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Het jaarthema voor het seizoen 2019 – 2020  
is “Een goed verhaal”. 

ds. Willem 
Vermeulen

Op de site van de landelijke kerk lezen 
we daarover: “In de kerk leven en werken we 
vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel 
wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor 
velen een bron van troost, bemoediging en 
inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en 
maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als 
het gaat om omgang met de natuur of zorgen 
voor een ander. Bijbelse verhalen nodigen je 
uit om deze te vertalen naar je eigen leven. 
Daarmee wordt het goede verhaal van God en 
mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. 
In de kerkdienst maar ook in gespreksgroepen, 

tijdens catechisatie, bezoekwerk en op allerlei 
andere plekken zijn we bezig met dat goede 
verhaal. Een goed verhaal laat je namelijk niet 
koud maar brengt je in beweging. Een goed 
verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je  
met anderen.”
In Bergen op Zoom willen we bij deze 
gedachte aansluiten. Verhalen delen, 
ernaar luisteren, ze doorvertellen.  
Het verhaal van God en mensen.  
Misschien kunnen we hierdoor “op verhaal 
komen”. Van belang in dit komende seizoen 
is vooral dat we ontdekken “dat het   

“Een goed 
verhaal”



Kerkelijke activiteiten  
rondom de herdenking 75 jaar  
na de slag om de Schelde

Vanaf september wordt in Zeeland en 
Brabant de slag om de Schelde herdacht. 
Een beetje een vergeten onderdeel van 
de invasie door de geallieerden, die 
uiteindelijk tot de nederlaag van de 
vijand heeft geleid. Bij deze actie was het 
van belang dat de stad Antwerpen kon 
worden bevrijd en de havens konden 
worden gebruikt voor de aanvoer van 
oorlogsmaterieel. Het werd een zware slag 
met vele duizenden doden en een groot 
aantal volledig verwoeste dorpen en steden. 
Nog altijd zijn de lidtekens te zien in de 
steden en dorpen van Zeeland en Brabant. 
Ook zijn er grote oorlogskerkhoven te 
vinden, waar de vele omgekomen soldaten 
een rustplaats hebben gevonden. Hoewel 
zwaar, mag het als een troost worden 
ervaren dat de slag wel werd gewonnen. 
Bergen op Zoom werd eind oktober bevrijd, 
dit jaar dus 75 jaar geleden. Op zaterdag 
26 en zondag 27 oktober wordt hierbij 

verhaal verder gaat”. De kerkenraad heeft 
naar het verhaal van vele gemeenteleden 
geluisterd en een nieuw verhaal 
geschreven; het beleidsplan. Hiermee wil 
de kerkenraad samen met u als gemeente 

stilgestaan. Er zijn tal van activiteiten en  
de kerken vervullen hierin ook een rol.

zondag 27 oktober, 09.00 uur  
Oecumenische dienst  
in de Sint-Gertrudiskerk
De Ontmoetingskerk is dan dicht.  
We hopen dat velen samen met de 
gasten uit o.a. Canada willen danken en 
herdenken. Voorgangers zijn pastor Paul 
Verbeek en ds. Willem Vermeulen.

zondag 27 oktober, 16.30 uur  
Evensong in de Ontmoetingskerk
Thema is “Ik zing van bevrijding”.  
Er wordt weer een project-cantorij gevormd 
met zangers uit het gebied rondom de 
Brabantse Wal o.l.v. Annemiek Vogels.

Noteert u deze data vast?  
Van harte welkom. 

aan het werk. Zo wordt het seizoen 2019 –  
2020 “een verhaal apart”. Graag nodigen 
we u uit om bij de vele activiteiten aan 
te sluiten en we wensen elkaar een mooi 
seizoen toe. 

Bijzondere kerkdiensten 
in het startweekend

zaterdag 14 september, 18.00 uur  
Muzikale vesper
U bent van harte welkom om 18.00 uur 
in de Ontmoetingskerk. De vesper wordt 
verzorgd door de Johann Walter Kantorij 
uit Torgau. Voorganger is ds. Willem 
Vermeulen. Direct na de vesper vervolgen 
we met een gezamenlijke barbecue.

15 september, 10.00 uur  
Startzondag
Naast de introductie van het 
jaarprogramma nemen we tijdens deze 
dienst afscheid van ambtsdragers en 
wellicht is er ook bevestiging. Ook is er 
aandacht voor de gemeenteleden die 
hebben meegewerkt aan het tot stand 
komen van het nieuwe beleidsplan. 
Medewerking wordt verleend door de 
cantorij Rejoice en door de Johann 
Walter Kantorij. Voorganger is ds. Willem 
Vermeulen. U bent van harte welkom. 

