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Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom

jrg. 18, nr. 1

WEES NIET BANG.
Er zijn zo van die uitdrukkingen die zo vaak in de bijbel staan dat je er aan gewend
bent geraakt en als je ze hoort er verder niet bij nadenkt. “Wees niet bang” is zo’n
uitdrukking. Het is een soort van “goedemorgen” als er in de bijbel bijzondere ont-
moetingen plaatsvinden. Meestal gaat het dan om verhalen dat God zich tot men-
sen richt, direct of via de profeten, engelen of visioenen. Misschien wel de
beroemdste is de geboorteaankondiging bij Maria, maar ook in de droom van Josef
en bij Zacharias zijn het de eerste woorden die klinken: wees niet bang.

In het nieuwe testament horen we dat Jezus deze uitdrukking ook een aantal keren
bezigt. Bijvoorbeeld als hij over water wandelt als een soort van geestverschijning
en de discipelen in de boot aanspreekt. En ook nu weer heel beroemd ….. op het
moment dat hij Maria aanspreekt in de tuin na de opstanding. 

God verwacht blijkbaar, als Hij van zich laat horen, dat mensen dan daar in eerste
instantie niet goed tegen kunnen. We hebben de neiging bang te zijn voor dingen
die we niet goed snappen en/of bedreigend vinden. 

Er zijn tv programma’s die van deze neiging gebruik maken. Door mensen over te
halen de dingen waar we bang voor zijn juist wel te doen; je angst te overwinnen.
Zo zien we mensen spinnen eten, in een kleine ruimte tussen slangen zitten en
van rotsen afspringen. 

Zou God vermoeden dat wij hem niet goed snappen en/of bedreigend vinden? Mis-
schien is dat ook wel een van de redenen van de crisis in kerk en geloof. Eigenlijk
snappen we Hem niet en vinden we het bedreigend ….. Het verstoort de normale
gang van zaken om je met Jezus bezig te houden. Hem volgen betekent meegaan
naar onbekend land en dat willen we niet
graag. Althans, niet zonder reisgids en fol-
dertjes en uitgestippelde route. 

Maar zo hoeft het dus niet te zijn: bedrei-
gend en onbegrijpelijk. Tientallen malen
horen we klinken: wees niet bang. Ook op
die Paasochtend, de eerste dag van de
week, dat de vrouwen naar het graf gingen
om te rouwen. Ineens moeten ze blij zijn,
maar dat gaat te snel. Met de woorden:
“wees niet bang” moet Jezus hen overhalen, 

WEES NIET

BANG



ook later bij allerlei verschijningen.

“In de voetsporen van Jezus” zou de kerk dit dus vooral moeten zeggen: wees niet
bang om wat te zien in dit gekke verhaal. Ook al snap je het niet en ook al bedreigt
het je bekende leventje: mensen kunnen tussen slangen zitten, spinnen eten en
van rotsen springen. Zo kunnen mensen ook tegen de boodschap dat zij er toe
doen en dat God hen meer dan levenslang zal koesteren. Hij stond er voor op! 

Nu worden wij uitgedaagd op te staan en te leven, …. samen.

Ik mag U inspirerende passie- en paasdagen toewensen.

Ds. Willem Vermeulen. 
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TEN GELEIDE

Bergen op Zoom, maart 2012.

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

Voor u ligt de eerste gemeentebrief van 2012. Hiermee wil de kerkenraad u kort
en bondig informeren over de diensten in de stille week en de viering van Pasen,
het belangrijkste feest in alle kerken. In deze brief worden alle vieringen en bij-
eenkomsten onder uw aandacht gebracht. Verder is nieuws over jeugdwerk, dia-
conaat en oecumene. De oudere gemeenteleden worden uitgenodigd voor de
jaarlijkse reis die door de kerk met de PCOB wordt georganiseerd. Kortom u
wordt weer bijgepraat over wat de kerk en haar leden de komende maanden
voor u kunnen betekenen.

