen,
hoefde ik eigenlijk niet lang na te den-
ken om hem op te volgen. Het is een
hele leuke functie, maar zeker niet de
gemakkelijkste binnen de kerk. Maar
met een ervaren scriba en moderamen
naast me gaat het zeker lukken. En het
is fijn om van de kerkenraad het vertrou-
wen te krijgen om deze taak uit te voe-
ren.
Ideeën over zaken die ik zou willen aan-
pakken heb ik genoeg. Maar de eerste
tijd zal ik zeker gebruiken om diverse
vergaderingen bij te wonen en vooral te
kijken en te luisteren. En als ik zeg dat ik
diverse ideeën heb, wil dat zeker niet
zeggen dat er zaken niet goed gaan bin-
nen onze kerk. Er gebeurt nl. heel veel
waar gemeenteleden vaak geen weet
van hebben, omdat het gewoon gere-
geld is of wordt.
Maar er zijn altijd dingen die misschien
wat anders kunnen, waardoor het wel-
licht wat soepeler verloopt en dan min-
der inspanning van vrijwilligers kost.
Want ik vind dat we zeker zuinig met

Torgau 2014



binnenkomen via de website van de
kerk. Voor vragen kunt U terecht bij Mar-
cel Smidt of ds. Willem Vermeulen.

Week van het Boek

Al weer enige jaren
bundelen verschil-
lende parochies en
gemeenten hun krach-
ten om rond de Bra-
bantse Wal de Week
van het Boek te orga-
niseren. 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, tentoongesteld,
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. De openingsavond is op 3 novem-
ber en op 10 november wordt de week
afgesloten.     

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 gesprek 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 de brief aan de Hebreeën en met
reformatie en contrareformatie. Het
komende seizoen willen we bezig zijn
met de Joodse feesten en de mogelijke
invloeden hiervan op kerkelijke/Christe-
lijke tradities.    

Tweespraak komt (als regel) bijeen op
de derde vrijdagochtend van de maand.
We beginnen dan om 09.30 uur tot
11.45 uur. Data: 18 september, 23 okto-
ber, 20 november, 22 januari, 19 febru-
ari, 18 maart, 15 april, 20 mei en 21 juni.
Plaats: Ontmoetingskerk, Bolwerk Zuid
134. Inleiders: pastor Rud Smit en ds.
Willem Vermeulen. Van harte welkom. 
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Twee-
spraak

Participeren / aan-deel-nemen

De kerk komt graag bij leden van onze
gemeente thuis om aandacht te geven in
periodes van eenzaamheid, ziekte, zor-
gen of om mee te vieren met bijzondere
gebeurtenissen. 

Wilt u hier (een) aan - deel (in) nemen?
Van harte welkom. Informatie bij Attie
Swart, ouderling voor het pastoraat. Tel.
250165.



Stoere kost

Dit voorjaar is er een groep jongere
gemeentele-
den begon-
nen met
elkaar te ont-
moeten tij-
dens een
maaltijd.
Samen eten
en samen
praten over kerk, geloof en wat er ver-
der maar langs wil komen.

Voor het komende seizoen is gevraagd
om deze activiteit voort te zetten en uit
te breiden met een gesprek met de
dominee. Dan gaat het over zaken die
met het belijden van de kerk en de kerk-
leden te maken hebben. Waar gaat het
over in het geloof en in de kerk en hoe
kun je daar anno 2015/2016 wat mee? 

Ieder gemeentelid die hierover mee wil
praten is er bij welkom. Het zou ook,
voor wie dat wil, gezien kunnen worden
als voorbereiding op het doen van belij-
denis. 

De juiste data worden nog bekend
gemaakt. Nu al kun je informeren bij
onze jeugdouderling Elsbeth Huffmeijer
(06-25311994) of bij ds. Willem Vermeu-
len (241712) die het komende seizoen
de groep zal begeleiden. Welkom!
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Langs Heilige Huisjes

Wel eens in een synagoge geweest? Of
uitleg gekregen over de
katholieke kerk? Of de mos-
kee? Je hoeft er niet ver
voor weg te gaan, want we
hebben in Bergen op Zoom
prachtige voorbeelden van
dit soort heilige huisjes.
Ook over de Ontmoetings-
kerk is een boeiend verhaal
te vertellen. Het komende
jaar wil ds. Willem Vermeu-
len – met het thema “Goede
buren” in het achterhoofd –
enkele data plannen om op
pad te gaan. De wandelin-
gen zullen open staan voor
elke leeftijd. Met name kin-
deren en jongeren zijn, met hun ouders,
bijzonder uitgenodigd. De juiste data
komen nog. Welkom!

ds. Willem Vermeulen.