Op het moment dat we deze startkrant 
voorbereiden zijn we bijna aan het 
eind van het kerkelijk seizoen.  
Een jaar met bemoedigende zondagse 
vieringen, waarin we ook kennis 
maakten met gastpredikanten en 
vooral bezig waren met de toekomst 
van de gemeente in 2020 en volgende 
jaren. Wanneer u dit leest pakken we 

die draad weer op en gaan we in een 
aantal stappen het Beleidsplan  
2020-2024 vaststellen en uitvoeren  
en daarnaast ook het gewone 
programma met muziek, inspiratie 
en ontmoeting. We beginnen met een 
startdienst als opmaat naar  
een boeiend kerkelijk seizoen!
De redactie

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

Ten 
geleide

Gemeentevergadering
Op donderdag 22 augustus wil de kerkenraad graag de gemeente 
informeren over de stand van zaken en daarmee van haar visie op 
de toekomst. Vlak voor de vakantie heeft de kerkenraad een nieuw 
beleidsplan vastgesteld en daarmee een aantal zaken, die mogelijk 
veranderingen inhouden. Tevens wil de kerkenraad met de gemeente 
in gesprek over de invulling van de bestaande vacature van ds. Ten Kate 
en de toekomstige vacature van ds. Vermeulen. We zien u dus graag 
tegemoet op 22 augustus om 20.00 uur in ons kerkgebouw. Degenen 
die het beleidsplan willen inzien kunnen daarom vragen bij de scriba.
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Van de 
voorzitter

We hebben als kerkenraad twee keer 
een hele zaterdag in Ossendrecht 
vergaderd en daarnaast intensieve 
kerkenraadsvergaderingen gehad. 

Op 19 juni jl. heeft de kerkenraad met het 
nieuwe beleidsplan ingestemd. Daarin 
geven we richting aan de toekomst van 
onze gemeente en de inrichting ervan  
met professionals en vrijwilligers.  
Daarmee is ook een einde gekomen aan  
de samenwerking met Jack de Koster.  
We mogen dankbaar zijn, blij en tevreden. 
Wat een mooie toekomst gaan we in, 
ondanks de zorgen over bijvoorbeeld 
de terugloop van gemeenteleden en 
verminderde inkomsten uit vrijwillige 
bijdragen. Inmiddels heb ik ook met 
afgevaardigden van de gemeenten van de 
Brabantse Wal een positief overleg gehad 
over verdere samenwerking voor het jeugd- 
en jongerenwerk. We mogen ons gesterkt 
voelen door Gods Geest en zegen.

Een samenvatting van het beleidsplan  
treft u aan in deze gemeentebrief. U hebt  
daarnaast een uitnodiging voor een 
gemeenteavond voor donderdag 22 augus- 
tus ontvangen. We zullen u dan een toelich- 
ting geven op het nieuwe beleid en de acties 
die daaruit voortvloeien en uw vragen 

Als kersverse voorzitter is aan mij 
de eer om voor het eerst een kort 
woordje tot u allen te richten.  

Het is volop zomer en de vakantieperiode 
is van start gegaan. Veel gezinnen en 
kinderen ronden het schooljaar af, de 
proefwerkweek en schoolexamens zijn 
voorbij en een periode van een aantal 
weken rust, genieten van elkaar en de 
prachtige natuur, die volop in bloei staat, is 
aangebroken. Ook de kerkelijke activiteiten 
gaan met zomerreces en we gaan dat 
komende week ook met elkaar inluiden in 
de synagoge en met een koosjere maaltijd. 

De eerste helft van 2019 is intensief 
geweest, waarin we veel van onze 
ambtsdragers en gemeenteleden hebben 
gevraagd. En wat een inzet is er geleverd; 
hartelijk dank aan alle betrokkenen. 
Ik geef u een paar voorbeelden:  
Een aantal gemeenteleden heeft  
een paar zaterdagochtenden “gewerkt”  
met de counselor Jack de Koster.  
De klankbordgroep is hierbij actief 
betrokken geweest.  

beantwoorden. We verheugen ons 
zo-wie-zo op een mooi startweekend: 
op zaterdag 14 september is het koor 
uit Torgau te gast voor de vesperdienst 
om 18.00 uur, met daarna een BBQ om 
19.00 uur achter de kerk. Noteer de data 
vast in uw agenda! Op startzondag  
15 september a.s. zullen we na de kerk-
dienst de verschillende werkgroepen 
bedanken en in het zonnetje zetten.

Heeft u vragen of wilt u iets weten? 
Schroom niet om mij, of andere  
ambtsdragers, te bellen of te mailen.  
De contactgegevens staan in de 
kerkbode en op de website. Van 25 juli 
tot en met 10 augustus ben ik echter 
zelf op vakantie. 

Langs deze weg wens ik u een hele 
mooie zomer. Sterkte voor degenen die 
het nodig hebben, de thuisblijvers veel 
creativiteit, mooi weer en plezier en 
vakantiegangers een mooie vakantie en 
een veilige reis gewenst. Ik zie u graag 
na de vakantie op de gemeenteavond of 
bij de start van het nieuwe seizoen in 
het weekend van 14/15 september.

Hartelijke groeten,
Charlotte Verbraak, voorzitter 

Ook in het komende seizoen zullen 
er weer enkele vespers/evensongs 
worden gehouden. 

Kerk- 
muziek

De eerste is op 27 oktober met als thema 
 “Ik zing van bevrijding”. In het kader van 
de herdenking 75 jaar slag om de Schelde 
en de daar op volgende bevrijding van 
West-Brabant worden er op de Brabantse 
Wal diverse activiteiten georganiseerd,  

een vesper met dit thema past daar  
mooi in. Bij deze een oproep aan  
zangers en zangeressen: houd Rond  
de Kerken en andere media in de gaten 
wanneer en waar u zich kunt opgeven  
voor het projectkoor.

