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Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom

jrg. 22, nr. 3

Kerstfeest: Gods Reformatie!

In dit jaar bereiden we ons voor op de viering van het 500-jarig jubileum van de Reforma-

tie. Op 31 oktober 1517 sloeg Maarten Luther de 95 stellingen aan de deur van de Slotka-

pel te Wittenberg. Het was het begin van een beweging die zou uitmonden in vele Protes-

tantse kerken, ook al wilde hij slechts de Rooms-Katholieke kerk hervormen. Hij had net

ontdekt, dat de mens niet zelf zijn zaligheid kan verdienen (door aflaten of goede werken),

maar door het geloof alléén! Veel van de verschilpunten die er toen lagen, zijn nu mis-

schien wel wat minder geworden. We werken als kerken dan ook veel samen. Maar in de

kern blijft toch het grote verschil staan: kan de mens zelf zijn toekomst bewerkstelligen en

de hemel verdienen? Of is het een geschenk van Godswege, waar we alléén maar dank-

baar voor kunnen zijn?

Kerstfeest betekent Christus-feest! Dat moeten we vasthouden in een tijd dat commercie

en kerstman de overhand lijken te krijgen. Dat God ervoor koos om mens te worden ten

bate van ons, is een ongehoorde ingreep in onze geschiedenis. Gods Reformatie bestaat

erin dat Hij op deze manier ons bij Zijn zaak, het Koninkrijk Gods, wil betrekken. Dat Hij zo

afdaalt om onze zonden op zich te nemen, is uniek in de geschiedenis, ook in die van de

godsdiensten. De vleeswording betekent dat Hij onze zondige natuur tot Zijn zaak maakt,

en zo vergeeft en vernieuwt. De mens kan zich immers niet aan zijn eigen haren uit het

moeras omhoogtrekken…

Kerstfeest vieren is dus méér de inhoud van het feest beleven: verwondering en dank-

baarheid over zoveel goeds van Godswege. Maarten Luther kwam er al iets van op het

spoor en werd daarom de toenmalige kerk uitgezet. Niet alléén het geloof, maar ook de

Schrift en Christus waren voor hem allesbepalend in zijn zoektocht naar wie God was. Ook

in onze tijd blijft dat uiterst actueel, omdat God soms verder weg lijkt dan ooit..

Met het Kerstfeest, dat duurt tot en met de tijd van Epiphaniën (Driekoningen), krijgen we

de tijd om ons te verwonderen over deze

ongehoorde inzet van Godswege. Advent

bereidt ons erop voor, zodat we een periode

van veertig dagen hebben om ons te verwon-

deren over zoveel goedheid. Daartoe wens ik u

een gezegende Advents- en Kersttijd toe!

Ds. Bert ten Kate.
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Ten geleide

Bergen op Zoom, december 2016.

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

U hebt in handen de nieuwe gemeentebrief, waarin een overzicht van alle vieringen en

bijeenkomsten in de komende weken; de tijd van Advent, Kerst en Nieuwjaar.

Er is van alles te doen in deze feestelijke tijd: vieringen waarin we God kunnen ontmoe-

ten en bijeenkomsten waarin mensen elkaar zien en spreken. Voor iedereen en alle

leeftijden is er een aanbod.

We besluiten met u goede feestdagen toe te wensen.

De redactie

Kerst aan het Bolwerk

Op 23 december houden we

OPEN HUIS

voor de buurtbewoners rond de

Ontmoetingskerk.

U bent welkom vanaf 17:00u.

‘t Winkeltje.
De feestdagen zijn weer in beeld en wij heb-

ben hiervoor leuke attenties. Een heerlijke

fles wijn bij uw kerstdiner, ook zijn er kerst-

kaarten en verder heel veel zelf gemaakte

artikelen. Ook weer wat nieuws met de

naam van de kerk erop.

Komt u eens kijken naar wat we allemaal

hebben.

Info: Ans de Laater tel 244563 of 

email:fam.de.laater@ziggo.nl

Boekenmarkt.
Elke eerste zaterdag van de maand is er in

het Kerkelijk Centrum Williamstraat een boe-

kenmarkt van 11.00 tot 16.00 uur. De

opbrengst is voor het onderhoudsfonds van

de Ontmoetingskerk. Elke maand zijn er

nieuwe boeken. Kom eens langs, er staan

duizenden boeken voor u klaar. Uiteraard

kunt u ook boeken bij ons inleveren. 

