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Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom

jrg. 22, nr. 1

Pasen 2016

VROEG OP !

Ooit was ik één keer tijdens de paasdagen te gast bij

onze zustergemeente in Torgau. Het was in het kader

van studie-uitwisseling. Ik liep als het ware een week

lang achter mijn collega aan. Het was nog niet zo veel

jaar na Die Wende en dit gaf het pastoraat veel bijzon-

dere kanten. Voormalige politieke vijanden die samen een nieuwe tijd proberen binnen te

gaan. Men wilde het doodse achterlaten en zich op een nieuwe samenleving richten.

Maar ook voelde men een nieuwe vrijheid om oude gewoonten weer volop te beleven, in

alle openheid, bijvoorbeeld gedoopt worden en kerkelijk actief zijn. Die paasnachtdienst

was de grote (en zeer koude) kerk van Torgau tot de nok gevuld. Paasnacht vieren is

daar een stevige traditie. Tijdens de dienst werden verschillende volwassenen gedoopt

en vierde men de liturgie “met alle registers open”, zal ik maar zeggen. Kaarsenritueel,

lezingen en preek, Belijdenis en Doopsel en vervolgens het Heilig avondmaal. Dat men

na de dienst massaal behoefte had aan warme kost en een goede borrel laat zich begrij-

pen. We zagen ons bed pas ver na middernacht!

Maar dat weerhield de gemeente er niet van om op paasochtend om 07.00 (!) uur mas-

saal op het kerkhof aanwezig te zijn. Dáár werden paasliederen gezongen over opti-

misme en opstanding …. staande tussen de zerken. Voor sommige aanwezigen, die

recent een geliefde hadden begraven, een emotionele zaak, vanzelfsprekend. Maar tege-

lijkertijd ook weer een bijzondere traditie om op het kerkhof het paasfeest te beginnen.   

En dan na een stevig ontbijt om 10.00 uur in de kerk voor de paasviering. Ook nu weer

met een ruimhartige liturgie. 

Het is een herinnering van een bijzonder, paasweekend enkele decennia geleden en die

kwam weer boven, toen ik onlangs mijn agenda opendeed bij Paasfeest 2016. Ik weet

niet precies hoe het nu in Torgau is en of deze gewoonten gehandhaafd zijn. Maar ik

moest er aan denken dat dit jaar voor hen de paasnacht wel erg kort is en de paaszang

op de begraafplaats wel erg vroeg begint: In deze nacht begint namelijk de zomertijd!

Ook voor ons iets om rekening mee te houden.

Pasen 2016 is vroeg op. Ik wens u hele goede paasdagen toe.

Ds. Willem Vermeulen.



40-dagen-tijd en de 7 kaarsen.

De 6 zondagen vóór Pasen krijgen ook dit

jaar weer een eigen extra accent. De kin-

dernevendienst volgt een project en de

ZWO-commissie laat ook geregeld van zich

horen. Tijdens de diensten en de kinderne-

vendienst is er aandacht voor de vastenac-

tie. Zoals vorig jaar werden ook dit jaar tij-

dens de eerste dienst in de 40-dagen-tijd de

7 kaarsen van de menora aangestoken.

Aan het eind van de dienst werd er 1 uitge-

blazen door een kind. We wisten: nog 6

weken en dan is het Paasfeest. Dit ritueel

herhaalt zich en op Goede Vrijdag zal de

laatste kaars doven. Zo wordt het elke week

een beetje donkerder en kunnen we nog

meer verrast worden door het licht van

Pasen. Viert U mee? 
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TEN GELEIDE

Bergen op Zoom, maart 2016.

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

Bij u is bezorgd de eerste gemeentebrief van 2016. Hiermee wil de kerkenraad u kort en bon-

dig informeren over de diensten in de Stille Week en de viering van Pasen, in alle Christelijke

kerken het belangrijkste feest. De verschillende vieringen en bijeenkomsten worden onder uw

aandacht gebracht. 

