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Ik schrijf dit op, omdat Lucas het zo zegt. 
Was het verhaal vandaag geschreven 
dan had er iets gestaan als: Een gezin uit 
Syrië moest vluchten omdat hun stad 
Kapot gebombardeerd was. De moeder 
was zwanger. Het gezin vluchtte naar 
Jordanië en waagde de oversteek naar 
Europa. Toen ze aankwamen op het Griekse 
eiland Lesbos, begonnen de weeën. Maar 
het tentenkamp Moria was afgebrand en 
er was geen plaats voor de vrouw in het 
provisorisch snel opgezette kamp en al 
helemaal geen noodhospitaal. Een paar 
vriendelijke mensen boden het gezin een 
plek aan in hun garage. Daar, naast wat 
oude fietsen, de afdankertjes en het vuilnis, 
kreeg de vrouw haar kind. Zoiets.

Nederland is geen christelijk land meer. 
Maar met Kerst wordt er toch behoorlijk 
uitgepakt. Ook in deze toch nog steeds 
maar voortdurende coronatijd.  
Overal ziet het er gezellig uit. En dat is 
natuurlijk allemaal prima en prachtig en 
ook wel een troost in deze zo donkere tijd. 
Maar het evangelie laat ons anders kijken. 
Goed kijken.

Want eigenlijk doe je Lucas nog niet 
helemaal recht als je zijn evangelie vertaalt 
naar vandaag (vluchtelingengezin uit Syrië 
en geen plek voor een barende vrouw). 
Lucas kijkt mee met de lange weg die God 
is gegaan in de wereld. Het dorp waar Jezus 
wordt geboren, is vergane glorie. Bethlehem 

eigenlijk niet naar Bethlehem/Kerst kijken, 
maar naar Golgotha/Goede Vrijdag.’ Lucas 
laat merken dat je die twee niet zo uit 
elkaar hoeft te houden. Met zo’n armzalige 
geboorte in een stal, voel je aan dat dit 
kind de wereld niet gaat veranderen of 
verbeteren naar onze maatstaven.
Kerst lijkt geen feest te zijn.

Maar waarom willen we dan toch Kerst 
vieren, ondanks alles wat mensen 
overkomen kan…? Waarom kijken we uit 
naar dat vreugdevolle feest, ondanks dat 
het leven niet altijd even mooi of goed is?

Misschien ben je met Kerst in de 
kerk en ben je ziek, en weet je dat je, 
menselijkerwijs gesproken, voor het laatst 
Kerst viert. Of misschien heb je door alle 
drukte en beslommeringen helemaal geen 
(kerst)vrede in je hart. Weer een ander weet 

was in Israël het symbool van de hoop. 
Daar kwam de grootste koning vandaan  
die Israël ooit heeft gekend; David. Zó gaat 
het wat worden. Met David en Salomo 
kwamen er vrede en welvaart in het land. 
Gods beloften aan Abraham (Genesis 12  
en verder) begonnen uit te komen.
Lucas vertelt dat Jezus geboren wordt in 
Bethlehem. Hij geeft dat dorp een ereplaats 
in zijn evangelie. Niet op de manier zoals  
In the lord of the rings dat magnifiek doet in 
het derde deel The return of the king.  
Ja; er is een koning. Zelfs een keizer.  
Maar het is Augustus. Een keizer, die roept 
en het hele land danst naar zijn pijpen  
(2: 1-3). Dát is nog eens een machtige keizer. 
Hij eist en iedereen doet wat hij zegt.  
Die lijkt in niets op dat pasgeboren kindje. 
Jezus, die beloofde Messiaanse koning?  
Er lijkt geen hoop meer te zijn voor Gods 
volk. Israël is nu écht uitgerangeerd. 
En zoals er bij ons geen plek is voor 
uitgeprocedeerden en mensen die al  
dan niet gedwongen op pad moeten of 
leven aan de rand van de samenleving,  
zo is er geen plek voor de hoogzwangere 
Maria. Jezus de koning komt in een 
voederbak terecht.

Kijk - zegt het evangelie. Kijk goed. Jezus is 
de zoon van David en Salomo. En hij is de 
zoon van God. Vanaf het begin lijkt het een 
hopeloze achterstandspositie. Je voelt het 
aan alle kanten: dit wordt niet veel.
Christenen zeggen wel eens: ‘Je moet 

niet goed of hij nog wel in God gelooft of 
wat God met jouw leven voor heeft.  
Weer een ander wikt en weegt. Energie  
niet meer te betalen. Een koude kerst?

Wat vieren we nu eigenlijk? 
We moeten nog een keer heel goed kijken. 
Het klinkt raar maar Lucas geeft geen 
antwoord op vraag of kerst goed is. 
Of kerst een feest is. 
Hij stelt gewoon: 
De engelen beginnen te jubelen. 
Eer zij God in de hoge. Vrede op aarde! 
En herders worden naar de voederbak 
geleid. Ze gaan!
En Maria bewaart het wonder in haar hart.
Dat is kerst. Meekijken met de hemel.
Jubelen. Kijken. Verwonder je.
Misschien is dat Kerst.

U hebt in handen de nieuwe 
gemeentebrief, waarin de verschillende 
vieringen en bijeenkomsten rondom 
Advent , de Kerstdagen en in de 
maanden daarna onder uw aandacht 
worden gebracht. Hoewel de 
samenleving en de manier van samen 
leven sinds maart 2020 ingrijpend is 
gewijzigd hopen we de komende winter 
op een bijna normaal kerkelijk leven.

Wij verwachten dat uw belangstelling 
wordt gewekt als u deze aankondi-
gingen doorneemt. Er zit vast iets 
voor u bij. Mist u iets of kunnen er 
dingen beter, geef het dan aan ons 
door. Tenslotte wensen wij u goede 
feestdagen toe! Vooral degenen voor wie 
2021 een bewogen jaar was, wensen wij 
de nabijheid van God en mensen toe.

De redactie

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

Ten 
geleide

ds. Ellen 
van Sluijs

Met zo’n mooi versierde kerk , met zulke prachtige 
kerstmuziek en een stad, die feestelijk verlicht is, mag je 
dit waarschijnlijk niet beweren: “Kerst is geen feest”.
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Advent, Kerst en het nieuwe jaar  
met de Ontmoetingskerk

volken en Immanuël ontdekken we alvast 
wat het kerstkind voor ons in petto heeft. 

Kerstnachtdienst
Vrijdag 24 december, 22.00 uur
Om 22.00 uur wordt er in de Ontmoetings-
kerk een stemmige Kerstnachtviering 
georganiseerd. Daarnaast hopen we ook te 
mogen luisteren naar inspirerende muziek 
en zang. Piet de Kam bespeelt het orgel.  
Voorganger is ds. Ellen van Sluijs. Bekende 
kerstliederen zullen we met elkaar zingen. 
Leonie en Ruben Wigman zullen een aantal 
kerstliederen ten gehore brengen.
 