Inl.: Ank van der Kallen (tel. 265158)
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Zaterdag 24 december 2016, 22.00 uur.

Kerstnachtdienst. Sfeervolle kerstnachtvie-

ring met zang en muziek o.a. door het DCC-

koor. Na afloop drinken we iets lekkers. U

bent, samen met evt. gasten, van harte wel-

kom. Voorganger is ds. Bert ten Kate.

Zondag 25 december 2015, 10.00 uur.

Kerstviering. De liturgie wordt muzikaal

ondersteund door Rejoice o.l.v. Annemiek

Vogels. Voorganger is ds. Willem Vermeu-

len.

Zaterdag  31 december 2015, 19.30 uur.

Oudejaarsdienst. Op de laatste dag van het

jaar is er een avonddienst. Voorganger is ds.

Bert ten Kate. 

 

Zondag 1 januari 2016, 10.30 uur.

De eerste kerkdienst in het nieuwe jaar is

gelijk al op de eerste januari. Vanaf 10.00

uur wordt u ontvangen met koffie / thee.

Tevens de gelegenheid om elkaar het beste

te wensen. Na de dienst, die iets later

begint dan normaal en iets korter zal duren,

is er tijd voor ontmoeting en heffen we als

protestantse gemeente het glas op het

nieuwe jaar. Iedereen van harte welkom!

Voorganger is ds. Bert ten Kate.

Overzicht bijzondere kerkdien-

sten in december en januari.

Hieronder treft u een overzicht aan van de

kerkdiensten rondom de feestdagen. Indien

niet anders vermeld, vinden al deze dien-

sten plaats in de Ontmoetingskerk aan het

Bolwerk Zuid 134. Voor het overige verwij-

zen we naar de mededelingen in de kerk-

bode en op de website van onze protes-

tantse gemeente  

www.protestantsekerkbergenopzoom.nl

Zondag 18 december 2016, 10.00 uur.

Vierde adventszondag. Voorganger is ds.

Willem Vermeulen.

Zaterdag 24 december 2016, 19.00 uur.

Kerstavond. Gezinskerstviering, samen

voorbereid met de leiding van de kinderne-

vendienst. Vanaf 17.00 uur zijn de kinderen

al “op weg” naar deze dienst via een bijzon-

dere kerstavondwandeling. Om 19:00 uur

komen we samen in de kerk rond het ver-

haal van het kindje in de stal. U bent wel-

kom met al uw visite! Er is zang en muziek

door de tieners. Voorganger is ds. Willem

Vermeulen. 



Christmas Bles-sings

Tijd van schrijven is begin november 2016.

Ik heb net gisteren de start van de estafette

van 500 jaar Reformatie meegemaakt in de

Oude Lutherse Kerk te Amsterdam. Een

leuke middag waar historie en heden ver-

mengd werden. Een interessant onderdeel

was het podiumgesprek met een aantal

mensen over hun visie van de betekenis van

het protestantisme nu. Daar kwam o.a. uit

naar voren hoe

belangrijk de oecu-

mene is en het

oprecht luisteren

naar elkaar. Dit zijn

maar een paar din-

gen die aangege-

ven werden.

Dat luisteren naar elkaar is ook zo belangrijk

in onze gemeente. Er gebeurt zoveel en

gemeenteleden wordt gevraagd om mee te

denken over hoe onze kerk er in de toe-

komst uit zou moeten zien (Kerk op weg

naar 2025). Ook gaan zowel ds. ten Kate als

ds. Vermeulen binnen enkele jaren tijd met

emeritaat. Daar gaan we nu al over naden-

ken.

Daarbij is het "goed luisteren" naar de

ander erg belangrijk om te kunnen begrij-

pen wat hij/zij nu wil zeggen. En is het fijn

als gemeenteleden ook hun mening durven

geven. Weet dat u daarvoor de predikan-

ten, kerkenraadsleden en ondergetekende

gewoon kunt aanspreken of e-mailen. Want

de toekomst van onze kerk en gemeente is

ons aller zorg. Laten we samen de vraag-

stukken oppakken. Ik hoor graag van u.

En vanaf deze plaats wens ik u hele fijne en

gezegende kerstdagen toe. 

Rob Blesgraaf, uw voorzitter.
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Overzicht kerstbijeenkomsten

woon / zorgcentra

Donderdag 15 december 2016, 14:30 uur.