De redactie.

advertentie

Informatie over onze kerk en alle activi-
teiten kunt u ook vinden op onze web-
site.
U vindt er ook reportages en foto's van
diverse gebeurtenissen. Ook uit een
verder verleden.
Hebt u vragen/opmerkingen over de site
dan vindt u rechtsonderaan de link voor
email naar de redaktie.

http://www.protestantsekerkbergenopzoom.nl

http://www.protestantsekerkbergenopzoom.nl
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7 april 2012, 21.30 uur, Paasnacht. De
gemeente komt samen op stille zater-
dag. De viering begint met de paarse
kleur van de 40 dagen tijd en zal “van
kleur verschieten” tot het wit van het
paasfeest. Na de doopgedachtenis volgt
de geloofsbelijdenis. Dit jaar extra fees-
telijk omdat ons gemeentelid Jacobine
van Doesburg tijdens deze viering open-
bare belijdenis van haar geloof wil doen.
Hierop volgt de tafelviering. Voorganger
is ds. Willem Vermeulen. Medewerking
wordt verleend door Rejoice o.l.v. Ruud
Cannemeijer.

8 april 2010, 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. Ruud Cannemeijer. Voor-
ganger is ds. Bert ten Kate. 

Van harte welkom bij al deze diensten.

Avondmaalsdienst op Witte
Donderdag voor senioren
Niet in alle woon/zorg centra wordt er
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 wanneer de gemeente samen-
komt voor de gedachtenis en viering van
het Heilig
Avondmaal.
Voor deze
doelgroep is
er nu ook
de gelegen-
heid om
overdag
een tafelvie-
ring mee te

KERKDIENSTEN in de
ONTMOETINGSKERK
ROND PASEN 2012

1 april 2012 , 10.00 uur, Palmzondag.
Laatste zondag van de 40 dagen tijd.
Tijdens de kindernevendienst worden er
palmpasenstokken gemaakt. Iedereen is
van harte uitgenodigd en kinderen zijn
extra welkom in deze feestelijke kerk-
dienst. Muzikale medewerking wordt
verleend door het kinderkoor o.l.v. mevr.
Liesbeth van Dijk. Voorganger is ds. Wil-
lem Vermeulen.

5 april 2012 , 19.30 uur, viering van
Witte Donderdag. Tijdens deze dienst
staan we stil bij de instelling van het Hei-
lig Avondmaal en de opmaat van het lij-
den van Christus. Medewerking wordt
verleend door onze cantorij Rejoice
o.l.v. dhr. Ruud Cannemeijer. Voorgan-
ger is ds. Willem Vermeulen.

6 april 2012, 19.30 uur, Goede Vrijdag.
We staan stil bij het lijdensverhaal in
woord en samenzang. Onze cantorij
o.l.v. dhr. Ruud Cannemeijer werkt mee
aan deze dienst. Voorganger is ds. Bert
ten Kate.



Stuijvenburg:
Donderdag 5 april, 11.00 uur, oecumeni-
sche dienst van Woord en Gebed. Voor-
gangers: pastor Mary Zopfi en ds. Bert
ten Kate.

Jacquelineflat:
Donderdag 5 april, 14.00 uur, oecumeni-
sche viering van Schrift en Tafel.  Voor-
ganger: pastor Bert Simons.

Meilustflat:
Vrijdag 6 april, 14.30 uur, oecumenische
viering van Woord en Gebed. Voorgan-
gers zijn pastor Jo Staps en ds. Bert ten
Kate.

ENKELE BIJZONDERE
KERKDIENSTEN ‘OP WEG
NAAR PINKSTEREN‘

15 april, 10.00 uur, Ontmoetingskerk.
Jeugddienst, mede voorbereid door de
katechisanten. In een gewone kerk-
dienst willen de jongeren ons vertellen
over hun project. Ook werken ze zelf
mee met muziek en gesproken woord.
Voorganger is ds. Willem Vermeulen. 