Kerstochtend
Zaterdag 25 december, 10.00 uur
Op deze eerste Kerstdag zal om 10.00 uur  
ds. Wim Lolkema voorgaan in de ochtend-
Kerstdienst. Van oudsher een dienst voor 
jong en oud. Rejoice zal haar medewerking 
aan deze viering verlenen. Piet de Kam 
begeleidt het koor en de samenzang. 
 
Tweede Kerstdag 
Zondag 26 december, 10.00 uur
Omdat tweede Kerstdag een zondag is, is er 
een Kerstviering op deze tweede feestdag 
om 10.00 uur. Opgevoerd zal worden het 
kerstoratorium van Marijke de Bruijne 
“Als appelbloesem in de winter”.  
Het Dutch Christian Choir o.l.v. Ineke de 
Vries zal dit oratorium ten gehore brengen. 
De teksten worden aan elkaar gepraat door 
ds. Ellen van Sluijs. Een organist zal de 
samenzang begeleiden en Hikmet Bilalov 
speelt piano.
 

Nieuwjaarsdienst
Zondag 2 januari, 10.00 uur
Eerste kerkdienst in het nieuwe jaar.
 
Dienst in het kader van de week 
van de eenheid
Zondag 16 januari, 10.00 uur
Op zondag 16 januari zal er een 
oecumenische dienst worden gehouden 
samen met de parochie in het kader van 
de week van de eenheid. Houdt u de 
berichtgeving hierover in de gaten. 

Volkerk
Zondag 16 januari, 11.45 uur
De eerste Volkerk in september was een 
succes. Voor herhaling vatbaar. Zeker ook 
in het eerste kwartaal van 2022. Kom jij ook 
weer? Zodra we weten hoe en wat krijg je 
zeker bericht hierover.
 
Vastenavonddienst 
Zondag 27 februari, 12.00 uur
Zie voor informatie pagina 15 in  
deze gemeentebrief. 

Bij deze de diensten van eind 2021 
en begin 2022. Het moge duidelijk 
zijn dat u/jij heel welkom bent. 

De preek van de leek
Zondag 12 december, 10.00 uur
Een nieuw initiatief. De preek van de leek. 
Een drietal gemeenteleden zullen korte 
preken houden, die ze zelf geschreven 
hebben. Voorganger is ds. Wim Lolkema. 

Traditionele Kerstviering voor  
de ouderen
Donderdag 16 december, 14.30 uur 
Op donderdag 16 december wordt er 
weer de traditionele Kerstviering voor de 
ouderen georganiseerd. Deze begint om  
14.30 uur met wat lekkers, waarna er om 
15.00 uur een Advents- en Kerstviering 
plaats zal vinden. Organist is Piet de Kam.  
Eric van der Geer bespeelt de hobo. 

Vierde Adventslicht 
Zondag 19 december, 10.00 uur 
Rondom de langste nacht van het jaar 
steken wij het vierde Adventslicht aan 
en kondigen de komst van het kerstkind 
aan door het zingen van de zogenaamde 
O-Antifonen. Immers de laatste dagen  
voor het Kerstfeest krijgt de Lofzang van 
Maria telkens een ander keervers de 
zogenaamde 0-antifoon. Dit begint met: 
“O…” gevolgd door een Messiaanse titel  
uit het Oude Testament. Het lied: O kom,  
o kom Immanuël staat dus centraal. Via de 
wijsheid, God, de wortel van Isaï, de sleutel 
van David, de dageraad, de koning der 
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Diensten in de woon- / zorgcentra  
van Tante Louise en in de  
Residentie Meilust

Na een lange periode van stilte vanwege 
corona zijn er nu vanuit onze Gemeente 
elke maand weer kerkdiensten in Tehuizen 
van Tante Louise en in de Residentie 
Meilust. Ze duren in principe niet langer 
dan 30 tot 45 minuten. Als we tijdens 
Advents- en Kerstvieringen iets meer willen 
zingen kunnen ze wat langer duren. Al deze 
diensten zijn toegankelijk voor Rooms-
Katholieken en Protestanten. U bent dus 
HARTELIJK welkom. 

Jacquelineflat
Diensten in de Jacquelineflat vinden plaats 
op de eerste vrijdagmiddag van de maand 
om 14.30 uur. Dus op 3 december, 7 januari, 
4 februari en 4 maart.

Stuijvenburgh
Diensten in Stuijvenburgh zijn op de 
tweede vrijdagmiddag van de maand om 
14.30 uur. Dus op 10 december, 14 januari,  
11 februari en 11 maart.

Het Nieuwe ABG
Diensten in het Nieuw ABG zijn op de 
derde donderdagmorgen van de maand  
om 10.00 uur. NIET op 16 december i.v.m. 
de Kerstviering, maar wel op 20 januari,  
17 februari en 17 maart. 

Residentie Meilust
Diensten in Meilust zijn op de derde 
vrijdagmiddag van de maand om 15.00 uur. 
Dus op 17 december (14.30 uur), 21 januari, 
18 februari en 18 maart. 

De vieringen worden geleid door  
ds. Ellen van Sluijs of ds. Wim Lolkema.  
Op andere donderdagen en vrijdagen  
zijn er maandelijkse vieringen vanuit  
de R.K. parochie. 
Let u hiervoor op de aankondigingen  
op prikborden e.d. in de diverse centra.

Oecumenische Advents- en 
Kerstvieringen
In de maand december zijn er tevens 
diverse oecumenische Advents- en 
Kerstvieringen. Deze worden geleid  
door zowel een protestantse voorganger  
als een R.K. voorganger.  
Het rooster hiervoor is als volgt:  

Jacquelineflat, vrijdag 17 december,  
14.30 uur. Voorgangers: ds. Van Sluijs en 
diaken Janssen

Residentie Meilust, vrijdag 17 december, 
14.30 uur. Voorgangers: ds. Lolkema en 
pastor Staps

Stuijvenburgh, woensdag 22 december, 
14.30 uur. Voorgangers: ds. Van Sluijs en 
diaken Foesenek

Het Nieuwe ABG, donderdag 23 december, 
14.00 uur. Voorgangers: ds. Lolkema en 
diaken Foesenek

Zaterdag 9 oktober was er voor 
vrijwilligers van de Ontmoetingskerk, 
bij de start van het seizoen 2021-
2022, een beeldenroute gepland op 
het landgoed Vrederust. 

