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Het waren vrouwen die het graf bezochten en aan de 
discipelen gingen vertellen wat ze hadden gezien en 
gehoord. En met deze getuigenissen kwam een  
beweging op gang. 

ds. Willem 
Vermeulen

Goed-gelovigen en Thomas-twijfelaars 
hoorden de boodschap. Ze vertelden het 
door, gedreven door het wonderlijke van 
Hemelvaart en het inspirerende van 
Pinksteren. Anderen namen het verhaal 
over en brachten het getuigenis verder. 
Over de opgestane Heer, die mensen op de 

been brengt en ondanks de dood het leven 
dient. Generatie na generatie vertelde dit 
verder. Het kwam op schrift te staan.  
Aan de Joodse heilige geschriften werd het 
goede nieuws verbonden; het evangelie. 
Zo ontstond onze Bijbel. Een boekenkast 
vol getuigenissen. Er werd over gedacht,  

Getuigenissen
gedachten bij de  
25-ste jaargang

©  Kevin Pawlowski, He Is Not Here (2015-2018)
Origineel gravure van Gustave Doré: 
L’ange et les saintes femmes (1874)



Kerkdiensten 
rond Pasen

14 april, 10.00 uur  
Palmzondag
Palmzondag, tevens laatste zondag van 
de 40-dagen-tijd. Samen met de tieners 
van de Tienerzondag organiseren we 
weer een jeugddienst. Op een eigentijdse 
manier gaan we met de tieners en de 
gemeenteleden de kerkdienst vormgeven. 
Wij sluiten ons aan bij het jaarthema 
“een goed gesprek” en gaan aan de hand 
van het “ONZE VADER” het gesprek aan. 
Tijdens de kindernevendienst worden er 
palmpasenstokken gemaakt. 
Het koor VIP uit Roosendaal verleent 
medewerking. Iedereen is van harte 
uitgenodigd en kinderen zijn extra welkom 
in deze feestelijke kerkdienst. Voorganger is 
ds. Willem Vermeulen.

18 april 2019, 19.30 uur
Viering van Witte Donderdag 
Tijdens deze dienst staan we stil bij de 
instelling van het Heilig Avondmaal 
en de viering van het Pesachfeest door 
Jezus en zijn discipelen. De dienst wordt 
zo ingericht, dat ook gezinnen met 
jonge kinderen goed mee kunnen doen. 
Voorganger is ds. Wim Lolkema.

19 april 2019, 19.30 uur
Goede Vrijdag
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. Willem Vermeulen.

14 april, 16.30 uur  
Vesper op de drempel  
van de Stille Week 
Op de namiddag van Palmzondag bent u, 
net zoals vorig jaar, van harte welkom in 
de Ontmoetingskerk voor een inspirerende 
muzikale vesperviering. Het projectkoor 
“kerkmuziek” heeft een aantal koralen 
voorbereid. Hierbij zijn teksten gekozen  
die worden gelezen door Katelijn en  
Eline Vooijs. Muzikale begeleiding is in 
handen van: strijkersgroep Vivace o.l.v. 
Hilde Imandt, organist Kees Bakker, 
fluitisten Sarine Bakker en Elsbeth 
Huffmeijer. Algehele muzikale leiding: 
Annemiek Vogels.  
Voorganger is ds. Willem Vermeulen. 

20 april 2019, 21.30 uur
Paasnacht 
De gemeente komt samen op Stille 
Zaterdag. Het is wellicht de minst 
bezochte, maar liturgisch juist de meest 
dynamische viering in het jaar. De dienst 
begint in de schemering met de paarse 
kleur van de 40-dagen-tijd en zal “van kleur 
verschieten” tot het wit en het licht van het 
paasfeest. Na de doopgedachtenis volgt de 
geloofsbelijdenis en hierop de tafelviering. 
Voorganger is ds. Willem Vermeulen. 

21 april 2019, 10.00 uur 
Paasfeest
We gedenken de opstanding. Dit mogen 
we feestelijk vieren tijdens de kerkdienst. 
Medewerking is er van onze cantorij 
Rejoice o.l.v. Annemiek Vogels. Ook is er 
zang door kinderen. 
Voorganger is ds. Willem Vermeulen. 