4 mei, 19.00 uur, oecumenische her-
denkingsdienst in de St. Gertrudis-
kerk. Deze dienst met als voorgangers
pastor Yolande van Steekelenburg en
dominee Bert ten Kate gaat uit van de
Raad van Kerken en gaat vooraf aan de
openbare herdenking. 
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maken in de Ontmoetingskerk. Op Witte
Donderdag, 5 april, ’s-middags vieren
we in kleine kring het Avondmaal, zit-
tend aan een grote tafel middenin de
kerk. En na de dienst is er een geza-
menlijk kopje koffie om elkaar weer even
te ontmoeten. De diakonie en de werk-
groep adventsviering neemt de organi-
satie van deze middag wederom voor
haar rekening. De dienst zal beginnen
om 13.30 en duurt ongeveer een half
uur. Voorganger is ds. Willem Vermeu-
len. U bent van harte welkom! Voor vra-
gen hierover kunt U terecht bij uw wijkdi-
aken, de kosteres of de predikant.

DIENSTEN IN DE WOON /
ZORG – CENTRA ROND
PASEN 2012.

Reigershorst:
Maandag 2 april, 10.30 uur, oecumeni-
sche viering van Woord en Gebed.
Voorgangers: Pastor Rud Smit en ds.
Bert ten Kate.

Zoomflat:
Donderdag 5 april, 10.30 uur, viering
van Schrift en Tafel.
Voorgangers: pastor Ko van Bekkum en
ds. Willem Vermeulen.

Avondvrede / Ravelijnflat:
Donderdag, 5 april 15.00 uur, oecumeni-
sche viering van Schrift en Tafel.
Voorgangers: pastor Ko van Bekkum en
ds. Willem Vermeulen.



17 mei, 10.00 uur, Ontmoetingskerk.
Hemelvaartdag. Op deze bijzondere
donderdag is er een dienst in de Ont-
moetingskerk. Voorganger is ds. Bert
ten Kate.

27 mei, 10.00 uur, Ontmoetingskerk.
Pinksteren. Een feestelijke viering van
deze wonderlijke gebeurtenis. Voorgan-
ger is ds. Willem Vermeulen.

3 juni, 11.00 uur, Gertrudiskerk.
Oecumenische jazz-dienst. Dit jaar
met als gastzangeres Denise Jennah.
Voorgangers zijn pastor Rud Smit en ds.
Willem Vermeulen. Welkom.

10 juni, Ravelijndag
De oecumenische werkgroep Conciliair
Proces organiseert voor de 22e keer
een oecumenische middag op het Rave-
lijn, tegenover het Anton van Duinker-
kenpark.
Er zal weer muziek te horen zijn, dansen
kunnen worden bekeken en er staan
kramen met lekkere (gratis) hapjes uit
verschillende delen van de wereld. Het
is tegelijkertijd een uitstekende gelegen-
heid om mensen met een andere cultuur
of godsdienst te ontmoeten.

U bent vanaf 14.00 uur van harte wel-
kom.

40 dagen project
kindernevendienst
Als ‘40 dagen project’ willen we in de
kindernevendienst graag iets meer ver-
tellen over Jezus. 

Het centrale thema is: Wat zou jij doen? 

Dit project gaan we doen aan de hand

van een aantal
verhalen: Jezus
roept zijn discipe-
len, Jezus roept
Zacheus de tolle-
naar, Jezus deelt
brood en vis,
Jezus vertelt over
de barmhartige
Samaritaan, Jezus en Zijn intocht in
Jeruzalem en tenslotte eindigen we met
Palmpasen en het Paasverhaal.

Het gaat in die verhalen om keuzes
maken: de keuze bij het roepen van de
discipelen, de keuze van Jezus om bij
Zacheüs de tollenaar te verblijven, de
keuze van het jongetje om zijn broden
en vis te delen, de keuze voor het hel-
pen door de barmhartige Samaritaan. 