Het was een prachtige dag met volop 
zon. We werden verwelkomd door ds. 
Ruud Jellema, predikant bij GGZ WNB. 
Na een kort kennismakingsrondje en 
wat bijpraten vertelde Ruud over de 
geschiedenis van het terrein en de kerk. 
Daarna volgde de beeldenroute, midden in 
de prachtige natuur met mooie struiken 
en bomen. Bewoners en verplegers hebben 
gedichten geschreven en kunstenaars is 
gevraagd om daar beelden bij te maken. 

Uit de gedichten sprak de roep om bevrijd 
te worden van stemmen in het hoofd en 
van somberheid. Belangrijk is het om een 
maatje, een helper te hebben met een 
luisterend oor en een arm om je heen.  
Na afloop konden we de keel smeren 
met een drankje en hapje. Kortom een 
geslaagde middag en een mooie start voor 
een nieuw seizoen, met dank aan Ruud!

Als u een keer tijd hebt kunt u ook zelf 
naar het terrein van Vrederust gaan om 
kunst, poëzie en natuur te ervaren en  
de toegang is gratis!

Namens de Taakgroep Pastoraat,
Ria van der Geer

Terugblik beeldenroute

Dit jaar willen we de traditie van de  
buurtborrel weer oppakken. Vorig jaar kon  
deze niet doorgaan vanwege corona. 

Op 18 december zijn de buren van de Ontmoetingskerk 
weer van harte welkom op de Buurtborrel. U wordt die 
middag tussen 16.00 en 18.00 uur verwacht om met  
elkaar een glaasje te drinken ter gelegenheid van de 
naderende feestdagen. Wel vragen we bij binnenkomst  
om een coronatoegangsbewijs. Iedere buurtbewoner zal 
een uitnodiging ontvangen. We kijken uit naar een  
gezellig samenzijn.

Buurtborrel
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Heidag 
2021 

“Wijn verheugt zich in het hart  
van de mensen” (Psalm 104: 15). 

Dit was het thema van de jaarlijkse 
“heidag” van de kerkenraad, die op  
zaterdag 25 september jl. plaatsvond.  
De bedoeling was om met elkaar te 
bezinnen op het beleid en daaraan ook  
een speciale activiteit te koppelen.  
En natuurlijk was Paulien, onze 
jeugdwerker, er ook bij. Er werd een 
werkgroep geformeerd en het programma 
werd gemaakt. De speciale activiteit: Een 
wijnproeverij! Voor mij superleuk om te 
doen. Bovendien, omdat ik vinoloog ben 
en nu de masteropleiding volg aan de 
wijnacademie, kan ik niet genoeg oefenen. 
We maakten een dagthema, op wijn 
geïnspireerd. 

Jaap had het lumineuze idee om de dag bij 
Akkermans in De Heen te organiseren, dus 
hij huurde een mooie zaal en reserveerde 
de lunch. We werden uitgenodigd door  
een prachtige rebus van Kees op te lossen. 
Het werd een mooie en gezellige dag.  
Niet alleen door het mooie weer, waardoor 
we buiten konden zitten, ook door de mooie 
opbrengst van onze discussies en natuurlijk 
ook door de zeven mooie wijnen, die we 
geproefd hebben. Geproefd ja,  
niet gedronken… :-)

Alison las als opening een deel uit Psalm 
104 (vers 10-15) voor en Ellen volgde met 
een inleiding op het thema. We kregen een 

uitleg over de bijbelse betekenis van wijn, 
waarom wijn belangrijk was en voor welke 
metaforen wijn in de christelijke traditie 
staat. En na deze uitleg volgde een korte 
introductie over wijn. We zijn met een 
opdracht in groepjes verdeeld en hebben 
over verschillende vragen/stellingen 
nagedacht. We wilden de opbrengst 
van onze gedachten meenemen naar 
het te vormen beleid voor de Taakgroep 
Samenleving. Zo werd een aantal 
onderwerpen besproken, zoals bijvoorbeeld:

Zijn wij bereid wijn van anderen te 
proeven? Waaraan zou deze wijn moeten 
voldoen/smaken? Welke wijn willen wij 
niet proeven? Vindt God de wijn, die wij 
samen gemaakt en gebotteld hebben, 
smakelijk? Hoe kunnen wij er voor zorgen 
dat God onze wijn op z’n minst drinkbaar, 
zelfs heerlijk vindt? Wijn is gesloten.  
Moet openen door zuurstof. Hoe kunnen 
wij als kerk open worden?

Na een levendige discussie in de groepjes 
hebben we de opbrengst gedeeld met 
elkaar. En nadat we een heerlijke lunch 
verorberden, zijn we aan de wijnproeverij 
begonnen. Een beetje spannend, een beetje 
giechelig. Eerst een inleiding in de proef-
theorie aan de hand van het aromawiel. 
Daarna begonnen we met drie witte wijnen 
te proeven en vervolgens drie rode wijnen. 
We hebben onder andere geleerd om zo 
objectief mogelijk te proeven, om ons 
oordeel uit te stellen. We hebben ervaren 
dat iets wat zuur lijkt toch zoeter is dan 
je eerst proeft. Dat drie verschillende 
witte wijnen van dezelfde druif zo anders 
kunnen smaken. Dat drie rode wijnen 

van dezelfde wijnboer zo anders smaken, 
alleen omdat de wijnstokken net ergens 
anders stonden op het domein. Het sloot 
precies aan bij hetgeen we die ochtend 
hadden besproken. En we eindigden met 
een Muscat dessertwijn, een van de weinige 
wijnen die écht naar druif smaakt. 

We beleefden een hele gezellige en fijne dag 
met elkaar, waarbij we ons als kerkenraad 
enorm verbonden voelden. We bevestigden 
aan elkaar dat we met veel zin het nieuwe 
kerkseizoen tegemoet zien. Tenslotte sloten 

we af met het gezamenlijk zingen van  
lied 365, vers 5:

“Wij brengen U de druiven -  
Wij plengen U de wijn
Die zal van U getuigen -  
Die zal U eigen zijn Geheel en al U eigen -  
Tot eer van U, o God en Heer
Halleluja!”

Met een hartelijke groet,
Charlotte Verbraak, voorzitter kerkenraad
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Hij liet de term zonder blikken of blozen 
vallen in het tv-programma Op1:  
de Heidelbergse Catechismus (HC).  
Hij - dat is dhr. Den Ouden, voorzitter  
van de SGP-kiesvereniging in Staphorst.
Ongetwijfeld zijn er ook nu nog wel 
kijkbuiskijkers die weten wat de HC is:  
een beroemd protestants belijdenis-
geschrift uit de zestiende eeuw, verdeeld  
in 52 afdelingen, zondagen genoemd.  
Het is één van de zgn. Drie Formulieren  
van Enigheid, voluit erkend in onze 
landelijke Kerkorde, Artikel 1. 
Maar velen in den lande zal de term HC 
helemaal niets meer zeggen. Het ging in  
dit programma (versie EO) over wel of  
niet je laten inenten tegen corona.  
De aantallen positief-getesten lopen in de 
maand oktober 2021 helaas opnieuw op, 
met name onder niet-gevaccineerden van 
wie er heel wat in plaatsen zoals Staphorst 
wonen. Maar niet alléén daar en óók  
niet alleen in de zgn. Biblebelt. 