Van harte welkom bij al deze diensten.

gesproken, geschilderd en er werden 
gebouwen opgericht die er naar verwezen. 
De geschiedenis van de kerk is een 
verhaal van getuigenissen en overdracht. 
We zouden tegenwoordig spreken over 
storytelling of imagebuilding en PR.  
Maar het verhaal moet niet alleen worden 
verteld: het moet ook worden gehoord.  
En het is best lastig om hoorders te vinden 
en bij het verhaal te betrekken. Hoe zet je 
het “in de etalage”? Deze gemeentebrief 
is hier een poging toe. Niet zozeer om het 
evangelie te vertellen, maar wel om u als 
lezers uit te nodigen samen te komen. 
Want het evangelie horen en vieren kun 
je maar moeilijk alleen. Zoals die vrouwen 
gelijk op pad gingen om anderen bij hun 

getuigenis te betrekken, zoeken we in onze 
gemeente ook voortdurend naar vormen 
om elkaar te betrekken bij het verhaal van 
Jezus Christus. Het samen-op-weg-proces 
deed aan onze hervormde en gereformeerde 
wortels een nieuwe plant ontspruiten.  
En 25 jaar geleden was het in dat proces 
van belang om een nieuw communicatie-
kanaal te beginnen: de gemeentebrief.  
De eerste keer was om alle paas-activiteiten 
aan te kondigen. We gaan nu aan de 25-ste 
jaargang beginnen en wensen van harte  
dat u zich aangesproken weet. Welkom bij 
alle activiteiten. Hoor en vier het evangelie 
en vertel of zing het door.  
Zo gaat het al eeuwen.

Bij u is bezorgd de eerste 
gemeentebrief voor 2019. Hiermede 
wil de kerkenraad u kort en bondig 
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.

Verder zijn er berichten over pastoraat, 
diakonaat, jeugdwerk en de toekomst 
van de gemeente. Kortom u wordt weer 
bijgepraat over wat de kerk en haar 
leden de komende tijd voor elkaar 
kunnen betekenen. Tenslotte wensen 
we u een goede tijd naar en met  
Pasen toe!
De redactie

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

Ten 
geleide
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Diensten in de woon- / zorgcentra  
rond Pasen

Reigershorst
Dinsdag 16 april, 10.30 uur 
Oecumenische viering van Woord en 
Gebed. Voorgangers: Pastoor Paul Verbeek 
en ds. Willem Vermeulen.

Nieuwe ABG 
Donderdag 18 april, 14.00 uur 
Oecumenische viering van Schrift en Tafel. 
Voorgangers: diaken Jan Foesenek en 
pastor Ulla Berger.

Jacquelineflat 
Donderdag 18 april, 14.00 uur
Oecumenische viering van Schrift en Tafel. 
Voorgangers: pastor Lenie Pepels en  
ds. Wim Lolkema.

Stuijvenburgh 
Donderdag 18 april, 14.30 uur
Oecumenische dienst van Woord en Tafel. 
Voorgangers: pastor Fredi Hagedoorn en  
ds. Willem Vermeulen.

Ontmoetingskerk
Donderdag 18 april, 15.30 uur
Viering van Schrift en Tafel en aansluitend
een gezellige bijeenkomst voor senioren in 
onze gemeente.  
Voorganger: ds. Wim Lolkema.

Meilustflat
Vrijdag 19 april, 14.30 uur
Oecumenische viering van Woord en 
Gebed. Voorgangers: pastor Jo Staps en  
ds. Wim Lolkema.

Niet in alle woon-/zorgcentra 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 georganiseerd in 
de Ontmoetingskerk. Na de dienst is er 
een gezamenlijk kopje koffie om elkaar 
weer even te ontmoeten. Zoals er in de 
adventperiode altijd een moment van 

ontmoeting is, willen we dat graag ook in 
de Stille Week. Samen met de diakonie 
en een aantal leden van de werkgroep die 
altijd de adventsviering 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 15.30 
uur en duurt zo ongeveer drie kwartier. 
Voorganger is ds. Wim Lolkema. 
U bent welkom! 

Avondmaalsdienst overdag
voor senioren op 18 april

Ontmoetingskerk
15.30 uur

Blessings

Natuurlijk heb ik daarop “ja” gezegd, met 
de restrictie dat ik vanaf eind maart / begin 
april vaak niet aanwezig kan zijn vanwege 
mijn werk. Wat gebeurt er allemaal 
momenteel? Als u dit leest zijn we als 
kerkenraad bezig met het formuleren en 
besluiten van onze weg naar de toekomst 
toe. Zodra we eruit zijn hoort u natuurlijk 
van ons.