De Johann Walter Kantorij komt 
tijdens het Startweekend weer 
naar Bergen op Zoom. Het is de 
afscheidstournee van hun kantor 
Eckehard Saretz en zij zullen met 
het hele koor in gastgezinnen 
verblijven. U kunt zich hiervoor nog 
aanmelden, want hoe leuk is het 
om samen met onze Duitse gasten 
de start van het nieuwe seizoen te 
vieren. Een feest van herkenning  
en (hernieuwde) kennismaking.  
Er zullen weer veel “oude” bekenden 
meekomen en meezingen. 

Het programma voor het koor ziet  
er ongeveer zo uit:
•  Vrijdag 13 september, 19.30 uur  

Optreden in de Basiliek van 
Oudenbosch

•  Zaterdag 14 september, 14.30 uur: 
Optreden in Oosterhout

•  Zaterdag 14 september, 18.00 
uur: Medewerking aan de Vesper 
in de Ontmoetingskerk en 
aansluitend een gezellige barbecue 
met alle gemeenteleden.

•  Zondag 15 september, 10.00 uur: 
Medewerking aan de kerkdienst in 
de Ontmoetingskerk

U ziet, een vol en mooi programma 
dat nog verder uitgewerkt zal worden. 

Aanmelden gastgezinnen  
en informatie: Ina Hageman  
T 243 686 | inahageman@home.nl

Torgau koren-
weekend 13 t/m 15 
september 2019
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Lunchgesprek 
na de preek

Gespreksgroep jong-volwassen 
gemeenteleden: “Op verhaal komen”

Vorig seizoen bleek het een goed 
initiatief om enkele keren na de 
kerkdienst met geïnteresseerden 
in de kerk te blijven lunchen 
met de mogelijkheid om met de 
predikant na te praten. 

Het werden “goede gesprekken” zoals 
het jaarthema toen luidde. Komend jaar 
willen we dit initiatief herhalen. Het zou 

mooi zijn als iedereen de preek dan “een 
goed verhaal” zou vinden, maar dan ben 
je ook wel snel uitgepraat. Liever horen 
we uw eigen verhaal erbij. Onze kosteres 
zorgt voor een eenvoudige lunch. De data 
zijn: zondag 13 oktober na de ZWO dienst 
(voorganger ds. Willem Vermeulen), 
23 februari 2020 (voorganger ds. Wim 
Lolkema) en 17 mei 2020 (voorganger  
ds. Willem Vermeulen.) Van harte welkom!

Al enige jaren is er een groepje 
jongere leden van onze gemeente 
die geregeld met elkaar in 
gesprek zijn over de diepte en 
breedte van (relatief) jong zijn en 
geïnteresseerd in geloven. 

Ieder is welkom zich aan te sluiten.  
We spreken over alles wat zich voordoet en 
wordt ingebracht. Het mag ook gaan over 

belijdenis doen. De avonden worden geleid 
door ds. Willem Vermeulen. 

De bijeenkomsten zijn altijd op (de vierde 
of vijfde) woensdag van een maand.  
Voor komend seizoen zijn de data:
 30 oktober, 27 november, 29 januari 2020,  
25 maart en 27 mei, telkens om 20.00 uur. 

Je bent welkom.

Leerhuis:  
“Een goed verhaal nader bekeken” 

“De kerk heeft een goed verhaal”. 
Zo zeggen we dat vaak. Het gaat 
zelfs om heel veel verhalen.  
De Bijbel staat er vol mee. 

Ook zijn er verhalen uit de traditie van  
de kerk en over mensen die getuigenis  
van het geloof hebben gegeven.  
Dit seizoen willen we bij vijf verhalen 
stilstaan. Telkens lezen we relevante 
(Bijbel)verhalen en vertellen ons eigen 
verhaal erbij. Het zijn vijf dinsdagen en 
we beginnen telkens om 20.00 uur in de 
Ontmoetingskerk. 

De data zijn:
•  8 oktober over Reformatie en  

de Contra-Reformatie
•  19 november over Advent en Kerst
•  11 februari over de 40 dagentijd
•  7 april over Pasen en Pascha
•  26 mei over Pinksteren

Het leerhuis “Een goed verhaal  
nader bekeken” wordt geleid door  
ds. Willem Vermeulen.

“Een goed verhaal”. Dat is het jaar-thema 
van onze landelijke kerk in het seizoen 
2019 - 2020. We praten een ochtend 
over zo’n goed Bijbelverhaal op vrijdag 
11 oktober a.s. We openen de Bijbel bij 
het hoofdstuk Exodus 3. Maar… een goed 
verhaal kan ook lastig zijn. We bespreken 
Matthéüs 15: 21 t/m 28 op vrijdagmorgen  
15 november. 

Locatie: Ontmoetingskerk,  
Bolwerk-Zuid 134
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur
Gespreksleider: ds. Wim Lolkema
Aanmelding: voor 4 oktober via  
T 314 466 | w.lolkema@gmail.com 

Twee ochtenden 
Bijbelgesprek:  
“Een goed verhaal” 

Vincent van Gogh, Stilleven met Bijbel (Oktober 1885) 
Van Gogh Museum, Amsterdam
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Alles klopt:  
een mooie wereld

De start van ons kerkelijk 
seizoen vieren we met een 
gezamenlijke barbecue 
om 19.00 uur bij de 
fietsenstalling van de kerk. 
De kosten zijn € 12,50  
per persoon.