Mag je je laten inenten tegen Covid (en 
andere gevaarlijke ziektes)? Achter die 
vraag en het antwoord daarop kan in 
godsdienstig opzicht een hele wereld 
schuilgaan. Dhr. Den Ouden citeerde de 
HC, zondag 10: Gezondheid en ziekte 
komen ons niet toe bij toeval, maar uit 
Gods vaderlijke hand. Dus, zo legde de 

spreker uit: God heeft een bedoeling met 
ziekte en je mag Hem daarin niet voor de 
voeten lopen. Tja… 

Ik begrijp waarom dit in de HC toen 
zo werd gezegd. Eeuwenlang immers 
hadden pausen en bisschoppen kerk en 
samenleving en het leven van individuele 
gelovigen beheerst, tot in detail. 
Daar wilden de kerkhervormers vanaf. 
Gód is Heer van de wereld. En de Enige 
die tussen de gelovige en God instaat is de 
eeuwige Middelaar Jezus Christus. Mensen, 
hoe hoogstaand en hoe zeergeleerd ook, 
kunnen die plek never nooit innemen. 
(Alhoewel er ook wel dominees zijn geweest 
met bijna pauselijke trekjes, maar dit 
terzijde.) Dus… komt in de Catechismus 
alles bij God te liggen. Maar nu, in het 
dagelijks leven, zijn kerkbeleving en 
godsbeelden van Rooms-Katholieken en 
Protestanten elkaar gelukkig heel dicht 
genaderd. We ontmoeten en we  
respecteren elkaar. 
 
Terug naar Op1. Kijkend naar dit 
programma hoorde ik een diep geloof. Maar 
tussen de regels door ook angst: Wat staat 
mij te wachten als ik tegen Gods gebod inga 
en mij wél laat vaccineren?
In mijn optiek zal zo’n vaccin geen afbreuk 
doen aan Gods genade jegens de gelovige. 

Want die genade is groter en sterker  
dan wij kunnen beseffen. Laat je dus 
maar rustig vaccineren. Alle medische 
wetenschap ontvangen we immers, langs 
de weg van het menselijke intellect, uit 
Gods hand. Ook Pfizer, AstraZeneca en 
noem maar op. Zo komt God ons te hulp, 
ook in deze enorme crisis. Zo wil Hij ons 
krachtig helpen om onszelf te redden. 
Maar daarnaast herinner ik me hoe ons 
al aan het prille begin van onze studie 
werd geleerd de Bijbel te lezen vanuit zijn 
scopus. Vanuit de rode draad die door de  
66 boeken van de Bijbel heenloopt en die 
een hoogtepunt vindt in de persoon van 
Jezus Christus. HIJ immers maakte Gods 
Liefde concreet als mens van vlees en 
bloed. En Jezus had bijna een dagtaak  
aan het genezen en redden van mensen.  

Hij voerde een stevige strijd tegen ziekte 
en onrecht. En Hij kwam ons verlossen van 
al onze tekortkomingen en was uit op ons 
geluk. En zo lezen we in de Eerste Brief van 
Johannes, hoofdstuk 4: God is Liefde. God is 
dus NIET het lot. Of (erger nog) het Noodlot. 
Zijn geboden wijzen ons een weg door het 
leven en ten leven. Nee, onze God laat niet 
met zich spotten. Maar altijd is er die rode 
draad, samengevat in die drie woordjes uit 
1 Johannes.

Natuurlijk kwam dit allemaal niet aan de 
orde in de uitzending van Op1. Daarom 
schrijf ik het in deze gemeentebrief.  
Zegt het voort! 

ds. W. Lolkema

Jazeker, want die vraag gaat over de macht van God en over 
ons beeld van Hem.

Wel of niet je laten inenten:  
een actuele vraag??!! 
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Muziekgroep Brabantse Wal 
Had u ze al gezien? Al enkele zondag-
middagen kwamen ze bij elkaar:  
de Muziekgroep Brabantse Wal. Samen 
muziek maken, voorzichtig oefenen aan een 
repertoire. De jongeren uit verschillende 
plekken op de Brabantse Wal verkennen 
met elkaar de muziekstijlen die ze leuk 
vinden en leren de vaardigheid van het 
samenspelen. Onder leiding van Liesbeth 
en Arthur van Dijk. Ben jij tussen de 12 en 
20 jaar en lijkt het je leuk om mee te doen? 
Van harte welkom!  
Stuur een mailtje naar jeugdwerker@
ontmoetingskerkbergenopzoom.nl

Uitwisseling jeugdgroepen 
Lievevrouweparochie
En nog een leuke activiteit deze winter:  
We mogen op bezoek bij de jeugdgroepen 
van de Lievevrouweparochie! 
Jongeren van 11 tot 15 jaar mogen een 
avond meedraaien met ‘On the Move’.  
En jongeren van 16 jaar en ouder kunnen 

een kijkje nemen bij ‘The next step’.
Je hoeft natuurlijk niet alleen: we gaan 
met elkaar. Eerst samen eten in de 
Ontmoetingskerk, en dan samen naar  
het Praathuis van de Lourdeskerk.  
Als het goed is, hebben je ouders hier  
per mail informatie over ontvangen.  
De data kun je vinden in de agenda op de 
website. Wil je meer weten of meedoen?  
Mail naar jeugdwerker@ontmoetingskerk 
bergenopzoom.nl

Geen Kinderkerstfeest

Vorig jaar kon het Kinderkerstfeest geen doorgang vinden i.v.m. met de toen
geldende coronamaatregelingen. Voor dit jaar was de leiding van de kinderneven-
dienst al bezig om het Kinderkerstfeest vorm te geven. Helaas hebben we moeten 
besluiten om het Kinderkerstfeest ook dit jaar niet door te laten gaan. Dit besluit is 
genomen vanwege het hoge aantal coronabesmettingen en de overige berichtgeving 
van de ontwikkelingen. We vinden dit uiteraard zelf ook heel jammer.  
Het voornemen is om rond Pasen een speciale viering te organiseren met dezelfde 
elementen als het Kinderkerstfeest. Maar dan met het thema Pasen.

Namens de kindernevendienstleiding: Ruben de Gooijer

Volkerk
Er komt een nieuwe Volkerk aan! Vieren op 
locatie! Met alle generaties samen actief 
aan de slag. Samen ontdekken, samen eten, 
samen vieren. De eerstvolgende Volkerk zal 
plaatsvinden op zondag 16 januari 2022.  
De aanvangstijd is rond 11.45 uur. De locatie 
en het thema worden bekend gemaakt 
via de nieuwsbrieven en Rond de Kerken. 
Zin om mee te doen? Meer informatie? 
Meedenken of meehelpen?  