                                

Relivisie

Sinds vorig jaar is er via ZuidWest TV
een geheel nieuw programma te bekij-
ken onder de titel ReliVisie. Dit TV-pro-
gramma wordt gemaakt in samenwer-
king met enkele pastors en heeft als
bedoeling de kijkers bij te praten over
ontwikkelingen in de kerk en op het
gebied van religie en geloof. Het doelge-
bied zijn de burgerlijke gemeenten Ber-
gen op Zoom, Woensdrecht en Roosen-
daal. Ook kan het ontvangen worden in
andere delen van het land. De uitzen-
dingen zijn telkens op de tweede maan-
dag van de maand en natuurlijk daarna
nog lang te vinden op de website van
ZuidWest TV: uitzending gemist. Van
harte aanbevolen.   

Participeren / aan-deel-nemen

De kerk wil zich graag openstellen voor
leden en andere geïnteresseerden via
een wekelijks “kerkcafé”. Voor de dins-
dagmiddag (14:00 - 16:00u) zoeken we
gastheren/vrouwen die in deze activitei-
ten een aan-deel willen nemen/hebben.
Informatie via onze kosteres Ans de
Laater. Tel. 244563.    



Uitnodiging Torgau-uitwisse-
ling (volwassenen)

De Torgau-werkgroep nodigt u bij dezen
van harte uit om mee te gaan met de uit-
wisseling, die plaats zal vinden van vrij-
dag 25 tot en met maandag 28 septem-
ber 2015.

Torgau, onze zustergemeente, ligt in de
voormalige DDR. De eerste contacten
tussen onze gemeenten dateren al van
voor de val van de muur. Sindsdien is er
niet alleen een hechte band ontstaan,
maar zijn er ook verscheidene persoon-
lijke vriendschappen over en weer

gegroeid. Ruimte voor nieuwe relaties
(of voor wie dat liever heeft: vrijblijvende
contacten gedurende de uitwisseling) is
er daarbij natuurlijk altijd.

Het programma in en rond Torgau zal dit
jaar in het teken staan van het thema
“grenzen verleggen”. Dus twijfelt u nog
of u mee wilt gaan, dan is deze uitwisse-
ling echt iets voor u.

Natuurlijk kunnen we het thema “gren-
zen verleggen” pas echt recht doen,
door ons er niet geheel aan te houden.
Alhoewel het programma nog niet is
vastgesteld, kunt u rustig aannemen dat
de zaterdag en de zondag niet volledig
in het teken van het thema zullen staan
en dat er ook de nodige ruimte zal zijn
voor vriendschappelijk contact, ont-
spannning en gezelligheid.

Voor meer informatie of om uzelf in te
schrijven, kunt u contact opnemen met
Ina Hageman (inahageman@home.nl ;
0164-243686) of met Riet Franssen
(riet@famfranssen.nl ; 0164-252501).

Namens de Werkgroep Torgau-contac-
ten,

Elwin van der Schoor

Mensenwerk – Werkmensen

Deze keer heb ik een gesprek met Paul
Elion (55 jaar), onze voorzitter van de
kerkenraad, die na 8 jaar een stapje
terug gaat doen. Hij heeft besloten zich
niet verkiesbaar te stellen voor een
derde termijn van vier jaar. Op de vraag
wie hij is geeft hij met een lach aan dat
als mensen nu nog niet weten wie hij is,
dat niet sterk zou zijn.

Zijn activiteiten in het kerkenwerk licht
hij toe aan de hand van een terugblik
van de afgelopen 8 jaar. Er is veel
gebeurd – gewone dingen en bijzondere
dingen: veel kerkdiensten, kerkelijke
activiteiten, commissiewerk (diaconie,
pastorale raad, college van kerkrent-
meesters, enz.), gemeenteavonden,
themabijeenkomsten, Torgau-uitwisse-
lingen, speciale kerkdiensten enz.  Dit
kan alleen doordat we een levende kerk
zijn met een hele grote groep vrijwilli-
gers: het zijn deze mensen die het alle-
maal mogelijk maken. Dat vindt hij hart-
verwarmend. Gelukkig zijn er geen
schokkende dingen gebeurd. Als protes-
tantse gemeente zijn we bij elkaar
gebleven, staan we stevig verankerd in
de Bergse samenleving, zijn we finan-
cieel gezond, en hebben we vorm kun-
nen geven aan onze geloofsbeleving. 