Dat brengt me op een punt van de 
communicatie. Ook in de toekomstplannen 
moeten we besluiten hoe de communicatie 
onderling, binnen en buiten de gemeente 
moet gaan lopen. We willen vaker iets van 
ons laten horen, zodat u beter weet wat er 
allemaal speelt. De kans is groot dat we 
dat meer via de digitale weg moeten gaan 
doen. Enerzijds vanwege de snelheid en 
anderzijds zeker ook vanwege de kosten. 
De basis daarvoor is dat we uw emailadres 
in het ledenbestand kunnen opnemen. 
Dus hierbij de oproep om dit aan de 
ledenadministrateur door te geven (als u 

dit nog niet heeft gedaan). De laatste cijfers 
die ik hoorde, is dat slechts een kwart van 
onze leden dit heeft doorgegeven. We gaan 
natuurlijk niemand “spammen”, maar 
het zou het delen van informatie zeker 
makkelijker maken.

En tenslotte het punt van ambtsdragers 
en vrijwilligers. Er zijn er heel veel in onze 
gemeente, waar we natuurlijk erg blij 
mee zijn. Maar mensen worden ouder en 
soms vanwege andere redenen moeten ze 
besluiten om minder te doen of zelfs te 
stoppen. Dat hoort bij het leven, kunnen 
we zeggen. Maar dan gelijk ook de oproep 
aan u allen om toch eens na te denken 
wat u in de veranderende maatschappij 
voor onze gemeente kunt doen. Laat u 
niet afschrikken door ideeën die u heeft 
over bepaalde functies. Er is veel mogelijk 
in de diverse werkzaamheden en alles is 
bespreekbaar. Neem contact op met mij 
of iemand van de kerkenraad. We komen 
graag uitleggen wat u wél zou kunnen doen.
Tenslotte wens ik u Gods zegen toe en  
fijne Paasdagen.

Hartelijke groeten,
Rob Blesgraaf, voorzitter

P.S. Adres ledenadministrateur:  
swartadm@kpnmail.nl

Tegen eind februari schrijf ik dit 
stukje. Ik had aangekondigd om 
te stoppen per eind maart, maar 
onlangs werd mij op de kerkenraad 
gevraagd toch iets langer te blijven, 
nu we nog met ons toekomstbeeld 
bezig zijn. 
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Enkele bijzondere kerkdiensten  
‘op weg naar Pinksteren’

Vrijdag 4 mei, 19.00 uur 
Sint Gertrudiskerk, Bergen op Zoom
Oecumenische herdenkingsdienst
Deze dienst gaat uit van de Raad van 
Kerken en gaat vooraf aan de openbare 
herdenking van oorlogsslachtoffers. 
Voorgangers: ds. Willem Vermeulen en 
pastoor Paul Verbeek.

Donderdag 30 mei, 10.00 uur
Ontmoetingskerk, Bergen op Zoom
Hemelvaartdag
Op deze bijzondere donderdag is er eerst 
om 09.00 uur in de Ontmoetingskerk een 
gezamenlijk ontbijt en vervolgens om 10.00 
uur de kerkdienst, waarin we samenkomen 
met de protestantse broeders en zusters uit 
Steenbergen, Woensdrecht, Halsteren en 
Nieuw Vossemeer. Er is kindernevendienst. 
Cantorij Rejoice werkt mee, samen met 
de Martinuscantorij o.l.v. Annemiek 
Vogels. Voorgangers in de dienst: ds. Corry 
Biemond en ds Willem Vermeulen. 
Voor de deelname aan het ontbijt wordt u 
verzocht uw komst aan te kondigen bij onze 
kosteres, mevr. Ans de Laater.

Zondag 9 juni, 10.00 uur 
Ontmoetingskerk, Bergen op Zoom
Pinksteren
Een feestelijke viering van deze wonderlijke 
gebeurtenis. Pinksteren wordt ook wel de 
verjaardag van de kerk genoemd, maar 
daarover kun je wel een boom opzetten. 
Voorganger: ds. Wilm Lolkema.

Zondag 16 juni, 12.00 uur 
Sint Gertrudiskerk, Bergen op Zoom
27ste Oecumenische jazz-dienst
Zoals gebruikelijk op de eerste zondag na 
Pinksteren: de jazz-kerkdienst! Over de 
musici die meewerken is op het moment 
van schrijven nog niet alles bekend! Volg 
het nieuws hierover. Voorgangers: pastor 
Fredi Hagedoorn en ds. Willem Vermeulen. 
Welkom.