Adventsviering voor senioren in de Ont-

moetingskerk georganiseerd door de diako-

nie. U kunt zich tot  10 december aanmel-

den via het strookje (bijgevoegd) in te leve-

ren bij onze kosteres, of per tel./e-mail

~ mevr. A. de Laater tel. 244563 of 

email:fam.de.laater@ziggo.nl

~ mevr. E.Groeneveld tel 251375 of 

email:jgroeneveld1@home.nl

Voorganger tijdens de liturgische viering is

ds. Willem Vermeulen.  

Vrijdag 16 december 2016, 14.30 uur.

Oecumenische kerstviering in de Meilust-

flat. Voorgangers zijn pastor Jo Staps en ds.

Willem Vermeulen.

Vrijdag 16 december 2016, 15.00 uur.

Oecumenische kerstviering in Avondvrede.

Voorgangers zijn pastor Fredi Hagedoorn en

ds. Bert ten Kate.

Maandag 19 december 2016, 14.00 uur.

Oecumenische kerstviering in Stuijvenburg.

Voorgangers zijn pastor Mary Zopfi en ds.

Gerdien Lankhuijzen. 

Maandag 19 december 2016, 14.30 uur.

Oecumenische kerstviering in de Zoomflat.

Dienst van woord en tafel. Voorgangers zijn

ds. Bert ten Kate en een pastor.

Dinsdag 20 december 2016, 10.30 uur.

Oecumenische kerstviering in Reigershorst

/ Acquacite. Voorgangers zijn pastor Paul

Verbeek en ds. Bert ten Kate.

Vrijdag 23 december 2015, 14.30 uur.

Oecumenische kerstviering in huize Jacque-

lientje. Voorgangers zijn pastor Lenie Pepels

en ds. Willem Vermeulen.



Lessons and Carols.
Op 17 december

2016 zal het koor

HMR een liturgi-

sche advents-

dienst, “a festival

of Lessons and

Carols”, verzor-

gen in de st.

Gertrudiskerk,

aanvang 19.00

uur. Deze dienst

bestaat uit een

serie van 9 bijbellezingen, voorgelezen door

9 personen die betrokken zijn bij het oecu-

menische kerkelijke leven in Bergen op

Zoom. Dit jaar ds Willem Vermeulen, ouder-

ling Jaap van Dam en diaken Kees de Klerck.

Deze lezingen worden afgewisseld met

Engelse traditionele Carols, beurtelings

gezongen door HMR en door de kerkgan-

gers. Iedereen is van harte welkom bij deze

bijzondere adventsviering.

 Kerst op het Bolwerk.
Op vrijdag 23 december van 17-19 u zijn de

buurtbewoners van de Ontmoetingskerk

uitgenodigd voor Kerst op het Bolwerk. Een

gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder

het genot van een hapje en een drankje.

Een groep uit de buurt maakt muziek en

zorgt zo voor extra sfeer. U bent er van

harte welkom, als u in de buurt woont.

Namens de voorbereidingsgroep onder lei-

ding van onze kosteressen,

Ds. Bert ten Kate.

Advents- en Kerstproject van de

Kindernevendienst.
Het thema van het Advents- en Kerstproject

is ‘Sterren in de nacht’. Elke Adventszondag

gaan we met de kinderen naar Bijbelverha-

len luisteren waar sterren een rol in spelen.

Op zaterdag 24 december vieren we uiter-

aard weer het Kinderkerstfeest voor alle

kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Dit

jaar gaan we het anders doen dan voor-

gaande jaren. We bewandelen een route

naar de kerk. De 'knooppunten' zijn diverse

stops, bij deelnemende gemeenteleden die

in en rond het centrum van de stad wonen.

Bij elke 'stop' krijgen de kinderen wat te

eten/drinken. De 'knooppunten' zijn her-

kenbaar aan zichtbare sterren die licht

geven (aan gevel of ramen). De route, vanaf

17.00 uur, begint ergens in de stad. Langs

de 'knooppunten' komt de route uiteindelijk

uit bij de kerststal in de stad. Dan lopen we

weer verder richting de kerk. Hier begint de

viering om 19.00 uur. Je bent van harte uit-

genodigd om mee te doen. Neem ook een

vriendje en vriendinnetje mee! 

Ruben de Gooijer

Kerkmuziek in de Ontmoe-

tingskerk.