Zijn drijfveer? Als kerk ben je bezig met

geloof, met God, en met de Bijbel. Met
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soonlijk, vindt hij, iets dat je samen met

God hebt. Daar komt niets en niemand

tussen. Dat maakt het bijzonder en

uniek en het is voor niemand hetzelfde.

En wat hij heel boeiend vindt, is dat, als

we in een kerkenraad bij elkaar zitten,

we allemaal dat individuele lijntje heb-

ben en toch zeggen dat we samen kerk

willen zijn en samen handen en voeten

aan ons geloof willen geven.

Hoe zie jij de toekomst van jou persoon-

lijk en van de kerk? Het feit dat ik in

deze rol stop, betekent niet dat ik niets

meer zal doen voor de kerk. Ik blijf op

de achtergrond beschikbaar voor juridi-

sche vragen en voor hand- en spandien-

sten. Maar ik neem wel even wat

afstand, ook om de nieuwe voorzitter

ruimte te geven voor nieuwe ideeën,

enz. Ieder gremium is hard bezig op

allerlei gebied. Ik wens mijn opvolger

heel veel succes en feliciteer hem dat hij

met zo’n goed team van gemotiveerde

mensen in de kerkenraad verder kan

gaan. Voor onze kerk zijn er natuurlijk

wel een aantal uitdagingen – die ook

kansen geven. Te denken valt aan het

naderend emeritaat van beide predikan-

ten, het opzetten van een Brabantse-

Wal- gemeente, de afnemende (lande-

lijke) behoefte om lid te zijn van een

kerk en wat we daaraan zouden kunnen

doen. En ook op het terrein van zorg en

welzijn, waar de kerken tegenwoordig

als partner van de plaatselijke overheid

in beeld komen: Hoe kunnen we daarin

een rol spelen?

Dus genoeg mogelijkheden om ons als

kerk verder te ontplooien.

Rob Blesgraaf.
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elkaar ben je bezig de kerkgemeente

gestalte te geven. Het samen met

zoveel mensen bezig zijn met geloof

geeft vleugels. Open staan voor ideeën,

luisteren naar meningen van anderen,

iets nieuws proberen, dat is waar het om

gaat. Ook al gaat het dan wel eens mis

of is het resultaat nog niet goed genoeg.

Dan kun je samen aan de slag met de

verbeterpunten. Is er verschil van

mening, dan is het een kwestie van

geven en nemen om tot een oplossing

te komen. Mits dat maar breed gedra-

gen wordt. Daar is hij vrij pragmatisch in.

Dat kun je bruggen bouwen noemen,

maar het moet niet zo zijn dat één man

of vrouw in de kerk of in een organisatie

zijn/haar stempel op alles drukt. Kerk

zijn is met elkaar met geloof, God en de

Bijbel bezig zijn.

En geloof voor jou? Geloof is heel per-



Buurtgesprekken

In het nieuwe seizoen worden weer
buurtgesprekken gehouden. Dit zijn bij-
eenkom-
sten bij
gemeen-
teleden
aan huis,
waar over
geloven
en actualiteiten wordt gesproken. Het is
een mogelijkheid om kleinschalig met
elkaar mee te leven en anderen te leren
kennen. U bent altijd welkom bij een
gesprek bij u in de buurt. De volgende
data staan in mijn agenda al genoteerd,
maar de actuele gegevens worden in
Rond de Kerken gepubliceerd.

~ Maandag 21-9 om 10.30u; Meilust:
onderwerp: Dode Zee-rollen (Deutero-
nomium 5).

~ Donderdag 24-9 om 20u. bij mevrouw
Kouwenhoven, Locatellilaan 3; onder-
werp: Kerk om de hoek (Romeinen 15).

~ Dinsdag 13-10 om 14.30u bij mw.
Kruik, Holleweg 59; onderwerp: Geloven
in de buurt (Romeinen 15).