Zondag 14 april, 10.00 uur
Ontmoetingskerk, Bergen op Zoom
Vesper op de drempel van de  
Stille Week
In het kader van ons project “Kerkmuziek 
op de Brabantse Wal” vonden er de 
voorgaande jaren verschillende vespers en 
evensongs plaats. Uit de evaluatie bleek het 
enthousiasme hiervoor en derhalve willen 
we hier een vervolg aan geven.  
Op de namiddag van Palmzondag 14 april 
2019 vindt er weer zo’n bijzondere dienst 
plaats. Het projectkoor “kerkmuziek” 
heeft een aantal koralen voorbereid uit 
zowel Duitse als Angelsaksische traditie. 
Hierbij zijn weer teksten gekozen die 
worden gelezen door Katelijn en Eline 
Vooijs. Het geheel staat onder leiding van 
Annemiek Vogels. Voorganger is ds. Willem 
Vermeulen. De vesper begint om 16.30 uur. 
Toegang is natuurlijk vrij. Wel is er een 
collecte ter bestrijding van de kosten.  
U bent van harte welkom. 

De afgelopen jaren hebben we 
verschillende projecten gehad. 
We begonnen onder de titel 
“kerkmuziek op weg naar 2017”. 

Vanwege het reformatiejubileum in 
2017 hebben wij een reisje gemaakt 
langs allerlei kerkmuziekstijlen die zich 
na de Reformatie hebben ontwikkeld. 
Koralen, evensongs, samenzang, er 
kwam van alles aan bod. Het was 
een mooi, vaak oecumenisch en ook 
regionaal project. Vanuit de gemeente 
en deelnemers kwamen geluiden 
dat men hiermee verder wilde gaan. 
Natuurlijk! De muziek mag niet 
stoppen, de lofzang gaat door. 
Inmiddels waren er in 2018 enkele 
activiteiten en zijn ook voor 2019 

De lofzang gaande houden
Koormuziek in 2019 

uitvoeringen gepland: op de drempel 
van de Goede Week bent u welkom voor 
een passie-versper; er is een evensong 
gepland in het startweekend en tevens 
dit najaar, op de dag dat de slag om de 
Schelde wordt herdacht (27 oktober). 
Hoe kunt u helpen de lofzang gaande 
te houden? Om te beginnen kunt u 
mee doen met het zingen of musiceren. 
Maar als u denkt dat daar uw talenten 
niet liggen, dan toch in ieder geval 
aanwezig zijn bij en genieten van deze 
activiteiten. Tot slot: het project kende 
het genoegen van subsidies. Die zijn 
er nu minder. Financiële steun via de 
collecte tijdens de vieringen of giraal 
via de rekening van de kerk is van  
harte welkom!

Passie-
vesper

op de drempel 
van de stille 

week

palmzondag
14 april

koralen  
uit duitse en 
angelsaksische 
traditie

M.m.v. projectkoor “Rond de Brabantse Wal”, 
Strijkersensemble Vivace o.l.v. Hilde Imandt, 
organist Kees Bakker en blokfluitisten Sarine 
Bakker en Elsbeth Huffmeijer. Het geheel 
staat onder leiding van Annemiek Vogels. 
Lezingen door Katelijn en Eline Vooijs. 
Voorganger ds. Willem Vermeulen. 

Ontmoetingskerk
16.30 uur

Toegang gratis. 
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Een juttepeer 
met een vlekje…

Het gedicht behandelt op lichtvoetige wijze 
het grote probleem van het kwaad in de 
wereld. Want die worm, die WIL je niet. 
Je moet met die lichtvoetigheid trouwens 
wel oppassen, want als het kwaad je echt 
treft - in welke vorm dan ook - dan bepaalt 
het je hele wezen en je hele denken.  
Het gedicht begint zo: 

Er zit een wurm in onze juttepeer,
dat weten we nu zoetjesaan wel zeker.
Het ligt misschien, wie weet,  
wel aan de kweker  
of aan de groenteman, of aan het weer.

De wurm, dat is het kwaad. En vervolgens 
komen manieren aan de orde waarop je 
daarmee kunt omgaan. Om in de taal van 
het gedicht te blijven: de één vraagt zich 
diepgaand af waar toch die wurm vandaan 
komt. De ander ontkent zogenaamd het 
probleem: die eet de complete peer op,
maar spuugt toch het smerigste stukje  
(met worm) uit. En weer een ander eet er 
gewoon omheen; die relativeert misschien. 
Als de drukte en het intense plezier van 

geven. En mede daardoor kwam het  
tot Golgotha. 