Rejoice.
Cantorij Rejoice zingt

de komende tijd weer

Advents- en Kerstmu-

ziek. De repetities daar-

van starten al begin november. U kunt de

zangers verwachten tijdens de diensten van

Tweede Adventszondag op 4 december, en

op Eerste Kerstdag 25 december. Het is

altijd een dankbare taak om voor deze peri-

ode van het kerkelijk jaar passende litur-
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Met elkaar denken we na over ons leven:

wat ons inspireert, wat ons troost.

Naast de kerkdiensten doen we dat op wij-

kavonden, waar we ons leven delen; een

prettige manier om elkaar te ontmoeten. 

Informatie over wijkavonden bij de predi-

kanten of Attie Swart : gj.swart@wxs.nl

Tel. (0164) 250165

Nieuwjaarsreceptie.
Eén januari valt dit jaar op zondag. We kun-

nen elkaar dus al vroeg het beste wensen

voor het komende jaar. Besloten is om

vanaf 10.00 uur die dag een inloop te hou-

den, waarna de dienst om 10.30 uur aan-

vangt. Na de viering is er ook nog gelegen-

heid om elkaar te ontmoeten.

J. Voorsluijs, scriba

Belijdenis-gesprekskring.
Er is een aantal aanmeldingen binnen om

de belijdenisgesprekken te beginnen. We

starten op zondag 15 januari om 20.30 u. in

de kerk. We beginnen met het bespreken

van de Apostolische Geloofsbelijdenis aan

de hand van het boekje “Opnieuw Geloven”

(W. van der Zee). Dit boekje helpt ons zicht

te krijgen op wat we wel en niet mogen

geloven. Ook andere onderwerpen, die

door deelnemers worden aangedragen,

komen ter sprake. Als je je wilt verdiepen in

het geloof en wat het met je dagelijks leven

te maken heeft, ook al wil je nog geen belij-

denis doen, ben je er van harte welkom!

Graag zo mogelijk een mail of telefoontje,

zodat we met je komst rekening kunnen

houden(mail: aastenkate@home.nl; tel

240259).

Ds. Bert ten Kate.
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gisch-muzikale bijdragen uit te zoeken, te

repeteren en daadwerkelijk uit te voeren.

Voor wie zich nog vóór de Kerst bij Rejoice

wil aansluiten: wij hebben vooral behoefte

aan alten en tenoren. Repetitie op maandag

van 19.00-20.15 uur, in de kerk zelf. Wel-

kom!!

Project Kerkmuziek 2017.
Voor de herdenking van 500 jaar Reforma-

tie in 2017 zijn we al dit voorjaar begonnen

met ons meerjarig project. Doel ervan is om

de kerkmuziek op een hoger plan te bren-

gen. Al twee keer hebben we een groep

enthousiaste zangers uit de regio bij elkaar

weten te krijgen, eerst voor de Koralenpas-

sie (maart 2016), daarna voor de Evensong

(september 2016).

De projectkoren zijn steeds anders van

samenstelling, met een grote vaste kern.

Inmiddels heb ik een lijst van ongeveer 80

zangers waar ik uit kan putten. 

Wilt u ook op deze lijst komen? Meld u dan

bij mij (a.vogels@kpnplanet.nl) met opgave

van uw stemsoort. Uiteraard werk ik graag

met mensen die al enige koorervaring heb-

ben. De projectkoor-repetities zijn door-

gaans op zaterdagochtend.

Annemiek Vogels, dirigent Rejoice

Deel je leven…
We vieren kerst, delen de geboorte van het

Licht. Met elkaar hebben we dit seizoen al

veel gevierd bij het startweekend en in de

vieringen op zondag.

Je leven delen is een pastoraal thema en

dat deden we ook op de startavond van het

wijkwerk op 5 oktober; opgemerkt werd

dat, als je “je verhaal” deelt met bv. een

pastor/ predikant, je het makkelijker kunt

loslaten.



IS en Islam.

Aanhangers van IS zeggen: “Onze Islam is de

ware Islam”.

Gematigde moslims zeggen: “De Islam heeft

niets met geweld te maken, want ‘islam’

betekent ‘vrede’.”

De uitspraken kloppen geen van beide. 

> Datum: dinsdag 17 januari 2017

> Tijd: 19.30 uur

> Locatie: De Grote Zaal van de Ontmoe-

tingskerk in Bergen op Zoom.