~ Dinsdag 20-10 om 14u. bij mevrouw
Veenvliet, Sibeliusstraat 33; onderwerp:
Reformatie (Romeinen 1)

~ Donderdag 22-10 om 10.30u. Stuij-
venburgh; onderwerp: Kerk in de buurt
(Romeinen 15). Weet u van harte wel-
kom!

ds. Bert ten Kate.

Wijkbijeenkomst Sectie 2

Op zondag 27 september vanaf 15.30u.
organiseert het wijkteam een ontmoe-
ting in de kerk, waar alle leden van de
sectie 2 welkom zijn. Dit geldt dus voor

Startweekend

Het jaarthema voor het
seizoen 2015 - 2016 is
“Goede buren”.

We sluiten aan bij het
thema van de landelijke PKN. Dit thema
komt niet zomaar uit de lucht vallen. In
het voorjaar hebben de Diakonie en de
Pastorale Raad al gesproken over de
“Zorgzame kerk”. Op de startavond voor
bezoekmedewerkers en diakenen op 30
september staat het, behalve gezellig
eten, ook op het programma. De
bezoekmedewerkers hebben voor de
startavond een uitnodiging ontvangen.
Informatie en opgave bij Attie Swart:
tel.nr (0164) 250165
Email: gj.swart@wxs.nl

Maar eerst komt het startweekend!  Een
feest voor de gehele gemeente!

Zaterdag 19 september is de bbq: de
uitnodiging vindt u achter op de
gemeentebrief. Dit jaar nodigen we ook
delegaties van andere kerkgenoot-
schappen uit.

Zondag 20 september is de feestelijke
startdienst over “Goede buren” en na de
dienst is er koffiedrinken op het Bolwerk,
waarvoor uiteraard de buurt wordt uitge-
nodigd. 

Voor alle activiteiten komend seizoen is
er een mooi programmaoverzicht ge-
maakt.
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Participeren / aan-deel-nemen

Met de zondagse kerkgang neemt u deel
aan het gemeenteleven. Zangers onder
u kunnen hier (een) extra aan-deel (in)
nemen door lid te worden van de cantorij.
Rejoice neemt u van harte op in haar
midden. Informatie hierover via de diri-
gente mevr. Annemiek Vogels. Tel.
0166-603724.



Koptische Kerk en liturgie

Er is in Biezelinge een Koptische kerk
geopend in een voormalige Gerefor-
meerde kerk. Ik wil op dinsdag 1 maart
2016 om 20.00u. in de Ontmoetingskerk
een avond houden, waarin ik wat  vertel
over de geschiedenis van deze kerk en
haar liturgieën. Zo voorbereid, kunnen
we op de zaterdag die erop volgt, 5
maart, ’s morgens om 10.00u. een
bezoek brengen aan de viering aldaar.
Tevens is er dan gelegenheid tot
gesprek na afloop. Graag deze twee
data alvast noteren en opgave bij mij
(tel. 240259 / email: aasten-
kate@home.nl), zodat de gastgevers
ons goed kunnen ontvangen. Let u ook
op de nadere aankondigingen in zon-
dagsbrief en Rond de kerken.

ds. Bert ten Kate.

De Diakonie

Het College van Diakenen van de Ont-
moetingskerk is de afgelopen periode
bezig geweest met de gebruikelijke
taken, die omschreven worden als de
zorg voor onze naaste, dichtbij en veraf.
Speciale collectes waren er voor Nepal
(veraf) en het Roosevelthuis (dichtbij).
Met Pasen zijn weer de bloemstukken
bezorgd in de tehuizen, met een fraaie
bemoediging daarbij. Wij hebben deel-
genomen aan de evaluatiegesprekken
met de burgerlijke gemeente en andere
kerkelijke instanties over het armoede-
beleid, zoals dat wordt uitgevoerd en
wellicht aanpassingen behoeft; de
gemeenteraad moet zich over nieuwe
voorstellen nog uitspreken.

De bemensing van de Dia-
konie zal veranderen met de
transfer van Rob Blesgraaf
als ouderling en aankomend

- 10 -

de wijken Centrum, Fort-
Zeekant en Markiezaten.
Het is in de eerste plaats
gericht op ontmoeting
met elkaar onder genot
van koffie/thee en een
drankje. Ook willen we in
gesprek zijn over het
thema: Kerk in je buurt.
De inloop duurt tot onge-
veer 17.00u. Ook kinde-
ren zijn welkom!

ds. Bert ten Kate.

Vredesweek-viering Zoom-
flat.