Ruim dertig jaar geleden nam, in mijn 
Twentse werkkamer, Arjan (16 jaar) het 
woord. We deden catechese en stelden 
vast dat die enorme aardbeving, drie dagen 
geleden, ergens in Azië, toch niet een 
duidelijk aanwijsbare oorzaak had.  
Waarop Arjan zei: Wat zijn jullie naïef!!  
Wat denk je van al die kernproeven in de 
oceaan?? Hij had gelijk. Soms, of vaak,  
zijn we zélf die worm in de juttepeer!!

Vroeger leerde de kerk: Gezondheid en 
ziekte (en nog meer zaken) komen ons 

Vastenavend weer zo’n beetje voorbij  
zijn, komen we in de veertigdagentijd.  
Een tijd van inkeer en bezinning.  
Oók op dit soort vragen. 

In Genesis 3 IS de slang er ineens.  
Waar die vandaan komt? Hij is er, in de 
goede schepping. En hij verleidt de vrouw 
en haar man tot het eten van de verboden 
vrucht. Daardoor zouden zij als goden zijn. 
Maar dat is niet de wil van God!
Wat God dus NIET doet, is de eerste man  
en de eerste vrouw bij de hand nemen.  
Ze worden geen marionetten. Hij geeft hen 
(ons) vrijheid om eigen keuzes te maken.  
En dat doen ze hier. Met grote gevolgen!  
In Genesis 4 al berooft Kaïn zijn broer Abel 
van het leven! En in Genesis 8 en 9, na 
de zondvloed, begint God bijna helemaal 
opnieuw met zijn project ‘mens’. 

Maar daarmee was het kwaad nog niet tot 
zwijgen gebracht. Sommige machten en 
krachten zijn groter dan de macht van God. 
Prof. Berkhof behandelt in zijn dogmatiek 
Christelijk Geloof het begrip Almacht, maar 
hij kiest daar niet voor; op goede gronden. 
Het gaat alleen in het bestek van deze 
Gemeentebrief iets te ver om ook die  
‘goede gronden’ uit de doeken te doen. 
Berkhof kiest wél voor Weerloze 
Overmacht. En dat spreekt mij aan, omdat 
daarin de weerloosheid van Gods Zoon aan 
het kruis te herkennen is. Ook dát, ook zó is 
God! Hij gaf aan het begin van de schepping 
als het ware een stukje van zijn macht uit 
handen door de mens keuzevrijheid te 

toe uit Gods vaderlijke hand. Ik heb gróót 
respect voor iemand die dit zelf, uit eigen 
ervaring, te midden van het lijden, zegt. 
Maar ik zeg het niemand vóór in het 
pastoraat. En ik dring het ook niemand op. 
Vanuit het Nieuwe Testament leer ik Jezus 
Christus immers kennen als Iemand die 
vecht tegen het kwaad. Oók tegen het 
kwaad wat wij mensen elkaar aandoen. 
En Hij maakt ons duidelijk dat wij ook IN 
het lijden in Gods hand blijven. Hij roept 
ons op om Hem na te volgen zodat we het 
goede gaan doen. En gelukkig gebeurt ook 
dat! En Hij vertelt ons dat de wurm in die 
juttepeer er éénmaal aangaat. Volledig.  
En voorgoed.

Onlangs kwam ik het toevallig (?) 
weer tegen: het mooie gedicht  
van Annie MG Schmidt:  
De wurm. En het zette me  
weer aan tot nadenken.  
Het hele gedicht ziet u op de 
pagina hiernaast.

door ds. Wim Lolkema

De wurm - Annie M.G. Schmidt

Er zit een wurm in onze juttepeer,
dat weten we nu zoetjesaan wel zeker.
Het ligt misschien, wie weet,  
wel aan de kweker
of aan de groenteman, of aan het weer.

De ene mens denkt aldoor vol verdriet:
Hoe komt die wurm erin? Hij wil het weten.
De and’re mens wil nooit meer peren eten,
maar dat is overdreven, vindt u niet?

Dan is er altijd ook nog wel een man,
zo een, die denkt de wurm eruit te krijgen
door bovenmatig met zijn vuist te dreigen,
maar nebbisj zeg, daar schrikt die wurm  
niet van.

Er zijn er ook, die houden zo van fruit,
dat zij de peer met wurm en al verslinden,
en zeggen dat ze ’t overheerlijk vinden,
maar in het donker spugen ze ’m uit.