Mail naar jeugdwerker@ontmoetingskerk 
bergenopzoom.nl
P.S.: we zoeken nog jongeren die met ons 
mee willen denken!

Torgau Jeugduitwisseling
Hoera! Het kan weer! Van 2 tot 6 maart 
2022 is het zover: we gaan naar Torgau! 
Met een kleine groep jongeren in de leeftijd 
van 12 tot 20 gaan we kennismaken met 
leeftijdsgenoten in Torgau. Samen bouwen 
aan vriendschap, samen nadenken over 
de belangrijke dingen van het leven. 
Natuurlijk delen we onze reiservaringen 
ook met de thuisblijvers. Via de website en 
de nieuwsbrief houden we u op de hoogte!

Jeugd- 
activiteiten 
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Voor dit seizoen is het thema: 
Van U is de Toekomst. Tijdens 
de huiskamerbijeenkomsten/
groothuisbezoeken willen we er  
met elkaar over nadenken.

De bijeenkomsten worden gehouden op: 
•   dinsdag 18 januari om 20.00 uur voor 

wijk 1 en 6 o.l.v. ds. Ellen van Sluijs;
•   donderdag 20 januari om 20.00 uur voor 

wijk 2 en 4 o.l.v. ds. Ellen van Sluijs;
•   dinsdag 25 januari om 20.00 uur voor 

wijk 3 en 5 o.l.v. ds. Wim Lolkema.

Als kerkenraad kregen we allemaal het 
boekje ‘Van U is de Toekomst’, uitgegeven 
door de Protestantse Kerk in Nederland. 
Ds. De Reuver verwoordt het als volgt: de 
snelle en ingrijpende ontwikkelingen in 

onze samenleving, waarin krimp en tegelijk 
zoeken velen naar zin en verbondenheid, 
troost en houvast, nopen tot bezinning 
en focus. We doen dit vol hoop en in 
vertrouwen. De toekomst van de kerk - 
en van onze wereld - is immers niet aan 
ons, maar aan God: Van U is de toekomst. 
En verderop staat: te midden van alle 
onzekerheid en weerbarstigheid in een 
wereld waar veel goeds is en groot kwaad,  
is ons gebed:

Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt. 

- Huub Oosterhuis

Namens de Taakgroep Pastoraat,
Ria van der Geer

Vooruitblik 
2021-2022

ZuidWest TV:  
Relivisie

Het programma Relivisie wordt  
twee keer per maand uitgezonden 
op de vrijdagmorgen om tien uur
door onze regionale omroep Zuid-
West TV. Na die vrijdagmorgen 
wordt het vele malen herhaald. 
Zie ook het archief op internet, via de 
pagina GEMIST: zuidwestupdate.nl/
tv. Eén van de iconen die u ziet is die 
van Relivisie.

Waar kun je ZuidWest TV op je eigen 
televisie vinden? Op ZIGGO kanaal 40  
en op KPN kanaal 1420. 
De uitzenddata in de komende tijd zijn de 
volgende vrijdagen: 26 november, 10 en  
24 december, 14 en 28 januari, 11 februari,  
11 en 25 maart. 

Enige verdere toelichting: het programma 
(lengte: een half uur) wordt van tevoren 
opgenomen in of rondom het kerkgebouw 
van één van de Rooms-Katholieke 
Parochies en Protestantse Gemeentes in 
onze omgeving. U ziet dus telkens het 

interieur van een ander kerkgebouw. 
Relivisie brengt plaatselijk en regionaal 
kerkelijk nieuws en bevat muzikale 
momenten, verzorgd door muzikanten 
of zangers-/essen die een band hebben 
met de Gemeente of Parochie die ‘aan de 
beurt’ is. Ook wordt er stilgestaan bij de 
Bijbellezing (meestal de Evangelielezing) 
die op de daarop volgende zondag in de 
kerkelijke vieringen aan de orde is. Er is 
regelmatig een gesprek met een jongere 
en met pastoor/vicaris Paul Verbeek uit 
Bergen op Zoom over bijzondere kerkelijke 
voorwerpen, heiligen en rituelen. Het 

programma wordt afgesloten met enkele 
gebedsintenties waarbij kaarsen of 
waxinelichtjes worden aangestoken.
Na vele jaren presentatie door ds. Willem 
Vermeulen en pastor Fredi Hagedoorn 
wordt het programma nu tijdelijk 
gepresenteerd door verschillende personen. 
Vanaf februari 2022 zijn pastor Fredi 
Hagedoorn en ds. Ellen van Sluijs de  
vaste presentatoren. 

We kunnen en willen er niet om 
heen. We kijken er naar uit…. het 
jaarlijkse, voornamelijk zuidelijke, 
feest van dansen, hossen, achter de 
dweilband aan, het nodige natje en 
droogje. Dolle dagen van feest en 
jolijt, voorafgaand aan de vastentijd. 
De 40 dagen voor Pasen. 

En tijdens dat grootse, in Bergen uitbundig 
gevierde feest ook tijd om in de spiegel 
te zien. Als tiener kreeg ik, na verhuisd 
te zijn van Gelderland naar Halsteren 
al te horen:”Vastenavend... dat moet je 
meemaken. Tijdens dat feest, ervaar je hoe 
goed de wereld er uit kan zien. Geen rangen 
en standen meer. Mensen, blij en gelukkig”. 
Ooit heeft eens Prins Carnaval (niet van 
het Krabbegat, maar van Oeteldonk) het 

volgende gebeden: “Wanneer wij naar 
U opzien, zien wij als in een spiegel hoe 
het eigenlijk moet zijn. Dan zien wij de 
dwaasheid van het kruis - de grote Dwaas, 
de Nar bij uitstek. En toch - en daarom juist 
- zijt Gij de Prins der Prinsen’. Vastenavend 
dus als een spiegel voor de ziel. 

Ook de Lievevrouweparochie en de 
Ontmoetingskerk doen hier van harte 
aan mee. We kijken zelf in de spiegel en 
houden elkaar de spiegel voor. Dit doen we 
tijdens de jaarlijkse vastenavenddienst, die 
gehouden wordt op zondag 27 februari om 
12.00 uur in de Sint Gertrudiskerk. Vanaf 
11.33 uur staan de kerkdeuren wagenwijd 
open om alle feestgangers welkom te heten. 

ds. Ellen van Sluijs

Doldwaze dagen
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Dan heb ik het over ons 
“Kerkblad voor Zuidwest-
Brabant.” Dit blad geeft al 
ruim 48 jaar (we hebben nu 
immers de 49e jaargang) niet 
alleen informatie over onze 
eigen gemeente, maar we 
kunnen er ook alles over de 
buurgemeenten lezen. Dit is 
altijd belangrijk, maar in de 
coronatijd was het van heel 
groot belang. Door Rond de 
Kerken te lezen, konden we 
in die moeilijke periode heel 
goed op de hoogte blijven. 
Een uitstekende bron van 
informatie, want het blad 
verschijnt 21 maal per jaar.  
En daarbij is het van groot 
belang voor de zo waardevolle 
“Verbinding met elkaar”.