Er is nieuws over pastoraat, diakonaat, jeugdwerk en oecumene. De oudere gemeenteleden

worden uitgenodigd voor de jaarlijkse reis met de PCOB. Kortom, u wordt weer bijgepraat over

wat de kerk en haar leden de komende tijd voor elkaar kunnen betekenen.

Tenslotte wensen wij u een goede tijd naar en met Pasen toe!

De redactie.
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24 maart 2016 , 19.30 uur, Witte Don-
derdag. Tijdens deze dienst staan we
stil bij de instelling van het Heilig Avond-
maal. De dienst wordt zo ingericht dat
ook gezinnen met jonge kinderen goed
mee kunnen doen. Voorganger is ds.
Willem Vermeulen.

25 maart 2016, 19.30 uur, Goede Vrij-
dag. We staan stil bij het lijdensverhaal.
In woord en samenzang willen we deze
belangrijke geloofsgebeurtenis stap voor
stap gedenken. Onze cantorij o.l.v.
mevr. Annemiek Vogels werkt mee aan
deze dienst. Voorganger is ds. Bert ten
Kate.

26 maart 2016, 21.30 uur, Paasnacht.
De gemeente komt samen op Stille
Zaterdag. De viering begint met de kleur
paars 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. Willem
Vermeulen.  

27 maart 2016, 10.00 uur, Paasfeest.
We gedenken de opstanding. Dit mogen
we feestelijk vieren tijdens de kerk-
dienst. Medewerking is er van onze can-
torij Rejoice o.l.v. Annemiek Vogels.
Voorganger is ds. Bert ten Kate. 

Van harte welkom bij
al deze diensten.

KERKDIENSTEN IN DE 

ONTMOETINGSKERK ROND

PASEN 2016.

20 maart 2016, 10.00 uur, Palmzon-
dag, tevens laatste zondag van de 40-
dagen-tijd. Tijdens de kindernevendienst
worden er palmpasenstokken gemaakt.
Enkele jongeren en het kinderkoor wer-
ken muzikaal aan deze dienst mee.
Iedereen is van harte uitgenodigd en
kinderen zijn extra welkom in deze fees-
telijke kerkdienst. Voorganger is ds. Wil-
lem Vermeulen.

20 maart 2016, 16.00 uur, 
Passie in woord, beeld en klank. Op
de middag van palmzondag bent u van
harte welkom in de Ontmoetingskerk
voor een inspirerende muzikale vesper-
viering. Het projectkoor heeft een aantal
koralen voorbereid, die gekozen zijn uit
diverse passionen. Hierbij zijn weer tek-
sten gekozen en ook zijn er een viertal
passende schilderijen in de kerk te zien,
die de woorden en de muziek onder-
steunen. De muziek is van Johann
Sebastiaan Bach, de schilderijen van
Sjoerd v.d. Boom en het geheel staat
onder leiding van Annemiek Vogels.
Voorganger is ds. Willem Vermeulen. 



Avondmaalsdienst overdag

voor senioren op 24 maart.

Niet in alle woon/zorg centra wordt het

Heilig 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. Speciaal voor U wordt er

overdag een intieme tafelviering georga-

niseerd in de Ontmoetingskerk. Na de

dienst is er een gezamenlijk kopje koffie

om elkaar weer even te ontmoeten.

Zoals er ook in de adventperiode altijd

een moment van

ontmoeting is, wil-

len we dat graag

ook in de Stille

Week. Samen met

de Diakonie en

een aantal leden

van de werkgroep die altijd de advents-

viering voor senioren organiseert, willen

we dit uitvoeren. We houden een korte

liturgie gericht op het avondmaal,

samen zittend rond de tafel. De dienst

zal beginnen om 15.00 en duurt zo

ongeveer drie kwartier. Voorganger is

ds. Willem Vermeulen. U bent welkom!