En daar in dat cafeetje zit er een,
die zegt: Het is geen peer. Het is een appel.
Ik zeg maar zo, wat maak je je te sappel,
alla ’n wurm. Ik eet er maar omheen.
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ZWO nieuws 
rondom de 40-dagentijd

Vastenpot
Dit jaar hebben we besloten om de 
Vastenpot te gebruiken voor een doel 
dichterbij huis. Stichting Vakantieweek 
West Brabant zorgt dat ouderen en mensen 
met een lichamelijke beperking in onze 
regio een weekje weg kunnen. Alles wordt 
verzorgd en de week wordt gerund door vele 
vrijwilligers die ook in onze regio wonen. 
Dit allemaal kost veel geld en de bijdragen 
van de gasten dekken niet alles. Gun deze 
mensen een fijne vakantie, zoals u en ik 
mogen beleven, en doe wat u kunt missen 
in de Vastenpot. Namens de gasten, 
 alvast bedankt.

Sobere maaltijden
Dit jaar organiseren we weer 2 sobere 
maaltijden. Een eenvoudige maaltijd van 
soep (zonder vlees of vis), brood en fruit, 
een moment van bezinning en een goed 
gesprek, allemaal binnen een paar uurtjes 
van uw tijd. We beginnen om 18.00 uur.  
Er zijn geen kosten aan verbonden, maar 
de Vastenpot zal klaar staan om donaties 
te ontvangen. De eerste is al geweest maar 
u kunt zich nog opgeven voor de tweede op 
woensdag 17 april bij Alison Jolley  
E asjolley@ziggo.nl of M 06 - 34 72 00 92, het 
liefst uiterlijk de zondag vóór de maaltijd.

Namens uw ZWO en diaconie, Alison Jolley

High Tea
Ook dit jaar organiseert de diaconie 
weer een high tea. De exacte datum is 15 
augustus. In deze rustige periode, waarin 
veel mensen op reis of met vakantie zijn, 
is het goed om met de thuisblijvers een 
gezellige middag te houden. 

De high tea behoort bijna tot onze 
“werelderfgoedlijst”: al aardig wat jaartjes 
organiseren we deze middag en dat wordt 
zeer gewaardeerd als we kijken naar het 
aantal mensen dat we hierdoor bereiken 
en een plezier doen. Over de juiste tijd 
wordt u nog geïnformeerd, dus houdt u 

de brievenbus in de gaten; ook in Rond de 
Kerken en de zondagsbrief zult u t.z.t. meer  
informatie krijgen.

Alvast hartelijk welkom.
Namens uw diaconie, Kees de Klerck

Project 40-dagentijd 
van de kindernevendienst

Goede morgen! Zo heet het 
kindernevendienstproject in  
de 40-dagentijd. Het gaat over  
Esther en Ezra, broer en zus. 

Van opa horen zij het spannende verhaal 
over Jona. Hun moeder vertelt een verhaal 
over werkers in een wijngaard en over 
Jezus op weg naar Jeruzalem. Na de 
Palmpasenviering op 14 april gaat het 
verhaal verder op Eerste Paasdag. 

De kinderen versieren in de kinder-
nevendienst hun eigen kandelaar.  
Elke zondag komt er een figuur  
bij dat refereert aan een  
hoofdstuk uit het verhaal.  
Vóór in de kerk staat een grote  
kandelaar met zeven kaarsen,  
prachtig gemaakt door Duncan  
van Beek. Elke zondag gaat er 
een kaarsje uit en wordt er een 
nieuw figuur opgeplakt.

Pastoraat

In januari vonden wijkavonden 
plaats met goede gesprekken. 
Ook was er, ondanks wat mindere 
weersomstandigheden, een mooie 
wandeling in het bos bij de Stayokay: 
een prettige manier om zo met 
elkaar in gesprek te komen.  
Voor de komende tijd, 24 april, staat 
de lustrumlunch gepland. Degenen, 
vanaf 75 jaar, die een kroonjaar 
vieren, hebben inmiddels een 
uitnodiging gehad en we hopen met 
elkaar op een mooie ontmoeting.

Voor vragen kunt u terecht bij:
Attie Swart 
T 250 165 | E gj.swart@wxs.nl
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Van de kerk-
rentmeesters

Als je naar de agenda van een vergadering 
van het College van Kerkrentmeesters 
van onze kerkgemeenschap kijkt, dan 
zie je dat de kerkrentmeesters heel 
wat taken en verantwoordelijkheden 
hebben: Personeel (predikanten, kosters, 
vrijwilligers), Gebouwen (onderhoud, 
huur, verhuur), Energie (niet alleen de 
rekeningen betalen, maar ook oog voor 
duurzaamheid: zonnepanelen, groene 
energie, slimme thermostaten), Veiligheid 
(EHBO, BHV – Bedrijfshulpverlening, maar 
ook: het voorkomen van struikelgevaar, 
bijvoorbeeld door de rafelige matten in de 
kerk te vervangen), Ledenadministratie 
(veel werk!), de Actie Kerkbalans om 
gemeenteleden op te roepen hun jaarlijkse 
bijdrage toe te zeggen en te betalen, 
enzovoort. 