> Kosten: Geen

Zich opgeven is niet nodig. De avond wordt

geleid door ds. Freek Schipper.

Vieringen Nieuwe ABG.
Met de verhuizing van Avondvrede naar het

Nieuwe ABG is het moment gekomen om

vieringen vanuit de Protestantse gemeente

aldaar op te zetten. In de ruimte naast het

restaurant zal vanaf vrijdag 27 januari elke

maand een viering worden gehouden. De

exacte tijd zal nog bekend worden gemaakt:

de vierde vrijdag van elke maand om

10.30u. of 15u. Maar u kunt nu al de datum

van 27 januari noteren. Alle inwoners zijn er

welkom, en daarom dragen deze vieringen

een oecumenisch karakter. Voor nadere

informatie kunt u contact opnemen met ds.

Vermeulen of ondergetekende.

Hopelijk tot ziens op 27 januari!

Ds. Bert ten Kate.

Workshop schilderen.
Ook dit seizoen staat er weer een creatief,

kunstzinnig, onderdeel op het programma:

op dinsdagmorgen 7 februari kunt u mee-

doen aan de workshop “Schilderen naar

aanleiding van een Bijbeltekst”.

Met schilderen ontdek je een andere taal,

een beeldtaal. Een manier om zonder woor-

den te verbeelden wat bij je opkomt, wat in

je leeft of wat je bezielt. Wie een tekst

hoort, herinnert zich andere situaties, of

personen en opvattingen. Dat zijn beelden

die in het schilderwerk naar voren kunnen

komen. Het is niet de bedoeling een op en

top illustratie te maken, het gaat om een

persoonlijke neerslag in verf. U hoeft dus

geen Helmantel of Willink te zijn.

Ik probeer een Bijbeltekst te vinden bij het

jaarthema “Deel je leven”. Het zal in ieder

geval een tekst zijn waar veel beelden bij te

bedenken zijn.

We komen die ochtend v.a. 10.00 uur bij

elkaar in de grote zaal van de Ontmoetings-

kerk.

En trekt u vooral oude kleding aan of neem

een verfschort mee. Alle materialen zijn

aanwezig.  Het aantal plaatsen is beperkt,

dus als u er meteen zin in krijgt: snel aan-

melden!

Opgeven vóór 1 februari a.s. bij 

Amie van Eekelen,

via email: amievaneekelen@hotmail.com

of telefoon 0164 235075.

Buurtgesprekken/wijkavonden.
Om de band tussen gemeenteleden in hun

buurt te verstevigen, zijn er Wijkavonden en

Buurtgesprekken. Tijdens een buurtgesprek

worden onderwerpen besproken, die deel-

nemers zelf aandragen, of die met een

thema van de kerk te maken hebben. U

bent er altijd van harte welkom!

De volgende data heb ik al genoteerd en in

Rond de kerken zullen ook de andere data

worden gepubliceerd: 

~ Sectie/ wijk 1 ontmoet elkaar op 10 janu-

ari bij fam. De Jong. (een uitnodiging 

voor de gemeenteleden van wijk 1 zit bij 
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Interview.

In deze Gemeentebrief een bijzonder inter-

view.

Vraag: kunt u iets over uw leven vertellen?

“In het kort dan. Ik ben in Eisleben geboren,

heb in Maagdenburg op de school van de

broeders des Gemenen Levens gezeten, heb

even rechten gestudeerd maar ben ten-

slotte theoloog geworden.”

Vraag: Vanwaar die ommezwaai?

“Ik liep eens in het bos onderweg naar huis

en werd toen overvallen door een ver-

schrikkelijk onweer. Ik dacht niet dat ik dat

zou overleven en heb toen tot de heilige

Anna gebeden om niet te hoeven sterven; ik

beloofde in mijn gebed, hierna in het kloos-

ter te gaan, als ik het zou kunnen navertel-

len.”

Vraag: En hoe is het verder gegaan?

“Mijn vader vond die stap niet leuk, maar ik

ben in het Augustijner klooster gegaan en

daar op 24-jarige leeftijd tot priester gewijd.

Aan de toen pas opgerichte universiteit van

Wittenberg mocht ik professor worden;

- 8 -

de Gemeentebrief ingesloten).

~ Dinsdag 6 maart: bij familie Mouwen, 

Diepenbrockstraat 7; onderwerp: Kerk in 

2025.

~ Dinsdag 21 maart om 10u. bij  mevrouw 

Kruik, Holleweg 59; onderwerp: Vasten-

tijd.