Bij deze nodigen we u uit 
om daaraan deel te nemen. 
Graag tot dan!

Opgave uiterlijk 8 september 
bij: Ans de Laater
T 244 563
fam.de.laater@ziggo.nl

Uitnodiging:

Gezamenlijke 
barbecue 
14 september 
2019

Het mooiste van het programma vind ik 
nog wel dat in dit programma altijd alles 
klopt. Een mooi - soms wat lijzig - muziekje 

Het programma doet me soms zelfs 
verlangen naar de nieuwe hemel 
en aarde van God, waar alles nieuw 
is en goed. Waar het conflict van 
Israeli’s en Palestijnen voorgoed is 
opgelost. En waar de reusachtige 
problemen in Syrië en aan de grens 
van de VS en Mexico voorbij zijn. 
Soms zie je hier op aarde iets van 
die wereld. Oók hier in Zuid-West-
Brabant. Ik wens jou en u toe dat je 
met open ogen en open oren door 
de wereld gaat, ‘om al uw tekens te 
verstaan’. 
(Lied 978).

Tot de volgende keer.

erbij. Geen vertragingen, althans daar 
word je niet over geïnformeerd. Geen 
herfstblaadjes op de rails of bevroren 
wissels en bovenleidingen. Eerder 
prachtige beelden van een zonnige herfst… 
En géén agressie tegen conducteurs!! 

Ooit zag ik van nabij aan zo’n conducteur 
(lid van de kerk waar ik toen werkte) hoe 
diepgaand en hoe langdurig iemand last 
kan hebben van zulk zinloos geweld. 
Maar in Rail Away klopt werkelijk alles. 
Een schitterende wereld trekt aan ons 
voorbij. Het is een planeet aarde om naar 
te verlangen. Dat doe ik dan ook. En jij of u 
misschien ook wel. Het inspireert me om 
zuinig te zijn op deze schepping.  

Onlangs werd de tweehonderdste 
aflevering van het EO-tv-
programma Rail Away uitgezonden. 
Je reist als het ware mee met een 
treinreis in een land dat je vaak 
niet kent. Er wordt informatie 
gegeven over het vaak prachtige 
land (neem nu Canada of Portugal 
- schitterend), de steden en over 
deze specifieke spoorlijn.

door ds. Wim Lolkema

Het Glenfinnanviaduct aan de West Highland Line in 
Glenfinnan (Schotland) met de Jacobite stoomtrein
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Jeugdactiviteiten

’19

’20

2019-2020

September

Oktober

December

Februari

April

Juni

November

Januari

Maart

Mei

Crèche
elke zondag
Ook dit seizoen is er elke zondag opvang 
voor onze baby’s en peuters in de crèche-
ruimte van de kerk. Tijdens de crèche  
worden er liedjes geluisterd, gezongen  
en verhalen verteld. En er wordt veel 
gespeeld natuurlijk.

Kindernevendienst
elke zondag
Tijdens de dienst gaan de basisschool-
leerlingen naar hun eigen dienst om naar 
de Bijbelvertelling te luisteren en om op 
creatieve wijze invulling te geven aan  
het verhaal van die zondag. De Bijbel-
verhalen worden projectmatig bepaald.  
De kinderen luisteren, zittend op kussens, 
naar het verhaal. 

Kerkdienst met kinderkwartier
10 november, 15 maart en 28 juni
Samen met de leiding van de kinder-
nevendienst zijn er in dit nieuwe seizoen 
drie zondagen met een verhaal voor (kleine) 
kinderen geprikt. Het gaat er dan een 
kwartiertje lang heel speels aan toe met de 
kinderen in het midden. Na een kwartier 
gaan de kinderen naar hun eigen ruimtes 
en vervolgen we de kerkdienst zoals we dat 
gewend zijn. 

Contactpersoon: Ruben de Gooijer

Tienerzondag
groep 6-7-8
en tieners

15 
september*

Startzondag
15 september

13 
oktober

8 
december

Kinderkerstfeest
22 december

11.00 - 13.00 uur

9 
februari

19
april

Palmpasen
5 april

Jazzdienst
7 juni

10 
november

10 
november

28
juni

17 
november**

12 
januari

15 
maart

8 
maart

Vastenavenddienst
23 februari

10 
mei

Jeugddienst
10 mei

Speciale
diensten

Kinderkwartier-
diensten

Torgau
uitwisseling

Gezinsdienst
Brabantse Wal

*   Startzondag, tevens gezamenlijke  
start Tienerzondag

** Meer informatie volgt
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is het thema 
voor start- 
zondag 2019

In de kerk leven en werken we 
vanuit het goede verhaal dat ons in 
de Bijbel wordt verteld. 