Voor vragen hierover kunt U terecht bij

uw wijkdiaken, kosteres of predikant.
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DIENSTEN IN DE WOON /
ZORG – CENTRA ROND
PASEN 2016.

Avondvrede / Ravelijnflat:

Woensdag, 23 maart 15.00 uur, oecu-

menische viering van Schrift en Tafel.

Voorgangers: pastor Co van Bekkum en

ds. Willem Vermeulen.

Reigershorst.

Donderdag  24 maart, 10.30 uur, oecu-

menische viering van Woord en Gebed.

Voorgangers: Pastor Paul Verbeek en

ds. Bert ten Kate.

Ontmoetingskerk.

Donderdag 24 maart, 15.00 uur, viering

van Schrift en Tafel en aansluitend een

gezellige bijeenkomst voor senioren in

onze gemeente.

Voorganger ds. Willem Vermeulen.

Stuijvenburg.

Donderdag 24 maart, 14.30 uur, oecu-

menische dienst van Woord en Tafel.

Voorganger: ds. Gerdien Lankhuijzen.

Jacquelineflat.

Donderdag 24 maart, 14.00 uur, oecu-

menische viering van Schrift en Tafel.

Voorgangers: pastor Lenie Pepels en

ds. Bert ten Kate.

Meilustflat.

Vrijdag 25 maart, 14.30 uur, oecumeni-

sche viering van Woord en Gebed.

Voorgangers zijn pastor Jo Staps en ds.

Bert ten Kate.



ENKELE BIJZONDERE

KERKDIENSTEN 'OP WEG

NAAR PINKSTEREN'.

Op 10 en 17 april laat de jeugd van
zich horen.
De beide katechisatiegroepen bereiden,
samen met de predikanten, elk een
dienst mee voor. Op 10 april met ds.
Willem Vermeulen en op 17 april met ds.
Bert ten Kate. Ze zullen zeker ook muzi-
kaal van zich laten horen. Welkom hier.    

4 mei, 19.00 uur, oecumenische her-
denkingsdienst in de st. Gertrudis-
kerk. 
Deze dienst gaat uit van de Raad van
Kerken en gaat vooraf aan de openbare
herdenking. 

5 mei, 10.00 uur, Prot. Kerk Ossen-
drecht. Hemelvaartdag. 
Op deze bijzondere donderdag is er
eerst om 08.00 uur een ontbijt in de Ont-
moetingskerk en vervolgens om 10.00
uur de kerkdienst waarin we samenko-
men met de protestantse broeders en
zusters uit Woensdrecht, Halsteren en
Nieuw Vossemeer. Voorgangers in de
dienst zijn Klaas Vos en ds. Bert ten
Kate.

15 mei, 10.00 uur, Ontmoetingskerk.
Pinksteren. 
Een feestelijke viering van deze wonder-
lijke gebeurtenis. Enkele leden van onze
gemeente zijn zich aan het voorberei-
den om openbare geloofsbelijdenis te
doen. Voorganger is ds. Willem Vermeu-
len.

22 mei, 12.00 uur, Gertrudiskerk.
Oecumenische jazz-dienst.
Over de musici die meewerken is op het
moment van schrijven nog niet alles
bekend, maar er gaan geruchten dat de
bekende zangeres Madeline Bell dit jaar
onze kant op wil komen! Volg het
nieuws hierover. Voorgangers zijn pas-
tor Fredi Timmermans en ds. Willem
Vermeulen. Welkom.

PROJECT “KERKMUZIEK OP

WEG NAAR 2017”

In de jaren 2016 en 2017 wil de Protes-
tantse gemeente Bergen op Zoom zich,
samen met anderen, intensief bezig
gaan houden met kerkmuziek. Het her-
denken van 500 jaar reformatie kan op
velerlei manieren. Wij hebben de keuze
gemaakt om hier vooral stil te staan bij
de rijkdom van het protestantisme op
kerk muzikaal gebied.