Kerkbalans is onderdeel van een van onze 
belangrijkste taken: de Financiën van 
de gemeente. Die Financiën zijn wel een 
beetje ons zorgenkindje. Met de vergrijzing 
en krimp van de kerk lopen de inkomsten 
terug. Toch zijn we heel blij en dankbaar 
dat we voor dit jaar toch nog € 100.000,- 
hebben kunnen begroten als VVB (vaste 
vrijwillige bijdrage), te ontvangen van de 
gemeenteleden. Fantastisch dat we daarop 
mogen vertrouwen! Daarnaast hebben 
we ook nog zo’n € 75.000,- aan andere 
inkomsten (rente, huur inkomsten anders 
dan VVB). Maar de begrote kosten zijn 
ruim twee ton! Het is dus duidelijk dat we 
ook dit jaar weer – zelfs nu we geen twee 

fulltime predikanten meer hebben – zullen 
inboeten op vermogen. Maar gelukkig is die 
ruimte er nog.

Als we over geld praten en we kijken wat 
er om ons heen gebeurt, dan zien we dat 
het bankieren van vroeger niet meer lijkt 
op dat van nu. Giro-overschrijvingskaarten 
en acceptgiro’s raken uit de tijd. Wie loopt 
er nog met een betalingsopdracht naar de 
brievenbus? Bijna niemand meer. We doen 
vrijwel al onze bankzaken via internet.  
Als kerkrentmeesters denken we dat we er 
niet aan ontkomen met die trend mee te 
gaan. Daarom is er nu ook een webshop: 
https://site.skgcollect.nl/328/

Ook is er een app voor uw smartphone, 
“Kerkgeld”, die u kunt downloaden in Apple 
Appstore of Google Playstore. In beide 
gevallen kunt u makkelijk een donatie 
doen of collectebonnen bestellen. Betaling 
gaat in beide gevallen met iDEAL. Voor 
de collectebonnen krijgt u per email een 
factuur. Als u daarmee naar de koster  
(Ans de Laater) gaat, dan krijgt u de bonnen 
meteen mee! App en webshop bieden nog 
meer interessante mogelijkheden, waar we 
in de loop van 2019 aan gaan werken.
Dus: bent u geïnteresseerd: neem dan eens 
een kijkje op de webshop en/of download 
de app.

Rindert Peerbolte, 
voorzitter College van Kerkrentmeesters 
E  kerkrentmeesters@

protestantsekerkbergenopzoom.nl Gemeentevergadering
De presentatie van de financiële jaarcijfers van 2018 zal plaatsvinden 
op zondag 19 mei, na de kerkdienst, vanaf 11.30 uur. Er is natuurlijk 
gelegenheid tot het stellen van vragen en opmerkingen.

Ook dit jaar organiseren de 
Diakonie en de PCOB een dagje uit 
voor de ouderen.

We vertrekken op 23 mei van drie 
opstapplaatsen in Bergen op Zoom. 

Ons eerste reisdoel is Tilburg, waar we 
een rondleiding met proeverij krijgen 
bij de destilleerderij waar Schrobbelèr 
wordt gemaakt, een bekend Brabants 
kruidenbitter. De recensies over deze 
excursie zijn gunstig. 

Voor de koffietafel strijken we neer in 
restaurant de Hooikar in Gilze. 

In de middag komt er een gids in de bus en 
maken we een rondrit door de Baronie van 
Breda. Onderweg stoppen we nog om wat 
te drinken. 

Voor het 3-gangen diner gaan we naar 
restaurant De Gouden Leeuw te Terheijden, 
waarvan we de laatste jaren goede 
ervaringen hebben.
 
Voor de doelgroep is een aparte uitnodiging 
bijgevoegd met details over de wijze van 
aanmelding en betaling.

Seniorenreis 
2019
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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 | E fam.de.laater@ziggo.nl

original handmade by

Ontmoetingskerk, 

Bergen op Zoom

“Ik kom uit een gezin met vijf kinderen; 
mijn ouders zijn inmiddels overleden, 
evenals een broer. Mijn moeder zong in een 
koor, en mijn twee zussen en ik ook. 