Gods Woord in mensentaal, voor velen 
een bron van troost, bemoediging en 
inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel 
en maatschappelijk relevant is, bv. als het 
gaat over zorgen voor een ander. Bijbelse 
verhalen nodigen je uit om deze te vertalen 
naar je eigen leven. Daarmee wordt het 
goede verhaal van God en mensen een 

spiegel voor ons dagelijkse leven. In de 
kerkdienst, maar ook in gespreksgroepen, 
bezoekwerk en op allerlei andere plekken 
zijn we bezig met dat goede verhaal.  
Een goed verhaal laat je niet koud,  
maar zet je in beweging.  
Een goed verhaal deel je met anderen.
In de Ontmoetingskerk is daar volop 
gelegenheid voor: om te beginnen met het 
startweekend. Op zaterdag 14 september 
beginnen we met een vesper om 18.00 uur 
(met onze gasten uit Torgau). Daarna de 

BBQ, zie uitnodiging in deze gemeentebrief, 
om 19.00 uur. Startzondag 15 september is 
er een feestelijke dienst met veel gasten. 
Wij hopen u daar ook te ontmoeten. 
Er zijn vele mooie momenten in het 
nieuwe seizoen, zoals op wijkavonden 
en bij gesprekken, waar we op verhaal 
komen. Zie ook het bijgevoegde nieuwe 
jaarprogramma.

Een hartelijke groet vanuit de Pastorale Raad, 
Attie Swart | gj.swart@wxs.nl

“Een 
goed 
verhaal”

Missie en visie 
beleidsplan 2020-2024

Missie
Onze missie is vooral een plek van 
bezinning en geloof te zijn voor een 
breed publiek. Daarbij wordt iedereen 
van harte uitgenodigd om mee te doen. 
Wij vinden het belangrijk dat de stem 
van God in Bergen op Zoom gehoord en 
verstaan wordt. Daarom zeggen wij dat 
‘verbinden’ onze missie is. Wij willen 
de verbinding leggen tussen God en 
mensen, mensen onderling, en de mens 
en zichzelf. We willen als protestantse 
gemeente naar buiten gericht zijn en 
mensen in alle openheid ontmoeten en in 
gelijkwaardigheid met hen optrekken.

Visie
In de visie op de toekomst van de gemeente 
staat samenwerken met de andere 
gemeenten en geloofs-gemeenschappen 

in de omgeving centraal. Met als doel om 
gezamenlijk op zoveel mogelijk locaties de 
kerk present te kunnen stellen in plekken 
voor stilte en bezinning, diakonale hulp en 
bewustwording, en het op creatieve wijze 
onder de aandacht brengen van thema’s 
die leven in de samenleving. De zondagse 
eredienst heeft in de toekomstvisie van de 
gemeente ook een centrale plek, waar de 
gemeente samenkomt.

De gemeente wil een plaats zijn voor alle 
leeftijden waar rust en bezinning, aandacht 
en warmte gevonden kunnen worden. Het 
kerkgebouw leent zich daar uitstekend 
voor. We willen ruimte scheppen voor 
diverse activiteiten die mensen uitdagen, 
prikkelen en aan het denken zetten. Hier 
kun je het geloofsgesprek voeren met 
ruimte voor ieders eigenheid. Hier wordt 

ook gevierd dat vanuit de liefde van God elk 
mens waardevol is en dat in Jezus Christus 
duidelijk is geworden dat die liefde het 
laatste woord zal krijgen in deze wereld.

We zoeken naar wegen hoe je als gemeente 
van Christus dichtbij mensen kunt zijn 
op de plek waar zij leven. We houden 
daarbij rekening met de levensfase waarin 
mensen verkeren. Het maakt immers uit 
of je kind, tiener of jongvolwassene bent, 
tot de midden-generatie behoort of tot de 
generatie van zestig- of tachtigplussers. 

Beleidsplan
Om veranderingen in goede banen te 
leiden is de beleidsperiode opgesplitst in 
twee delen. Eerst is er de transitieperiode. 
In deze tijd van ongeveer twee jaar wordt 
gestart met het zoeken naar geschikte 
personen, het starten van onderzoek als 
opmaat voor de periode daarna, waarin de 
keuzes voor beleid worden neergezet,  

het inrichten van zogenaamde taak-
groepen. Daarna volgt de tweede periode 
met doelen op langere termijn.

We hebben in dit beleidsplan twee 
belangrijke onderwerpen uitgewerkt,  
die in ons onderzoek binnen de gemeente 
naar voren zijn gekomen. Het eerste 
onderwerp gaat over de communicatie. 
Daarmee bedoelen we de communicatie 
met de gemeenteleden aan de ene kant 
en communicatie naar de samenleving 
en de andere kerken in de omgeving aan 
de andere kant. Het tweede belangrijke 
onderwerp gaat over samenwerken met  
de gemeenten op de Brabantse Wal.  
We merken dat we het best nog wel even 
alleen kunnen redden, maar dat het beter is 
de samenwerking te zoeken om met elkaar 
te kijken naar de wijze van presentie als 
protestantse kerk in de stad en dit  
gehele gebied.

door Charlotte Verbraak
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Cantorij

Alle eeuwen door is de christelijke kerk  
een zingende kerk geweest. Zingen 
verbindt, geeft vreugde, biedt troost en  
kan uitdrukking geven aan het geloof.  
De cantorij wil graag een bijdrage 
geven aan het ondersteunen van de 
gemeentezang, zeker bij het zingen van 
minder bekende liederen uit het Liedboek.