~ Voor de Meilustflat wordt nog een 

nieuwe afspraak gemaakt in verband 

met de verbouwing.

Ds. Bert ten Kate.

Syrische Kerk.
De afgelopen tijd zijn veel vluchtelingen uit

Syrië onze kant op gekomen. Onder hen ook

een groot aantal christenen. Om iets van

deze zusters en broeders te begrijpen, wil-

len we ons verdiepen in hun kerk-zijn en

liturgie. We zullen dus kijken en luisteren

naar wat deze vorm van Christendom bete-

kent, niet alléén voor hen, maar ook voor

ons. De Syrische kerk heeft vanaf het begin

van het Christendom een grote invloed uit-

geoefend, met name door het monniken-

dom. Op maandag 13 maart om 20:00 u

willen we in de Ontmoetingskerk aandacht

aan deze vorm van Christendom geven.

Vorig jaar hebben we aandacht besteed aan

de Koptische kerk en haar tradities en

bezochten we hun mis in Biezelinge. Dit jaar

willen we dat doen door op een zondag een

Syrische viering in Brussel mee te maken.

U bent dus van harte welkom op 13 maart!

Ds. Bert ten Kate.



ben gevierd. In werkelijkheid ben ik 63 jaar

geworden.”

Vraag: En nu?

“Nu heb ik eeuwige rust in mijn geliefde

slotkapel van Wittenberg”.

Professor Maarten, bedankt voor dit inter-

view. 

“Graag gedaan, jonge man.”

Jan Voorsluijs

Cursus Tweespraak.
“Tweespraak” is een oecumenische cursus

overdag, geleid door pastor en dominee.

Tweespraak is in gesprek zijn, sprekend en

luisterend, maar ook informatie uitwisse-

lend. De tradities, de deelnemers en zelfs

de inleiders zijn in gesprek met elkaar

rondom bepaalde thema’s. Het huidige sei-

zoen zijn we “op weg naar Luther”.

We zijn begonnen met de kerkgeschiedenis

direct na het ontstaan van het Nieuwe tes-

tament. Onderwerpen die passeerden zijn:

de apostolische vaders en de eerste conci-

lies, de kerkvaders met extra aandacht voor

Augustinus, de woestijnvaders met extra

aandacht voor Benedictus en we hebben

gekeken naar de geschiedenis van de ker-

stening van de Lage Landen, o.a. door Willi-

brord, Bonifatius en Gertrudis.

In 2017 vervolgen we onze reis: 

~ 20 januari, Germanen, Franken, Kelten 

en Ieren.

~ 17 februari, de kruistochten.

~ 17 maart, Cluny, Bernardus, Franciscus, 

de Waldensen.

~ 12 mei, de bouw van de kathedralen.

~ 16 juni, Middeleeuwse theologen, maar 

ook: Erasmus en Wycliff.

Na deze lange reis volgt dan het najaar

eerst gaf ik colleges in de filosofie en later in

de theologie.”

Vraag: En daarna?

“Ik ben bezig gebleven met Bijbelstudie en

leerde dat de mensen niet via het kopen

van aflaten in de hemel konden komen,

maar door de genade van God. Ik had toen

een probleem met de paus, die het geld van

de aflaten nodig had om de Sint Pieter in

Rome te kunnen afbouwen. Vlak voor mijn

34e verjaardag heb ik mijn bezwaren tegen

voornamelijk de aflaathandel op papier

gezet en aan de deur van de slotkapel vast-

gemaakt in de hoop op een brede discussie

met andere geleerden. Wat ik niet had

voorzien was dat mensen die 95 stellingen

hebben overgeschreven, vertaald van het

Latijn in het Duits, ze laten drukken en door

het land hebben verspreid.”

Vraag: Wat was het gevolg hiervan?

“Ik werd door de paus in de ban gedaan en

moest een jaar of vier daarna voor keizer

Karel V op de Rijksdag in Worms verschij-

nen. De keizer wilde dat ik mijn standpunt

herriep, maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb

gezegd: “Hier sta ik, ik kan niet anders”.

Daardoor kreeg ik ook de rijksban over me

heen en was ik in feite vogelvrij verklaard.