Dit betekent dat de komende twee jaren
er zowel binnen als naast de liturgievie-
ringen extra aandacht is voor zang en
muziek. Om dit in goede banen te leiden
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Kerkmuziek
op weg naar

2017



projecten. 

We mogen ons erin verheugen dat voor
de uitvoering van het geheel er van
diverse kanten subsidies zijn ontvangen. 

Met deze activiteiten besteden we op
een waardige wijze aandacht aan de
Reformatie, met als insteek: kerkmu-
ziek. We hopen dat we hiermee op veel
enthousiasme én op deelname van
mensen binnen en buiten onze
gemeente mogen rekenen.

Wilt U meedoen en / of meer weten?
Informatie is te verkrijgen via Annemiek
Vogels of ds Willem Vermeulen.

Deelnemers cursus Twee-
spraak gaan naar Antwerpen.

Dit seizoen gaat de cursus Tweespraak
in op de traditie van de Joodse feesten.
We bekijken ze met de Christelijke fees-
ten ernaast, want er zijn invloeden van-
uit het Oude Testament en de Joodse
traditie, waarvan we soms geen weet
hebben. Op donderdag 21 april gaan we
met de cursisten een dagje naar Ant-
werpen. Het plan is om een synagoge te
bezoeken, door de Joodse wijk te wan-
delen en een koosjere lunch te genie-
ten. Mocht u geïnteresseerd zijn, laat
het even weten. Wellicht is er een
plekje. Welkom! 

Ds. Willem Vermeulen.
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is mevr. Annemiek Vogels aangezocht
e.e.a. professioneel te ondersteunen. 

Wat ons voor ogen staat is tweeledig:

Ten eerste: de cantorij Rejoice zal zich
de komende twee jaar bezighouden met
kerkmuziek van “Johann Walter tot
Annemiek Vogels”. Hierbij wordt niet
alleen stilgestaan bij wat achter ons ligt
maar ook naar nieuwe ontwikkelingen
gekeken. Het gaat om liturgieviering, die
past binnen zowel Calvinistische als
Lutherse tradities en eigenlijk per defini-
tie dan ook oecumenisch georiënteerd
zijn. 

Vervolgens: vanuit cantorij Rejoice
wordt gewerkt aan de vorming van een
projectkoor waarin zangers welkom zijn
uit de regio. Hiermee zal een bijzonder
programma worden verzorgd naast de
liturgische vieringen.

In dit programma staan de volgende
zaken in de planning:

~ 20 maart 2016.
Het passieverhaal lezen en met zang
omkleden, zoals dat ook gebeurt met
Lessons & Carols in de Adventtijd. 

~ Najaar 2016.
Het uitvoeren van een cantate van 
Buxtehude.

~ Voorjaar 2017.
Herhaling van het programma uit de
Passietijd van 2016 met andere lezin-
gen en zang. 

~ Oktober 2017.
Het plan is om op zondag 30 oktober de
Bachcantate, die gewijd is aan het
Luther lied, (Vaste burcht), uit te voeren. 

Annemiek Vogels zal enige keren een
“muzikale proeverij” verzorgen waar ze
voor geïnteresseerden in zal gaan op de
theorie en uitwerking van de diverse



Mensenwerk - Werkmensen

Met een kopje koffie op tafel beginnen
we het gesprek met Dini en Henk van
Vliet, bij u allen bekend (?) van het druk-
ken van de wekelijkse liturgie. Maar niet
alleen daarvan: ook de liturgieën van
rouw- en trouwdiensten en van de huis-
kerkdiensten in de verschillende woon-
zorgcentra worden door hen verzorgd.
Dini doet dat trouw al zo’n 35 jaar, sinds
Henk in de VUT is gegaan doen ze het
samen , met daarbij de opmerking dat
de liturgieën steeds dikker worden.

Henk is afkomstig uit Alphen aan de Rijn
en is via Amsterdam als histologisch -
pathologisch analist (maakte preparaten
voor hersenonderzoek van overleden
patiënten) met een neuroloog op Vrede-
rust terecht gekomen. Later is hij in zie-
kenhuis Lievensberg aan het werk
gegaan op de afdeling Pathologie.