“Een cantorij is een kerkkoor, dat geleid 
wordt door een cantor (zanger). Een cantorij 
onderscheidt zich van andere koren door zijn 
liturgische functie: de cantorij treedt niet op 
in een kerkdienst, maar neemt deel aan het 
geheel van de liturgie. De cantorij maakt dus 
deel uit van de gemeente en bestaat ook uit 
gemeenteleden.” Zo luidt de definitie vanuit 
Wikipedia. De cantorij beantwoordt in 
zijn geheel aan de hierboven omschreven 

definitie, zij het dat de cantor bovendien de 
functie van koorleider uitoefent. De leden 
van onze cantorij vormen een hecht team, 
bestaande uit: vijf sopranen, vier alten, twee 
tenoren en drie bassen, gezamenlijk goed 
voor een prachtig-gemengde koorklank. Het 
mag duidelijk zijn dat naarmate een koor in 
aantal groeit de gezamenlijke inspanning 
leidt tot meer variatie in het stemgeluid. 
We mogen ons als cantorij gelukkig prijzen 
met het eerdergenoemde samenspel, 
maar wensen elkaar toe dat niemand van 
ons ziek wordt of om een andere reden 
niet aan de wekelijkse repetities kan 
deelnemen, laat staan verstek moet laten 

gaan bij de circa maandelijkse 
medewerking in de dienst. 
In dat opzicht voelen we ons 
kwetsbaar en zouden dan ook 
graag zien dat, in de laatste 
drie genoemde stemsoorten, 
er gemeenteleden bereid zijn, 
ons, in ons streven naar behoud 
van kwalitatief-hoogstaande 
muziek, terzijde te staan.  
Het liefst als cantorij-lid, 
alhoewel project-gebaseerde 
hulp ook van harte welkom is.

Kees de Klerck

“Diakonaat is onze roeping om oog, oor 
en zorg te hebben, in navolging van de 
woorden van Christus, voor leden van onze 
gemeente én voor anderen die onder druk 
leven, hetzij van incidentele dan wel van 
structurele aard, zowel in eigen omgeving 
als elders in de wereld. De diakonie wil 
aanwezig en zichtbaar zijn door sociale 
en maatschappelijke betrokkenheid bij de 
wereld, waar onze kerkgemeente deel van 
uitmaakt, en helpt waar mogelijk in woord 
en daad. Als diakenen willen wij initiërend, 
stimulerend en soms sturend zijn en we 
hebben ook een uitvoerende taak hierin. 

Naast het ‘doen’ vinden wij het binnen 
de diakonie minstens zo belangrijk om er 
gewoon te zijn voor de ander, om present 
te zijn. Dit kan betekenen dat je aanwezig 
bent en luistert naar iemand, naast iemand 
gaat staan. Deze manier van denken over 
presentie wordt telkens weer overgedragen 
aan nieuwe diakenen. Met het dienen van 
onze naaste in nood ontmoeten en dienen 
we ook onze Heer.”

Met deze woorden openen wij ons 
beleidsplan 2020 - 2024. Heel ambitieus en 
vol vertrouwen dat wij de inspiratie, kracht, 
liefde en de wijsheid krijgen om ons ambt 
te vervullen. Naast dit alles ervaren we 
dat het heel fijn is om deze taak samen te 
doen in een harmonieuze samenwerking, 
die energie geeft. We hopen u te kunnen 
inspireren om samen met ons deze mooie 
taak/taken op te pakken.

Kees de Klerck, diaken

Diakonie

ZWO 
nieuws 

Afgelopen jaar hebben we, vanuit de ZWO, 
aandacht aan Bangladesh besteed en geld 
ingezameld om de bevolking een veilig 
bestaan te helpen opbouwen. Omdat dit 
project binnenkort afloopt, zijn we aan 
het nadenken over een nieuw project. 
Momenteel zijn we bezig om te kijken wat 
de mogelijkheden zijn om meer samen te 
werken met andere kerkelijke gemeentes 
uit onze classicale ring in Brabant.  
De samenwerking gaat dus breder dan de 
Brabantse Wal. Dit onder begeleiding van 

onze consulent van Kerk in Actie. Zoals het 
er nu uitziet gaan we samenwerken met 
ongeveer 9 kerkelijk gemeentes om geld in 
te zamelen voor óf Moldavië óf Pakistan. 
Deze landen hebben als voordelen dat hier 
veel geschikte projecten lopen en dat  
Kerk in Actie er lokale consulenten heeft.  
De definitieve beslissing welk land het 
wordt, zal pas in september gemaakt 
worden. Houdt u vooral de kerkbode in  
de gaten voor meer informatie!

Uw ZWO is een kleine commissie 
die probeert aandacht te krijgen voor 
verschillende projecten in landen  
waar hulp nodig is. Wij zouden graag 
wat versterking kunnen gebruiken.  
Als het u aanspreekt om te helpen, 
hoor ik het graag.

Namens uw ZWO en diaconie,  
Alison Jolley
asjolley@ziggo.nl
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Van de kerk-
rentmeesters

Naast het beheer van de 
gebouwen, hebben de 
kerkrentmeesters als belangrijke 
taak het beheer over de financiën. 