Op 10-jarige leeftijd ben ik met muziek 
begonnen, met blokfluit en viool. Later heb 
ik in Tilburg het conservatorium gedaan 
met als hoofdvak blokfluit. Nog later kwam 
daar de theologiestudie bij en toen viel 
alles op zijn plek: muziek en theologie 
hebben alles met elkaar te maken. Zo kwam 
ik uit bij Johann Sebastian Bach: ik leg 
zijn cantates uit waarin tekst, muziek en 
pastoraat verweven zijn; dit werk noem 
ik muziekpastoraat. Zijn cantates geven 
heel pastoraal elke zondag een 
boodschap mee voor  
het door-de-weekse leven.

Ik ben nu ruim vier jaar 
bij de cantorij van de 
Ontmoetingskerk actief. In die 
tijd werd het idee geboren om 
mooie dingen met kerkmuziek 
te gaan doen, zoals vespers 
en evensongs. Daartoe werd 
de cantorij uitgebreid tot een 
projectkoor en voor mij lag er 
de mooie uitdaging om van 
cantorijzangers koorzangers  

te maken. De laatsten hebben een heel 
andere manier van zingen. Ik vind dat werk 
ook muziekpastoraat.

Ik zit op mijn plek met wat ik doe. Ik mag 
bezig zijn met muziek en probeer daarin 
van betekenis te zijn. Ik wil me er niet te 
gemakkelijk van af maken, want ik weet 
dat muziek rechtstreeks naar het hart kan 
voeren, meer dan woorden alleen.  
Dat probeer ik te bereiken en gelukkig is er 
op dat gebied nog veel te doen.

Ik leid tevens de cantorij van Halsteren. 
Dat is voor mij een warm bad, daar voel ik 
me ook thuis en de Martinuskerk is een 
prachtig gebouw.

Als je me vraagt naar mijn toekomst, zeg ik: 
Lekker doorgaan met kerkmuziek tot ik niet 
meer kan. We moeten blijven zingen:  
THE SINGING SHALL NEVER BE DONE!”

Mensenwerk – 
Werkmensen
met Annemiek Vogels

door Jan Voorsluijs

Boekenmarkt
Elke eerste zaterdag van de maand is er 
in het Kerkelijk Centrum Williamstraat 
een boekenmarkt van 11.00 tot 16.00 uur. 
Met deze boekenmarkt en de verkopen via 
internet, die met grote deskundigheid door 
Alexander van der Kallen worden verzorgd, 
wordt ruim € 4.500,- per jaar voor het 
onderhoudsfonds van de Ontmoetingskerk 
verkregen. Natuurlijk kunt u ook boeken bij 
ons inleveren op de eerste zaterdag van  
de maand. 
Voor inlichtingen: Matté Vink
T 265 158

Inloophuis
Op 18 november vierde het inloophuis 
zijn 20-jarig bestaan. Bert ten Kate heeft 
al die jaren de kar getrokken. Het is 
tot een gelukkig stukje oecumenische 
diaconie geworden onder zijn bezielende 
begeleiding. Nu hij met emeritaat is gegaan, 
neemt hij ook afscheid van zijn Inloophuis. 
Wij hopen dat onder nieuwe leiding het 
Inloophuis in zijn geest verder zal doorgaan 
en groeien. Louis van der Hoeven

’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 | E fam.de.laater@ziggo.nl
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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 abonnement nemen op het (regionale) 
kerkblad ”Rond de Kerken”.  
Voor informatie hierover kunt u terecht bij 
mevr. P. van Herel - van Sprang, T 251 127.

Redactie
dhr. Kees Gideonse
dhr. Ruben de Gooijer (vormgeving)
ds. Willem Vermeulen 
dhr. Jan Voorsluijs

Redactieadres
scriba@protestantsekerkbergenopzoom.nl

Online
 Protestantse kerk Bergen op Zoom  

www.protestantsekerkbergenopzoom.nl

Verspreiding
Mw. Ans de Laater en vele vrijwilligers.

Ontmoetingskerk
Bolwerk Zuid 134, 4611 DX Bergen op Zoom, 
T 236 165

Pasen

Opstaan, dat deed Jezus,
zo verhaalt de Bijbel.
Hij overwon de dood.

Opstaan, mogen ook 
wij mensen.

Niet blijven zitten 
in een dode situatie,

maar doorleven. 
Een weg vinden.

Opstaan!
Geloof er maar in.
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