Dini kwam met Henk mee, heeft in Bra-
bant administratief werk gedaan o.a.
voor de V.P.C.O. (Vereniging voor Pro-
testants Christelijk Onderwijs te Bergen
op Zoom) toen Henk secretaris-penning-
meester van de V.P.C.O. was. Voor dit
werk kregen ze een computer van het
schoolbestuur.

Ook de schoolkrant van de toenmalige
Prinses Ireneschool (nu de Grebbe)
werd door Dini gemaakt. Van het één
kwam het ander: Het jaarboekje en de
gemeentebrief hebben ze in het begin
ook vervaardigd. 

Dini en Henk komen niet (meer) in de
kerk; de band met de kerkgemeenschap
loopt via de verschillende soorten litur-
gieën. Bovendien loopt Henk met een
oud-collega van Vrederust, achter de
rolstoel,  wekelijks een rondje en brengt
en passant liturgieën en overgebleven
gemeentebrieven rond. Ook helpt hij
mee aan de huiskerkdiensten in Stuij-

venburgh.

Overigens doet Henk nog een paar ach-
tergrondtaken, maar dat is wellicht iets
voor een volgend interview.

Betreffende de toekomst vinden ze het
jammer dat veel tradities overboord
gaan; denk aan de openingstijden van
winkels gedurende de zondagen en de
kerkelijke feestdagen. Aan de krimp van
de kerk doen ze eigenlijk zelf ook mee;
dat is in de praktijk zo gegroeid.
Bijna iedere zondag hebben we een
gedrukte liturgie/zondagsbrief nodig.
Dan is zo’n stel mensen waar je altijd op
kunt rekenen haast onvervangbaar!

Jan Voorsluijs

Paasontbijt en Vastenpot

Het thema van de 40-dagen-tijd dit jaar
is:  “Ik ga. Zet een stap naar de ander”.

Iedere zondag gedurende de 40-dagen
wordt er aandacht aan een project van
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Inmiddels zitten we in de 40-dagen-tijd
en ontmoeten we elkaar bij de sobere
maaltijden.

20 april is de lustrumlunch voor dege-
nen, die dit jaar een kroonjaar, vanaf 75
jaar, vieren. U hebt persoonlijk een uit-
nodiging ontvangen. We zoeken nog
taartenbakkers en -baksters. Als u wilt
bakken, graag een telefoontje naar Attie
Swart, tel.0164-250165.

We kijken met plannenmaken al stil
vooruit naar het volgend seizoen:
woensdag 25 mei is er van 19.00 tot
19.45 uur “brainstormen” over het start-
weekend en het nieuwe jaarprogramma.
Van jong tot oud willen we betrokken
zijn; als u mee wilt denken voor de start-
zondag, weet dat u welkom bent.

Maar … dan is daar eerst nog de afslui-
ting van dit seizoen “goede buren”.

Onder de titel “Open mind, open mond”
maken we een verrassingswandeling
vanaf de kerk langs twee “buren” en ver-
volgens een buffet in de kerk, verzorgd
door weer andere buren. Woensdag 6
juli om 16.00 uur verzamelen we bij de
kerk. Voor wie wandelen te moeilijk is, is
er autovervoer.

Ongeveer kwart voor 7 zijn we weer
terug bij de kerk voor een drankje en het
buffet. Kosten: 10 euro per persson.
T.z.t. staat meer nieuws op de website
en in Rond de Kerken. 

Opgave en info bij Attie Swart: email:
gj.swart@wxs.nl
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Kerk in Actie besteed en er voor gecol-
lecteerd. Zo zetten wij stappen naar
anderen in verschillende delen van de
wereld.