Net zoals bij het huishoudboekje thuis, is 
het de kunst ervoor te zorgen dat er niet 
meer geld uitgaat dan er binnenkomt. 
Dat is niet eenvoudig met een krimpende 
gemeente en teruglopende inkomsten. 
Het lukt dan ook niet helemaal. Gelukkig 
hebben generaties voor ons voor een 
flinke spaarbuffer gezorgd, waaruit we 
de tekorten kunnen aanvullen. Hoe 
minder we dat doen, hoe langer die buffer 
meegaat. Als kerkrentmeesters letten we 
heel goed op de kleintjes en vragen we ons 
bij iedere uitgave steeds weer af: is dit echt 
wel nodig, of: kan het niet goedkoper? Dat 
wat betreft de uitgavenkant.  

Qua inkomsten zijn we vooral afhankelijk 
van de ‘vaste vrijwillige bijdragen’ (VVB) van 
de gemeenteleden. Aan het begin van het 
jaar – tijdens de Actie Kerkbalans – heeft u 
kunnen aangeven hoeveel u wilt bijdragen 
dit jaar. Nogmaals heel hartelijk dank voor 
uw toezeggingen! We vertrouwen erop 
dat u lopende het jaar die belofte inlost. 
Gebeurt dat niet (helemaal) dan wordt het 
nog moeilijker om uitgaven en inkomsten 
enigszins in balans te houden.

Wanneer eenmaal het nieuwe beleidsplan 
van onze gemeente is vastgesteld en wordt 
geïmplementeerd, zullen we ook gaan 

bezien of de inkomsten kunnen worden 
verhoogd met andere manieren van 
fondswerving, meer projectmatig  
met concrete doelen.

Over ‘projecten’ gesproken: dit jaar zijn 
we een project gestart om te zien of we 
het hele proces van toezeggingen en 
betalingen kunnen moderniseren en 
vergemakkelijken: Kerkbalans Digitaal.  
Het is allemaal even wennen en alles liep 
nog niet helemaal gladjes, maar we hebben 
veel geleerd en het zal volgen jaar zeker 
beter gaan. Twee zaken die opvielen willen 
we hier noemen.

Ten eerste: ons is gebleken dat sommigen 
hebben aangegeven met iDEAL te zullen 
betalen, terwijl ze in feite de overschrijving 
zelf doen (al of niet automatisch). Voor de 
duidelijkheid: iDEAL is iets anders dan zelf 
overschrijven. Met iDEAL ontvangt u in 
de maand(en) die u hebt aangegeven van 
ons een email met een link naar uw bank 
om de betaling te doen (een soort digitale 
acceptgiro dus). Als u heeft gekozen om zelf 
over te schrijven, dan krijgt u die email niet.

Ten tweede: De digitale aanpak heeft sterk 
de voorkeur van de kerkrentmeesters 
omdat het voor ons veel minder werk 
is. Digitale toezeggingen worden 
automatisch geregistreerd, terwijl de 
papieren strookjes (honderden) met de 
hand moeten worden ingevoerd. iDEAL 
betalingen hebben de voorkeur omdat 
die ook automatisch worden verwerkt in 
het administratiesysteem, terwijl andere 
overschrijvingen door ons handmatig 

moeten worden geregistreerd, 
elke maand weer.

Ook automatisch worden 
verwerkt de (extra) bijdragen 
die u kunt overmaken m.b.v. de 
Kerkgeld-app op uw smartphone 
of tablet of via de onze webshop 
https://site.skgcollect.nl/328/. 

In de kerk gaat het om 
‘geestelijke zaken’, geloof, hoop 
en liefde. Verhaaltjes over geld 
en administratie komen in die 
context wellicht wat werelds 
over, mogelijk zelfs minder 
relevant. De kerkrentmeesters 
zijn zich daarvan bewust. 
We zien het echter als onze 
taak om u op de hoogte te 
houden van onze activiteiten, 
die voor onze gemeente 
‘voorwaardenscheppend’ zijn.

Namens de kerkrentmeesters,  
Rindert Peerbolte 
kerkrentmeesters@
protestantsekerkbergenopzoom.nl

Privacy 

Sinds vorig jaar mei is de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
van kracht, de nieuwe privacywetgeving 
waaraan ook onze gemeente moet voldoen. 
Samen met de kerkrentmeesters van de 
Brabantse Wal hebben we het afgelopen 
seizoen hard gewerkt om aan alle (veelal 
administratieve) verplichtingen te voldoen. 
De belangrijkste daarvan zijn het privacy 
statement en een uitleg daarvan, die u op 
onze website nog eens kunt nalezen via 
deze links onderaan de homepage: 
•  https://www.protestantsekerkbergen 

opzoom.nl/images/algemeen/Privacy 
beleid/privacy-verklaring-18-06-06.pdf

•  https://www.protestantsekerkbergen 
opzoom.nl/images/algemeen/Privacy 
beleid/Toelichting-Privacy-Statement.pdf

In deze documenten wordt aangegeven  
hoe we voldoen aan uw rechten, die zijn:
•  Recht op inzage
•  Recht op rectificatie
•  Recht op vergetelheid (wissen van 

gegevens)
•  Recht op dataportaliteit (overdracht 

gegevens op verzoek)
•  Recht op intrekken eerdere toestemming
•  Recht op het indienen van een klacht bij 

de Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht u vragen of opmerkingen  
hebben, aarzel dan niet contact met  
ons op te nemen. 