We zijn steeds op zoek naar nog 
meer lezers. Paula van Herel 
noteert graag abonnees  
(T 251 127). Voor u zelf of als u 
iemand Rond de Kerken voor 
een jaar (of een half jaar) cadeau 
zou willen doen. Een post-
abonnement, dus op papier 
 in uw brievenbus kost € 28,-  
en een digitaal abonnement  
€ 17,50 per jaar.

Ad Petermeijer,  
voorzitter Rond de Kerken

Rond de  
Kerken

“We werden gevraagd door de 
Jeugdraad om een podcast voor de 
leden van onze kerk op te zetten.”
We, dat zijn Ruben Wigman en 
Lukas Levolger (zie foto) en  
Bas Gemmink. 

door Jan Voorsluijs

Ruben geeft aan dat hij is grootgebracht 
met de kinderbijbel, later met de jeugdbijbel 
en tenslotte de volwassenenbijbel. Hij zingt 
regelmatig met zijn zussen tijdens diensten 
in de kerk. Hij woont en studeert in Tilburg.
Lukas woont in Utrecht, studeert in  
Den Bosch (’t Is maar een kwartiertje met 
de trein). Hij was vroeger om de week in de 
Ontmoetingskerk en bij de diensten in de 
Schuilplaats. Hij is vier keer mee geweest 
naar Torgau. Ook heeft hij ervaring met 
radio-uitzendingen bij ZuidWest FM.  
Hij zegt: “De levenslessen in Bijbel zijn  
voor mij belangrijk.”

“Er is nog een derde persoon betrokken 
bij het maken van de podcastserie: Bas 
Gemmink. We hebben hem bij ons groepje 
gevraagd omdat hij weinig opheeft met 
Bijbel en geloof, maar zijn kijk op onze 
beginselen en zijn ervaringen vinden  
we interessant. Bovendien denkt hij  
erg filosofisch.

De podcast is een verhaal dat je kunt 
beluisteren via telefoon, tablet of computer. 
Het gaat ons daarbij om onderwerpen die 
met de zingeving van het leven te maken 
hebben, bijvoorbeeld over geloof, muziek 
of sport. We bedenken met elkaar een 
thema, gaan daarover spontaan praten en 
discussiëren en dat wordt opgenomen. 
Paulien Honkoop, de jeugdwerker, is ons 
houvast bij het ‘op route houden’ van het 
gesprek. Later zetten we er leuke muziek 
bij en dan is het klaar voor plaatsing op het 

internet. Een onderwerp kost ongeveer  
40 minuten om te beluisteren.

We vinden het leuk om te maken en het is 
ook voor ons leerzaam om te horen hoe een 
ander over dingen denkt. Ook leuk is dat 
we wel eens worden aangesproken door 
vrienden en kennissen over de inhoud.
Voor wie de podcast wil beluisteren: 
installeer Spotify, klik dat aan en dan via 
het toetsenbord zoeken naar: de zin.
Het is echt leuk!”

Mensenwerk – 
Werkmensen
Podcast – de zin  
(van het leven)

P O D C A S T

Ruben Wigman (links) en Lukas Levolger (rechts)
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Van de kerk-
rentmeesters

Al bijna 2000 jaar is de kerk 
voor ontelbaar veel gelovigen 
van grote betekenis. In de kerk 
ontmoeten we God en elkaar. 
Het is een plek waar we tot rust 
komen, naar elkaar omzien en 
samen God zoeken. Waardevolle 
momenten waarop we ons geloof 
én het leven met elkaar delen. 

Gister, vandaag… en morgen. Kerken willen 
ook in de toekomst van betekenis zijn voor 
mensen die verdieping en ontmoeting 
zoeken. Kerkleden willen gastvrij en 
uitnodigend zijn voor jonge mensen die 
hun leven nog voor zich hebben, en voor 
hen die God nog niet kennen. Kerk-zijn kost 
geld en daar is uw steun bij nodig, om ons 
kerk-zijn in stand te houden met: 

Inspirerende vieringen
In de kerk kunt u elke week even pauze 
nemen. Uitstijgen boven de drukte van de 
dag. Tijd vinden om te bidden voor alles 
wat u bezighoudt. Aangeraakt worden  
door God en uw geloof met anderen delen.

Een zorgzame gemeenschap
Kerk zijn we samen. We kijken naar 
elkaar om, zorgen voor elkaar. Even 
die bemoedigende schouderklop, dat 
luisterende oor, een helpende hand 
wanneer het nodig is; dat is het kloppende 
hart van kerk-zijn.

Een gastvrije plek
De kerk is voor iedereen. Voor jong en oud. 
Voor wie regelmatig komt en voor wie af 
en toe aanschuift. Voor wie zoekende is en 
voor wie al jarenlang gelooft. God kent u 
zoals u bent en in Zijn huis bent u  
altijd welkom. 

Verdiepen van het geloof
Lezen uit de Bijbel, leren van 
overdenkingen of u bezinnen op belangrijke 
thema’s: in de kerk kunt u God ontmoeten 
en groeien in geloof. Gevoed worden en 
geïnspireerd raken. U gaat verrijkt de week 
weer in.

“Als u aan de kerk geeft, geeft 
u aan elkaar. Om samen een 
gemeenschap te bouwen, om 
God en elkaar te dienen. Wat een 
vreugde! Actie Kerkbalans maakt 
het mogelijk.” 

-  Dominee Trinette Verhoeven,  
classispredikant PKN Utrecht

De meesten van u krijgen in januari een 
e-mail met een link naar een webformulier 
waarin u uw toezegging kunt doen.  
Zij die dat wensen ontvangen het papieren 
formulier. Behalve het bedrag en de 
maanden waarin wordt betaald, geeft u ook 
de betaalwijze aan: U maakt zelf over (al 
dan niet met een periodieke overschrijving) 
of u betaalt per SKG iDEAL. Dan ontvangt 
u in de betaalmaanden een link die u leidt 
naar uw bank. Deze laatste betaalwijze 
hebben we als kerkrentmeesters liever. 

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen 
waar ze al eeuwenlang voor staat? 
Geef dan vandaag voor de kerk van morgen.