Op maandag 21 september om 15.00u.
is er in de Zoomflat een oecumenische
viering in het kader van de vredesweek.
Thema: "Vrede verbindt". U bent er van
harte welkom!

ds. Bert ten Kate.

Vredesweek.

Op vrijdag 25
september om
19.00u. organi-
seert de Raad
van Kerken een
moment van
bezinning in de
Gertrudiskerk. Het
motto voor deze
viering is:  “Vrede verbindt”. Psalm 85
wordt hierbij als uitgangspunt genomen.

Na afloop worden er vredesduiven los-
gelaten op de Markt en bent u welkom
voor een kopje koffie.

Namens de Raad van Kerken,

Corrie Hamers.
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bezoekers en we nodigen dan ook al
onze gemeenteleden met nadruk uit om
het goede voorbeeld te geven en langs
te komen. Dat vraag ik, omdat we een
aantal jaren niet meegedaan hebben.
We liggen namelijk buiten de route en
daardoor trokken we nauwelijks bezoe-
kers.

Ad Petermeijer.

ROND DE KERKEN.

Onze gemeentebrief verschijnt drie keer
per jaar; ons kerkblad 22 keer. Door een
abonnement op ons kerkblad te nemen,
bent u steeds op de hoogte van alle
nieuws in onze gemeente (en van de
andere gemeenten in onze regio).
Mevrouw Koerselman, tel 237543,
noteert graag uw abonnement. Er zijn
twee soorten abonnementen: het
“gewone” abonnement, op papier. Deze
uitgave komt eenmaal in de twee weken
op donderdag in uw bus. De andere
mogelijkheid is een digitaal abonne-
ment. Dat ontvangt u twee dagen eerder
via de mail.

We zijn nu ook bezig met de vraag hoe
we de nieuwe media in onze nieuws-
voorziening verder kunnen benutten.
Een vraag die al uitgebreid aan de orde
kwam in een overleg van de predikanten
met het bestuur van Rond de Kerken.

Ad Petermeijer.

voorzitter van de Kerkenraad; hij is nu
nog onze penningmeester en secretaris.
Wij roepen u op ons college verder te
versterken. Inmiddels heeft zich een
kandidaat-diaken gemeld om een finan-
ciële taak op zich te nemen. Wees wel-
kom!

Vriendelijke groet,

Eric Goossen, voorzitter.  

Van de Kerkrentmeesters.

De gemeentebrief bij de start van het
nieuwe seizoen. Een jaar waarin we
hopen weer op u te mogen rekenen. Op
uw meedenken, uw meewerken en uw
financiële steun. Gezien uw meeleven in
de voorgaande jaren hebben we daar
ook nu weer alle vertrouwen in.

Vorig jaar schreef ik dat één van de
beleidspunten ons energieplan is. Dat is
natuurlijk nog steeds zo en het resultaat
is positief, d.w.z. een lager gas- en elek-
triciteitsverbruik. Vanaf vorig jaar juli
hebben we zonnepanelen en sindsdien
hebben we zo’n 7500 kWh opgewekt.
Het goede verhaal gaat nog even door,
want in dit eerste halfjaar van 2015 zijn
verbruik en eigen productie vrijwel gelijk.
In het tweede halfjaar zal dit niet hele-
maal lukken, omdat in het najaar en in
de winter het verbruik nu eenmaal hoger
ligt.

Op zaterdag 12 september zal onze
kerk tijdens de Open-Monumenten-dag
van 11.00-16.00u. open zijn. Het thema
is dit jaar “Kunsten in de monumenten”.
Geen probleem, want onze gemeente
telt de nodige kunstenaars en zeven van
hen zullen die dag in de kerk exposeren.
We hopen die dag op een heleboel
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kunnen voorzien. De gehandicapten krij-
gen vakonderwijs of microkredieten om
een eigen bedrijfje te beginnen. TLMI
probeert ook werkplekken te creëren bij
grotere bedrijven, werkplaatsen en
markten en biedt daarnaast medische
zorg. Kinderen met handicaps krijgen
fysiotherapie en logopedie, zodat zij
later meer kansen hebben om aan de
slag te komen.

In de loop van het jaar willen wij u graag
uitgebreider informeren over boven-
staand project.