De vastenpot wordt, dit jaar, voor één
van deze projecten bestemd en wel voor
Syrische vluchtelingen. Hier horen we
veel van in het nieuws, maar het gaat
wel om de vluchtelingen in hun eigen
land. Zo helpen we hen om in vluchtelin-
genkampen te overleven en daarna een
nieuw leven op te bouwen.

Wij hebben ook 2 sobere maaltijden
georganiseerd. Een ervan is al voorbij
maar de volgende is op woensdag 16
maart om 18.00 uur. Als u zich hiervoor
wil opgeven, kan dit bij asjol-
ley@ziggo.nl 

Namens de ZWO, Alison Jolley.

Goede buren

Het jaarprogramma heeft al mooie “ont-
moetingsmomenten” opgeleverd, denk
maar aan: de avonden met ds. Freek
Schipper, de ochtend “collages maken”
met Amie van Eekelen. Op de website
staan foto’s hiervan. Ook de avonden
over “bewuster leven” van Liesbeth van
Zundert zijn goed bezocht en gewaar-
deerd.



schrijft mijn collega voorzitter (mijn
vrouw) een stukje.

Er zijn nieuwe collectebonnen. De oude,
groene, hadden een waarde van € 0,65.
De nieuwe zijn blauw en zijn 75 cent.
Als u een bedrag van € 30,- (of een
veelvoud hiervan) overmaakt op reke-
ning  NL29INGB0006.9216.12  van
de Protestantse Kerkgemeenschap,
zorgt koster Ans dat de bestelde bonnen
bij u komen.

U weet dat we op het dak van de grote
zaal sinds juli 2014 zonnepanelen heb-
ben. We waren heel benieuwd naar het
resultaat. Ons elektriciteitsverbruik was
steeds zo’n 12.000 kWh. Door bewuster
gebruik, andere instellingen en ledlam-
pen werd dit vorig jaar 9.000 kWh en
daarvan hebben we 8.000 kWh zelf
opgewekt. We hoefden dus maar 1.000
kWh te kopen. Dat is gunstig voor onze
financiën en gunstig voor het milieu.

Over het gasverbruik zijn we minder
tevreden. Want het verbruik is met
12.984 m3, twee duizend hoger dan in
het zachte (temperatuur) 2014. We blij-
ven attent op het gasverbruik en doen
een beroep op u om met ons er op te
letten dat er geen (buiten) deuren onno-
dig open staan.

A.Petermeijer.

Gemeentevergadering

Voor de presentatie en bespreking van
de jaarcijfers van de kerk over 2015 is
ook deze keer gekozen voor het tijdstip
na een kerkdienst. Door de kerkenraad
is zondag 24 april aangewezen. We
hopen op de aanwezigheid van velen
van u.

Jan Voorsluijs, scriba

Kerkbalans

Geachte lieve kerkbalanslopers,

Dank-je-wel, dat jullie ook
dit jaar het soms lastige,
maar erg belangrijke stuk
kerkenwerk weer hebben
willen doen.

“Belangrijk”, omdat het
ook heel gemeentevor-
mend is, want elk
gemeentelid heeft een ander gemeente-
lid op bezoek gehad.

“Belangrijk”, omdat jullie ons informatie
doorgaven, waar onze predikanten iets
mee doen.

“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 het werk van de kerk dit
jaar: herkenning en geanimeerd contact
(door hetzelfde vaste wijkje), envelop-
pen die klaar liggen of in de bus worden
gedaan, enz.

Daarom nog eens heel erg bedankt en
ik hoop dat je volgend jaar weer mee
doet. In november/december hoor je
weer van mij, maar voor die tijd krijgt
iedere loper nog een persoonlijke kaart.

Grote groet namens de kerkrent-
meesters, Joke Petermeijer.

Van de kerkrentmeesters

In dit stukje wil ik u een idee geven van
datgene waar we nu (27/1) als kerkrent-
meesters mee bezig zijn.

Dat is natuurlijk de actie kerkbalans.
Over de ruim 90 kerkbalanslopers
(geweldig zo’n groot aantal vrijwilligers)
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‘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, het boekje “24 Bergse
Vromen” en de glossy “Ontmoetings-
kerk”.