Rindert Peerbolte,
voorzitter College van Kerkrentmeesters
kerkrentmeesters@
protestantsekerkbergenopzoom.nl

Troost- en 
Proostborrel

Belofte maakt schuld. Het idee is 
om alsnog een afscheidsreceptie 
voor ds. Willem Vermeulen te 
houden. Echter, ook ds. Ellen 
van Sluis heeft destijds een 
‘gemankeerde’ start van haar 
werkzaamheden in Bergen op 
Zoom gehad. 

Daarom willen we op 8 januari 
2022 een ontmoeting van 
afscheid en verwelkoming 
houden met de kerkelijke 
gemeente en de beide predi-
kanten. Er wordt een inloop 
gehouden van 16.00 tot 20.00 
uur in de kerk. 

We nodigen al onze gemeente-
leden uit voor een gezellige 
bijeenkomst in de kerk, waarin 
tijd en gelegenheid is om de 
beide predikanten en elkaar te 
ontmoeten. Er is koffie en thee, 
daarna een hapje en een drankje, 
er wordt muziek gemaakt en er is 
een kort officieel moment.

Graag ontvangen we u dus op  
8 januari 2022 vanaf 16.00 uur  
in onze Ontmoetingskerk.

Namens de kerkenraad,  
Eric van der Geer | scriba

2022

Geef vandaag voor  
de kerk van morgenkerkbalans.nl
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Het Inloophuis van 
Bergen op Zoom: 
al meer dan 20 jaar 
actief

Iedere zondagmiddag vanaf 14.30 
tot 17.00 uur zijn de deuren van het 
gebouw in de Williamstraat nr. 7 
geopend voor inloop. Veel mensen die 
de zondag een lange dag vinden, geen 
of te weinig bezoek krijgen zijn dan van 
harte welkom in het gebouw voor een 
koffietje, een gesprek of zomaar een 
gezellig praatje. Niets hoeft en alles kan.
De organisatie van het Inloophuis 
gaat uit van de Protestantse Gemeente 
van de Ontmoetingskerk en de 
Lievevrouweparochie die met dit 
oecumenisch project een vorm van 
sociaal contact stimuleren en daar al 
die jaren voor instaan.

Naast het goed gebruik van het 
Inloophuis door een vaste groep 
bezoekers is er altijd ruimte voor 
nieuwe mensen die zo contact zoeken 
op de zondagmiddag. Een traditie is de 
brunch bij de gelegenheid van Pasen en 
Kerst wat altijd een bijzonder gezellige 
en heerlijke middag is, opgeluisterd 
door een zangkoor. Dit alles wordt 
gedragen door vrijwilligers en daar zijn 
er nooit genoeg van. Wilt u een middag 
kennismaken met het Inloophuis 
en eventueel daarna beslissen om 
maandelijks een middag ‘dienst te 
doen’: u bent welkom! 

Belt u even met Ria van der Geer,  
T 259 321 of kom gewoon langs.

Raad van Kerken 
in het jaar 2022

•  Eerst komt de Week van het Gebed 
voor de Eenheid van de Kerken, 
met als thema: “Licht in het 
duister”.

•  We beginnen die week op zondag 
16 januari om 10.00 uur met 
een oecumenische dienst in 
de Ontmoetingskerk. Met als 
voorgangers ds. Wim Lolkema 
en Jan Foesenek, diaken van de 
Lievevrouweparochie.

•  We hopen die week elke dag om 
12.15 uur een kort middaggebed  
in de Sint Gertrudiskerk te  
kunnen hebben. 

•  Op zaterdag 22 januari hopen  
we in samenwerking met  
‘Zin op Zaterdag’ deze week om 
19.00 uur in de Sint Gertrudiskerk 
af te sluiten, gevolgd door napraten 
en een drankje.

We werken verder aan een 
kerkdienst op 4 mei, de doden-
herdenking. We denken ook over 
een regionale Pinksterketen en er 
komt een dienst en/of een activiteit 
in september in de Vredesweek. 
Natuurlijk doen we ook weer graag 
mee in de week van de oorlog en 
bevrijding van Bergen op Zoom,  
eind oktober.

Namens de Raad van Kerken,
Joke Petermeijer

Luisterlessen  
over de Matthäus Passion van Bach

Op vier woensdagmiddagen in 
januari en februari zal Annemiek 
Vogels u wegwijs maken in de 
beroemde Matthäus Passion van 
Johann Sebastian Bach. 

In deze zogenoemde luisterlessen maakt 
u kennis met recitatieven, aria’s en 
koralen die samen het lijdensverhaal van 
Christus vertellen en bezingen, volgens het 
evangelie van Mattheus. We gaan daarbij 
op zoek naar de relatie tussen tekst, muziek 
en de betekenis voor u als toehoorder van 
de 21e eeuw. 

Bach’s muziek spreekt mensen van alle 
leeftijden aan. Door zijn werk weet hij alle 
rangen en standen te verenigen. Volgens 
velen wijst Bach de weg naar God, zeker 
in dit grote werk, dat jaarlijks in vele 
Nederlandse kerken en concertzalen wordt 
uitgevoerd. Waarom luisteren we er nog 

steeds naar? Wat spreekt ons erin aan?  
Gaat we enkel voor die prachtige muziek? 
Of heeft het lijdensverhaal ons iets te 
zeggen? Wellicht is het een combinatie  
van alle factoren? 
Hoe dan ook: u bent van harte welkom 
om als luisteraar actief deel te nemen aan 
de zoektocht door een van de topstukken 
van de West-Europese cultuur. Tijdens de 
luisterlessen zullen we ingaan op de aparte 
onderdelen van het werk, en deze via een 
cd beluisteren. Uiteraard kunt u met de 
koralen meezingen. 

Data: 12 en 26 januari, 9 en 23 februari
Tijd: aanvang 14.15 uur; koffie vooraf vanaf 
13.45 uur. Einde rond 16.45 uur. 

Deelname aan de luisterlessen is gratis;  
wel wordt per keer een collecte gehouden. 
Aanmelden bij Annemiek Vogels:  
a.vogels@kpnplanet.nl of T 0166 - 603 724
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’t Winkeltje
De Ontmoetingskerk heeft een eigen 
‘winkeltje’, waar zelfgemaakte producten 
voor een vriendenprijs worden verkocht.
De opbrengst hiervan komt ten goede aan 
het onderhoudsfonds van de kerk.
Elke maandagmiddag van 13.30 - 16.00 uur 
komen dames in de kerk bijeen om creatief 
te werken. Ook worden er thuis mooie 
dingen gemaakt. De feestdagen komen 
er weer aan, daar hebben wij ook mooie 
cadeautjes voor. Wij gaan weer kerststukjes 
maken, deze kunt u van tevoren bestellen. 
Komt u na de dienst eens koffie drinken 

dan kunt u het Zien. Ook door de week bent 
u welkom.