In het komend jaar willen we ook infor-
matie over verschillende projecten van
Kerk in Actie onder uw aandacht bren-
gen, met de najaarsactie in november
en volgend jaar tijdens de 40-dagen-tijd.
Dan willen we weer 2 sobere maaltijden
mede organiseren. Alle informatie kunt u
tegen die tijd in Rond de Kerken en/of
de zondagsbrief lezen.

Verder zoeken we nog steeds verster-
king in onze commissie. Als het u aan-
spreekt om mee te denken over hulpver-
lening in het buitenland en hoe we dit
het beste aan de rest van de gemeente
kunnen overbrengen, laat het even
weten.

Namens de ZWO,
Alison Jolley en Ingrid Broek
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ZWO nieuws

Zoals u wellicht weet is onze ZWO-com-
missie samen met de ZWO-commissies
van Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Anna
Jacobapolder en Zevenbergen een drie-
jarig project via Kerk in Actie aange-
gaan. Het gaat hierbij om drie verschil-
lende projecten voor mensen (met name
kinderen) uit
Myanmar. Afgelo-
pen jaar richtten
we ons op de
Mae Tao Clinic,
waarvoor we van
u een grote bij-
drage mochten
ontvangen. Hier-
voor nog onze
hartelijke dank.

Komend kerkelijk jaar zouden we graag
geld willen inzamelen voor The Leprosy
Mission International (TLMI), welke
organisatie zich oorspronkelijk alleen
inzette voor leprapatiënten, maar die
zich nu ook breder inzet voor gehandi-
capten in het algemeen. 

In Myanmar hebben mensen, die licha-
melijk gehandicapt zijn, nauwelijks toe-
gang tot onderwijs, zorg en werk. Toch
is meer dan vijftig procent van hen in
principe in staat om te werken en zou-
den ze in hun eigen levensonderhoud

Participeren / aan-deel-nemen

Aan het jeugdwerk deelnemen kan als je
jong bent. Een aandeel nemen in de
organisatie van het jeugdwerk kan uw
hele leven. Onze jeugdouderling zoekt
een collega. Ook de teams die allerlei
activiteiten organiseren kunnen altijd
geholpen worden met extra deelname.
Informatie via Elsbeth Huffmeijer, tel. 06-
25311994.  

Participeren / aan-deel-nemen

De diakonie heeft een belangrijk aandeel
in de zorg van onze gemeente voor der-
den en voor de eigen leden. De diakonie
zoekt nog naar iemand die aan de verga-
deringen wel deelnemen, met als bijzon-
der aandeel het notuleren en verzorgen
van de post. Wilt u hier (een) aan-deel
(in) nemen dan kunt u voor informatie
terecht bij dhr. Eric Goossen, tel.
857466.



Cantorij Rejoice

Begin januari van
dit jaar nam ik het
dirigeerstokje bij
Rejoice over van
mijn voorganger.
En nu de zomerva-
kantie voor de deur staat, kijk ik al tevre-
den terug op vijf maanden die met zeer
veel koorzang gevuld waren. Langza-
merhand zijn dirigent en koorzangers
over en weer aan elkaar gewend
geraakt. We hebben het gevoel dat we
onze vakantie echt verdiend hebben…
maar we kijken uit naar het vervolg. 

Ook het komende seizoen wil Cantorij
Rejoice zijn vocale bijdrage leveren aan
eredienst en kerkleven van de Ontmoe-
tingskerk. Uitgangspunt hierbij zijn en
blijven enthousiasme en betrokkenheid
van zangers en dirigent. Want: waar je
hart vol van is, daarvan wil een mens
zingen! En wie goed zingt, die bidt dub-
bel (zegt Augustinus).

Uiteraard zullen we ons muzikale steen-
tje gaan bijdragen aan de Startzondag
(20 september). Bovendien staan op
ons rooster de zondagsdiensten ver-
meld van 23 augustus, 25 oktober
(Reformatie), 29 november (1e Advent)
en 25 december (Kerst).

Heeft u altijd al eens in een cantorij wil-
len zingen? Kom dan gerust langs op
maandagavond, als we in de kerk repe-
teren, en zing ter kennismaking eens
een repetitie mee. We beginnen om
19.00 uur, en al doende wordt het over
en weer gauw genoeg duidelijk of u en
uw stem bij ons koor passen. Eventueel
is ook projectmatige deelname aan een
van de diensten bespreekbaar. Voor
nadere info: a.vogels@kpnplanet.nl 

Graag tot ziens bij Rejoice!
Annemiek Vogels, dirigent

Basiscatechese 

De catechese-
groep van kin-
deren in groep
6, 7 en 8 van
de basisschool
komt 1 keer
per maand bij
elkaar; onder leiding van Annuska en
Ina worden er diverse onderwerpen
besproken, meestal aan de hand van
het jaarthema van de kerk met daarbij
bijpassende Bijbelverhalen. 