Op de terugweg uit Worms ben ik in het bos

overvallen door een troep gemaskerde rui-

ters en ontvoerd naar hun kasteel. Daar

bleek dat die overvallers mijn vrienden

waren; ze hebben me verstopt in een klein

kamertje van het kasteel Wartburg. Aange-

zien ik die kamer niet uit mocht, heb ik toen

de Latijnse Bijbel vertaald in het Duits,

zodat meer mensen zelf konden lezen wat

daarin staat”.

Vraag: hoe oud bent u?

“Ik ben op 10 november 1483 geboren en

zou dus onlangs mijn 533e verjaardag heb-
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het vasten-

avond-kerk-

koor wekelijks

om 11.30 uur

in de Gertru-

diskerk en ook

is er een

groep jonge-

ren die voor de muziek zorgt. De dienst

begint op zondag 26 februari om 12.00 uur.

Voorgangers zijn pastor Paul Verbeek en ds.

Willem Vermeulen. De deuren zijn open

vanaf 11.33 uur. U bent van harte welkom.

Mocht U mee willen werken met koorzang

of op andere manieren dan graag even een

mailtje naar willemvermeulen@ziggo.nl 

Kerkbalans 2017: Mijn kerk ver-

bindt - mijn kerk in balans.

Dat is het thema van de kerkbalansactie van

2017.

Wat betekent de kerk voor ons? Misschien

een plek waar we bij zorg en verdriet

getroost worden. Of juist de gemeenschap

waar gelachen wordt als er wat te vieren

valt. Of de plaats waar we geïnspireerd wor-

den om voor anderen het goede te zoeken,

te doen! Een plek waar God wordt gezocht

of gevonden. Een onmisbare plaats in de

samenleving.

Met elkaar houden we de kerk in stand. We

steunen elkaar op belangrijke momenten in

ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar

op een doodgewone doordeweekse dag.

Die momenten zijn goud waard.

- 10 -

2017: 

~ September: Jan Hus, het concilie van

Constanz.

~ Oktober: Luther en de reformatie van 31 

oktober 1517.

~ November: Zwingli, Melangton en 

Calvijn. 

U bent allen welkom, ook als u alsnog wilt

instappen. We beginnen om 09.30 uur tot

11.45 uur. Plaats: Ontmoetingskerk, Bol-

werk Zuid 134.

Inleiders: pastor Rud Smit en ds. Willem

Vermeulen. 

Raad van Kerken.
Vanuit de Raad van Kerken willen we in

januari in de “Week van Gebed voor de een-

heid van de Christenen” (de week van 15-22

januari) weer samen komen in een oecume-

nische viering in de Gertrudiskerk op zon-

dag 22 januari om 10.00 uur. De Ontmoe-

tingskerk is dan dicht.

Het thema van deze gebedsweek in 2017 is:

“Jouw hand, mijn glimlach” (2Kor.5). Ook is

er een Stadsgebed gepland op zaterdag 21

januari om 19.00 uur in de Gertrudis.

We hopen dat velen weer deel willen

nemen aan dit stadsgebed.

Namens de Raad van Kerken,

Joke Petermeijer. 

Oecumenische vastenavond kerk-

dienst dit jaar op 26 februari.
Zingt U mee in het vastenavond-kerk-koor?

Als vanouds probeert een groep jongere en

wat minder jongere leden van de parochie

en de protestantse gemeente om het motto

van de Vastenavond te bekijken door de bril

van kerk en Bijbel. Vanaf 5 februari oefent



Rond de Kerken geeft u 21 keer per jaar alle

kerknieuws, niet alleen van onze eigen

gemeente, maar ook van de andere

gemeenten van de Brabantse Wal. Het digi-

tale abonnement kost € 17,50 en de papie-

ren uitgave die u over de post ontvangt 

€28. Mevrouw Koerselman, tel. 0164-

237543, noteert graag nieuwe abonnees.

A. Petermeijer.

Van de kerkrentmeesters.

Omdat er begin volgend jaar weer de actie

Kerkbalans is, wil ik hier stilstaan bij de

mogelijkheid van een ”periodieke gift”.

Bijdragen aan de kerk zijn aftrekbaar van de

belasting. Hierbij geldt wel een drempel van

1 procent. Bij een periodieke gift geldt deze

drempel niet. Daarbij is wel een schriftelijke

onderlinge overeenkomst nodig, die niet

meer via de notaris hoeft te lopen, dus gra-

tis is.

Een gift is “periodiek” als minstens vijf jaar,

eens per jaar, hetzelfde bedrag overge-

maakt wordt.