Namens de AVG Commissie, Rindert Peerbolte
kerkrentmeesters@
protestantsekerkbergenopzoom.nl
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Relivisie op  
de tweede vrijdag van de maand
Al vele jaren is er via Zuid/West TV een 
programma te bekijken onder de titel 
ReliVisie. Dit TV programma wordt 
gemaakt in samenwerking met enkele 
pastors en heeft als bedoeling om de 
kijkers in de regio bij te praten over 
ontwikkelingen in de kerk en op het gebied 
van religie en geloof. Het doelgebied zijn  
de burgerlijke gemeenten Bergen op  
Zoom, Woensdrecht en Roosendaal.  
De uitzendingen zijn telkens op de tweede 
vrijdag van de maand en natuurlijk daarna 
nog lang te vinden op de website van 
ZuidWestTV: uitzending gemist.  
Van harte aanbevolen.

’t Winkeltje
U weet dat we in de kerk een eigen 
winkeltje hebben, waarvan de opbrengst 
bestemd is voor het restauratiefonds.
Wat is er zoal te koop? Rode en witte wijn 
met het etiket van de kerk erop en nog heel 
veel mooie eigengemaakte dingen.
Heeft u wat nodig voor een bingo of om iets 
anders te vieren? Kom eens kijken, na de 
dienst en elke maandag-/dinsdagmiddag is 
de kerk open.
Voor inlichtingen: Ans de Laater
T 244 563 | fam.de.laater@ziggo.nl

Boekenmarkt
Bij het woord boekenmarkt denken 
we allereerst aan de familie Van der 
Kallen. Door Ank van der Kallen is onze 
boekenmarkt opgezet en steeds geleid. 
Toen dit door haar gezondheid moeilijker 
werd, sprong haar man Louis steeds meer 
in. Zoon Alexander is vanaf het begin 
van groot belang door zijn kennis. Hij is 
een expert in het sorteren ( wat wordt 
er gevraagd en wat is waardevol), in het 
prijzen van de boeken en in de verkoop 
via internet. Na het overlijden van Ank in 
de maand mei, heeft Alexander besloten 
om door te gaan met zijn werk voor de 
boekenmarkt, met het sorteren, het 
prijzen en de internetverkoop, met op de 
achtergrond de steun van zijn vader.  
Een besluit dat van grote waarde is voor de 
continuïteit van onze boekenmarkt.  

Bij dit alles is natuurlijk de trouwe inzet 
van onze dertien vrijwilligers bij het 
inrichten op de vrijdagochtend, de verkoop 
op de zaterdag en het opruimen na afloop 
onmisbaar. De data waarop u dit jaar 
terecht kunt voor het kopen van boeken  
(of het inleveren daarvan) zijn: zaterdag  
7 september, zaterdag 5 oktober, zaterdag  
2 november en zaterdag 7 december.

A. Petermeijer

Kerk-café
Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 
uur is de kerk open. U kunt onder het genot 
van een kopje koffie of thee een spelletje 
doen of even gezellig praten met elkaar.
Voor inlichtingen: Ans de Laater
T 244 563 | fam.de.laater@ziggo.nl

“Ik ben in 1959 in Bergen op Zoom geboren 
in een katholiek gezin en was de eerste 
30 jaar van mijn leven praktiserend 
rooms. Door mijn huwelijk met de 
moeder van mijn oudste twee kinderen 
ben ik overgestapt naar de Hervormde 
kerk. Ik ben werkzaam geweest op het 
gebied van financiën, maar heb na een 
periode van werkloosheid de opleiding tot 
touringcarchauffeur gevolgd en werk sinds 
september 2018 als zodanig.

Ik ben sinds 1994 actief geweest in de 
protestantse gemeente alhier, met name 
voor de verzorging van de gemeentebrief, 
het jaarboekje en allerlei ander drukwerk. 
Na een jaar in de diakonie ben ik in 2015 
voorzitter van de kerkenraad geworden, 
maar heb dat onlangs moeten opgeven 
vanwege de onregelmatigheid van mijn 
werk. Als preses vond ik het fijn om 
in een dienende functie het voortouw 
te nemen, te proberen het beste uit 
mensen te halen en tegelijkertijd het 
totale plaatje van het kerkenraadswerk 
in de gaten te houden. Ik heb getracht 
rekening te houden met ieders 
privéomstandigheden en veelal zichtbaar 
en aanspreekbaar te zijn.

De Ontmoetingskerk is een heerlijk 
gebouw om er in te zijn en ik heb binnen 
de protestantse kerk mijn draai gevonden.

Betreffende de toekomst hoop ik op 
een goed, haalbaar, beleidsplan voor de 
gemeente. Het zal nog niet meevallen 
voor de gemeente de juiste beslissingen te 
nemen, ook in de kerkenraad. Ik hoop en 
verwacht dat er mensen gevonden worden 
die in de komende periode hun steentje 
willen bijdragen in het leiden van de 
kerkgemeenschap.”

Door mijn katholieke opvoeding mis ik 
praktische basiskennis van de Bijbel, 
maar ik wil wel (blijven) werken aan 
mijn persoonlijke relatie met God. Ik heb 
begrepen dat Hij dingen met mij wil en dat 
ik geduldig moet afwachten over het hoe 
en wat.

Mensenwerk – 
Werkmensen
met Rob Blesgraaf

door Jan Voorsluijs
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