Tijdens gesprekken, inleidingen, kaarten
op tafel of gedichten ontdekken we
steeds meer over de bijbel en ons eigen
geloof, op een ontspannen manier,
maar toch heel inspirerend en waarde-
vol.
Aan het eind van het seizoen loopt dit
uit op een jeugddienst, die geheel ver-
zorgd wordt door de kinderen, in samen-
spraak met de dominee.
Dus weet je als 6e-, 7e- of 8e-groeper
van harte welkom. Op het jaarschema
(zie blz. 15) staan de data voor het
komende jaar vermeld.

Ina Hageman.

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. Inclusief de internet-
verkopen van bijzondere boeken
bedraagt de jaarlijkse opbrengst ruim 
€ 4.000,--. Kom eens langs, er staan
duizenden boeken voor u klaar.

Inl.: Ank van der Kallen (tel. 265158)
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gehore brengen. Deze componisten
werken met andere klankkleuren dan de
klassieke meesters. Een uitdaging
zowel voor de instrumentalisten als voor
de luisteraar als muzikale en kerkelijke
grenzen worden verlegd. De toegang is
gratis.

Eric van der Geer

‘t Winkeltje

Wist u al dat de kerk een eigen winkeltje
heeft?

De opbrengst hiervan komt ten goede
aan het onderhoudsfonds van de kerk.

Het wordt gerund door zo’n 16 enthou-
siaste dames.

Er zijn o.a. cadeautjes te koop van € 1,-
tot € 12,-, rode en witte wijn met etiket
van de kerk erop en 

het boekje “24 Bergse Vromen”.

Komt u na dienst eens koffie drinken,
dan maakt u meteen kennis met ons
winkeltje. Ook door de week kunt u
terecht; even een belletje of e-mail naar
Ans de Laater, dan staat u niet voor een
dichte deur.

Inlichtingen bij : Ans de Laater,
tel 0164-244563 of
e-mail: fam.de.laater@ziggo.nl.
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Concert Ontmoetingskerk

Op woensdag 23 september 2015 om
20:00 u. wordt evenals vorig jaar, een
zeer veelzijdig klassiek concert georga-
niseerd. Mooie aansprekende muziek
wordt vertolkt door de eigen organisten,
in samenwerking met enkele andere
musici. Afwisselend en met samenspel
hoort u hoofdorgel, koororgel, vleugel en
2 hobo’s.

De entree is gratis; na afloop is er een
collecte ten bate van het orgelfonds.

Welkom !

Grenzen verleggen in
muziek. 

Aansluitend op het vorige en het nieuwe
jaarthema worden ook grenzen verlegd
met en in muziek. Op 4 oktober zal het
Vesica-trio een koffieconcert met muziek
uit de afgelopen 25 jaar in de kerk
geven. De uitvoering begint om 11.45
uur en duurt drie kwartier. Vanaf 11.15
uur zijn bezoekers van buiten de kerke-
lijke  gemeente ook welkom voor een
kopje koffie. Dineke Visser, Anton de
Lange en Eric van der Geer bespelen
de hobo, oboe d'amore, Engelse Hoorn
en barytonoboe in wisselende combina-
ties. Zij zullen muziek van A.J. de
Lange, J. Andriessen en S. Horz ten
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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)

In beweging

Abraham
trok zijn land uit.
Mozes
reisde 40 jaar rond.
12 discipelen
verlieten huis en haard.

In beweging gezet
door de Geest van God.

Wie die roep beaantwoordt
kan niet langer stilzitten,
kan niet toestaan
dat de wereld
nou eenmaal zo is.

Aan de slag moet je!
Zelf of via anderen.
Wie de Geest krijgt
komt in beweging.
Met handen en voeten,
hoofd en hart.

19 september
2015

De start van het seizoen
met een gezamenlijke
barbeque om 17:00u bij
de Ontmoetingskerk.

Kosten € 10,- pp.
Opgave bij Ans
de Laater uiterlijk 5
september.

fam.de.laater@ziggo.nl of 0164-244563