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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Het jaarlijks uitstapje

De voorbereidingen van het jaarlijks
reisje voor de oudere gemeenteleden en
de leden van de PCOB zijn bijna afge-
rond. De datum kunt u alvast noteren:
woensdag 18 mei 2016. Het reisdoel is
Rotterdam, een stad waar veel te zien
is. In de morgen maken we met een gids
in de bus een rondrit door de stad.
Daarna krijgt u 2 uur de tijd om op eigen
gelegenheid de nieuwe overdekte
markthal te bezoeken en tevens zelf in
de lunch te voorzien. ’s Middags maken
we weer als groep een rondvaart met de
Spido door de havens, 75 minuten lang
met uitleg. Op de terugweg stoppen we
in Terheijden voor een 3-gangen diner
in rest. De Gouden Leeuw. Voor de
doelgroep is een aparte uitnodiging bij-
gevoegd met details over de wijze van
aanmelding en betaling.

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 duizen-
den boeken
voor u klaar. 

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



dirigente en Bachkenner  Annemiek
Vogels. 

Er zullen 7 koralen uit de Johannes- en
de Mattheus Passie gezongen worden,
afgewisseld met lezingen uit het passie-
verhaal. De tussenliggende teksten wor-
den gesproken door Eline Vooijs uit Hal-
steren en ds. Willem Vermeulen. Sjoerd
van den Boom heeft bij de verhaallijn
passende schilderijen ter beschikking
gesteld. Aanvang 16.30 uur in de Ont-
moetingskerk, Bolwerk Zuid 134,
4611DX, Bergen op Zoom.

Koralenpassie in de
Ontmoetingskerk

In 2016 en 2017 zal landelijk aandacht
besteed worden aan de viering van 500
jaar Reformatie. De Protestantse
gemeente Bergen op Zoom (Ontmoe-
tingskerk) wil zich in deze periode extra
inzetten op kerkelijk en muzikaal gebied. 

Als opmaat zal daarom op Palmzondag
20 maart 2016 in de Ontmoetingskerk
een koralenpassie uitgevoerd worden
door een regionaal projectkoor van meer
dan 60 leden met medewerking van
kamerorkest Bachfreunde. Het geheel
staat onder leiding van theologe, 
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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) kerkblad
“Rond de Kerken”.
Voor informatie hierover kunt u terecht bij
mevr. Y.Koerselman-Verhage, tel. 237543.

Redactie:

dhr. Rob Blesgraaf (layout)

dhr. Kees Gideonse
ds. Willem Vermeulen

dhr. Jan Voorsluijs

Redaktieadres:

scriba@protestantsekerkbergenopzoom.nl

Verspreiding:

mw. Ans de Laater en vele vrijwilligers.

Website:

www.protestantsekerkbergenopzoom.nl

Bankrekening: NL29INGB0006921612 t.n.v.

Protestantse Gemeente Bergen op Zoom.

Adres kerkgebouw:

Ontmoetingskerk,

Bolwerk Zuid 134,

4611 DX Bergen op Zoom

Tel. 0164-236165

Grenzen verleggen

God,

We weten vaak niet waar de grens
ligt

tussen wat je kunt zien en wat je
moet geloven.

Konden we U maar zien met onze
ogen,

dan zou geloven in U een stuk
gemakkelijker zijn.

God, 

Het verhaal van Pasen stelt ons op
de proef:

een mens die opstaat uit de dood,
dat is toch bijna niet te bevatten?

En toch …

Een mens die opstaat om een ander
te beschermen, te helpen of te
bevrijden;

daar kunnen wij ons wel iets bij voor-
stellen!

God,

Geef ons het lef om onze grenzen
zo te verleggen, dat we – als het
nodig  is –

over onze eigen angst heen durven
stappen en voor een ander opko-
men.

Greet Brokerhof--van der Waal