Daarbij zeg ik dat als u ook aan andere orga-

nisaties geld geeft, deze het beste onderge-

bracht kunnen worden in afzonderlijke peri-

odieke overeenkomsten. Dan is het effect

het grootst.

Als u nog meer wilt weten kunt u daarvoor

terecht bij mw. J. Petermeijer, tel 234835,

of dhr. K. Bijl, tel. 237530, of via de lande-

lijke website Kerkbalans.nl.

A. Petermeijer.

We kunnen die momenten echter niet ver-

zilveren bij de bank. Helaas, want de kerk

kost geld. Predikanten- en kosterssalarissen,

onderhoud van de kerk, de pastorieën en

de kosterswoning, verwarming en verlich-

ting van onze kerk, de vele activiteiten enz.

Allemaal kosten die gemaakt moeten wor-

den om de kerkdeuren open te houden,

zodat we allen welkom zijn.

Als we onze bijdrage schenken aan kerkba-

lans, geven we niet alleen aan onszelf, maar

ook aan de mens naast ons in de kerkbank,

het kind van de crèche, de catechisant, de

zoekende jongere en ook aan de twijfe-

lende buurman in de straat en aan de men-

sen die hulp nodig hebben.

In januari 2017 worden we allemaal weer

benaderd voor de actie kerkbalans. Vele

vrijwilligers doen dit alles met elkaar. Als je

er bij hoort verrijkt het je leven en zo hou-

den we onze kerk in balans, want mijn kerk

ontroert, verbindt en deelt!. Mijn kerk is in

balans.

Namens ons allen, Joke Petermeijer.

Rond de kerken.

Hoe belangrijk ons kerkblad is, blijkt het

beste op de momenten dat het gemist

wordt, dus als het niet of te laat in de bus

komt. En dat leidt gelukkig tot reacties,

zodat we kunnen reageren. 

De periode van te laat bezorgen ligt geluk-

kig al jaren achter ons. Over helemaal niet

bezorgen heeft u in Rond de Kerken van 6

oktober kunnen lezen. Doordat de fiets met

de post van de postbezorger gestolen was,

is in een deel van Halsteren Rond de Kerken

toen niet bezorgd. Dit leidde tot vele reac-

ties en daar zijn we blij mee: We konden

het min of meer oplossen.
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thee met wat lekkers erbij.

Het inloophuis is een gezamenlijk (oecume-

nisch) project van de protestantse en katho-

lieke kerken in Bergen op Zoom. Beide kerk-

gemeenschappen leveren ook de vrijwilli-

gers.

Heeft u interesse als bezoeker of vrijwilliger,

kom eens langs in de Williamstraat.

U zou dat zeker kunnen doen op zondag 18

december, want dan hebben wij een uitge-

breide Kerstlunch met een speciaal kerst-

koor erbij.

Wij hopen u te zien!

Louis v.d. Hoeven (secretaris)
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Inloophuis.

Misschien is het toch

weer eens goed u aan het

bestaan van het Inloop-

huis  te herinneren.

Elke zondagmiddag  van

14.30 – 17.00 uur komen

hier mensen bijeen, die

graag een praatje maken

met iemand anders;

zomaar omdat zij wat

gezelligheid zoeken of

zich misschien eenzaam voelen. 

Vrijwilligers nemen niet alleen deel aan de

gesprekken, maar zorgen ook voor koffie of

Colofon:

Deze gemeentebrief is een uitgave van de Pro-

testantse Gemeente te Bergen op Zoom en ver-

schijnt 3 maal per jaar. Wanneer u 2-wekelijks

informatie wenst, kunt u het beste een abonne-

ment (papier of digitaal) nemen op het regionaal

kerkblad Rond de Kerken. Voor informatie hier-

over kunt u terecht bij mevr. Y. Koerselman-Ver-

hage, tel. 237543.

Redactie:

dhr. Rob Blesgraaf (layout)

dhr. Kees Gideonse

ds. Willem Vermeulen

dhr. Jan Voorsluijs

Redactieadres:

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

Door het Licht

Door het Licht

ben ik beoogd

en gewekt

uit de bange leegte.

nieuw geboren

door het Licht.

Ik ben de nacht voorbij

getroost,

mijn langste schaduw

blijft getekend

door het Licht

en onweerstaanbaar

 wordt het dag!

Sytze de Vries

Uit: waarom de zon gratis is