Kerkcafé
Elke dinsdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur 
is de kerk geopend. Koffie en thee staan 
klaar. U kunt er terecht voor een praatje  
of om samen een spelletje te doen.  
Op 7 december hebben we een filmmiddag.

Voor inlichtingen over ’t Winkeltje en Kerkcafé 
kunt u terecht bij Ans de Laater
T 06 - 3019 4696 | fam.de.laater@ziggo.nl

Boekenmarkt

Boekenmarkt en restauratie horen bij 
elkaar. Hoe dat zit, kunt u in het vervolg 
lezen. Na de restauratie van onze 
Ontmoetingskerk zo’n 20 jaar geleden, 
hebben we het Onderhoudsfonds ingesteld.
Als in dit fonds naast de subsidies van 
monumentenzorg, ieder jaar zo’n € 10.000,- 
komt, kunnen we zorgen dat het onderhoud 
goed gaat, was onze conclusie. Om dit 
te bereiken ontstonden er verschillende 
activiteiten. Allereerst noem ik de verkoop 
van de producten die de crea-dames op 
maandagmiddag maken. Daarnaast is er  
de verkoop van flessen wijn met het etiket 
van de kerk. Dan staat er in de gang een 
kubus met daarin de kerk in het klein.  
En er kwam de boekenmarkt. Iedere eerste 
zaterdag van de maand in ons Kerkelijk 

Centrum Williamstraat en daarbij de online 
verkoop van boeken. Na door corona bijna 
ander half jaar stil gelegen te hebben, was 
er gelukkig in augustus weer de eerste 
boekenmarkt. Wat hoorden we die dag vaak 
de opmerking: “Gelukkig dat er weer de 
boekenmarkt is. Ik heb jullie gemist”. De 
boekenmarkt betekent immers niet alleen 
snuffelen in boeken en boeken kopen, maar 
ook gezelligheid. En natuurlijk kunnen er 
boeken ingeleverd worden. Tussen 11.00 
en 16.00 uur kunt u er terecht. De laatste 
boekenmarkt van dit jaar zal op 4 december 
zijn en de eerste in 2022 op 8 januari (wel de 
tweede zaterdag van die maand).  
Tot slot kan ik zeggen dat de boekenmarkt 
in oktober € 194,- opgebracht heeft en de 
online verkoop € 657,-. Een record bedrag.

Ad Petermeijer

Brabant voor Moldavië
Ook in december gaat de ZWO door met 
het organiseren van activiteiten om geld 
in te zamelen voor Moldavië. Onder de 
noemer ‘Brabant voor Moldavië’ hebben we 
dat het afgelopen jaar ook gedaan. 

Onze aandacht voor de verschillende 
projecten blijft nodig. Hier in Nederland 
hebben velen de consequenties onder-
vonden van Corona. Nederland is een  
rijk land met goede voorzieningen.  
In Moldavië ontbreken die grotendeels. 
Daarvoor hebben mensen in Moldavië het 
veel erger gehad, vooral de mensen die wij 
ondersteunen met de projecten van Kerk in 
Actie. Op 19 december verkopen we cakes/
koekjes na de dienst. De opbrengst is dan 
bestemd voor ‘Brabant voor Moldavië’.  
We hopen dat dat mogelijk blijft binnen de 
coronamaatregelen. Wij zorgen voor iets 
lekkers bij de koffie of thee en er zijn zakjes 
zodat u ook iets voor later kunt meenemen. 
Bent u er ook weer bij? 

Waarschijnlijk wordt het begin 2022 
dat we samen met de ZWO van de 
gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer, 
een wijnproeverij organiseren met wijn 
die in Moldavië gemaakt is. De wijn 
heeft u al verschillende keren kunnen 
proeven tijdens het Avondmaal, maar 
er zijn misschien ook andere varianten 
beschikbaar. De details gaan we nog 
uitwerken en ziet u in de nieuwsbrief en/
of kerkbode! Tot slot organiseren we in de 
vastenperiode weer twee sobere maaltijden, 
ook daarover volgen nog meer details.

Engelenpost
Dit jaar organiseert de diakonie in de 
adventsperiode verschillende activiteiten. 
Vanaf Eerste Advent op 28 november zijn er 
weer Engelen actief om gemeenteleden die 
dat kunnen gebruiken elke adventsweek 
een kaartje met een mooie tekst of 
boodschap te sturen. En in de eerste week 
van december worden er decembertasjes 
rondgebracht aan de kinderen van onze 
gemeente die eerder ook een vakantietas 
kregen. Op 16 december is er de jaarlijkse 
Adventsbijeenkomst, waarover meer 
details volgen in de uitnodiging die we nog 
zullen versturen. Tevens worden er rond 
Kerst kerstpakketten rondgebracht door 
diakenen. Voor de organisatie van deze 
activiteiten kunnen we uw bijdrage goed 
gebruiken, via NL93 INGB 0005 8635 48 
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te BoZ.

Namens de ZWO en Diakonie,  
Marlies Blesgraaf

Nieuws van ZWO en Diakonie 
Activiteiten in de Adventsperiode 

Brabant voor Moldavië

kerkinactie.nl/brabant

Brabant voor Moldavië

kerkinactie.nl/brabant
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Colofon
Deze gemeentebrief is een uitgave van de 
Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom. 
Wanneer u regelmatig informatie wenst over 
het kerkelijk leven, kunt u een abonnement 
nemen op het (regionale) kerkblad “Rond de 
Kerken”. U kunt zich ook inschrijven voor de 
maandelijkse Nieuwsbrief via de website. 
Voor informatie over kunt u terecht bij  
P. van Herel - van Sprang, T 251 127.

Redactie
Ds. Ellen van Sluijs
Ella Dwarswaard
Eric van der Geer
Kees Gideonse
Ruben de Gooijer (vormgeving)

Redactieadres
redactie@protestantsekerk 
bergenopzoom.nl

Online
 Protestantse kerk Bergen op Zoom
 Ontmoetingskerkboz  

www.protestantsekerkbergenopzoom.nl

Verspreiding
Ans de Laater en  
vele vrijwilligers.

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

Marijke de Bruijne

Kerstlied 
uit Argentinië

Voor deze aarde zonder licht,
wordt de Heer geboren,

om het duister te overwinnen,
wordt de Heer geboren,

om onze wereld te veranderen,
wordt de Heer geboren.

 
Om de armoede te overwinnen

wordt de Heer geboren,
voor de armen die lijden,
wordt de Heer geboren,

voor gelijkheid van mensen,
wordt de Heer geboren.

 
Om ons liefde te brengen,

wordt de Heer geboren,
om ons egoïsme te overwinnen,

wordt de Heer geboren,
in het uitstrekken van onze handen,

wordt alle dagen de Heer geboren.
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