Om dit thema duidelijk te maken en de
gemeente erbij te betrekken, zullen we,
voor het begin van de kinderneven-
dienst, een kind aan een gemeentelid
laten vragen een kaart uit een stapel te
trekken; op die kaart staat een dilemma
waaruit een keuze moet worden
gemaakt.

Gemeentevergadering
Op woensdag 18 april wordt de
gemeentevergadering gehouden met de
financiële cijfers over 2011 als belang-
rijkste onderwerp. Vanaf 20.00 uur wor-
den die gepresenteerd en besproken,
waarna de penningmeesters de boeken
over vorig jaar kunnen sluiten. Wat we
na de pauze gaan doen staat nog niet
vast.

Alle gemeenteleden zijn van harte uitge-
nodigd om aanwezig te zijn.

Namens de Kerkenraad,
Jan Voorsluijs, scriba
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..van de Kerkrentmeesters.
Zo heet de vaste rubriek in ons kerkblad
“Rond de Kerken”. Vol met informatie
over onze gemeente. Hieronder is het
stukje van 24 februari afgedrukt. De
vaste lezers van ons kerkblad weten al
wat er in staat. Als u dat ook iedere keer
wilt lezen, kan dat.|

U kunt zich op dit blad abonneren via
een telefoontje met mevrouw Koersel-
man ( tel. 0164 – 237543 ). Een abon-
nement kost € 23 per jaar ( € 1 per keer
en dat thuis bezorgd ). En dan volgt nu
het stukje:

Iedere dag vind ik in onze brievenbus of
in mijn postbakje in de kerk antwoorden-
velopjes van kerkbalans. Of stapeltjes
van de kerkbalanslopers of afzonderlijke
reacties van degenen die gezegd had-
den het zelf te zullen verzorgen (en dat
dus ook doen, voeg ik er graag aan toe).
Als we echt het gevoel hebben dat alles
binnen is, zullen we gaan tellen. Onder-
tussen worden alle opmerkingen van de
lopers verwerkt. Dankzij die opmerkin-
gen mogen we gelukkig ook nu in 2012
weer vaststellen dat het bij de actie
kerkbalans niet alleen gaat om de toe-
zeggingen die opgehaald worden, maar
dat de lopers ook onze gemeente verte-
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Activiteiten van het nationaal
kerkmuziekcentrum.
Stichting nationaal kerkmuziekcentrum
is een organisatie die opgericht is om
lessen en uitvoeringen (vooral in de St
Gertrudiskerk) te organiseren op het
gebied van kerkmuziek. Er wordt
samengewerkt met de muziekschool en
o.a. met Hortus. Het is per definitie
oecumenisch georiënteerd. De komende
weken staan onderstaande activiteiten
op het programma:

Zaterdag 12 mei, 20.00 uur:
Kamerkoor “musica cordis” o.l.v. Hans
Smout met organist Bram Beekman.

Weekend van 18 tot en met 20 mei:
Festival nieuwe muziek georganiseerd
door de Brabantse orgelfederatie.

Zondag 30 juni, 16.00 uur:
Orgelconcert door Kees van Eersel.

Voor meer informatie:
www.nationaalkerkmuziekcentrum.eu 

Bijeenkomst wijk 7
Op zondag 13 mei is er na de kerkdienst
een ontmoetingsbijeenkomst voor ieder-
een die in wijk 7 woont. Na de koffie zijn
we zo tussen 11.45 en ± 13.30 uur bij
elkaar voor een eenvoudige lunch, een
praatje en de mogelijkheid om creatief
samen door te praten over…..? 

Dat is nog even een verrassing.

U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging.

Hartelijk welkom!

Voor info: Joke Adriaanse – de Koeijer
0164-250718 of jozina58@home.nl

http://www.nationaalkerkmuziekcentrum.eu
mailto:jozina58@home.nl


genwoordigen. Dat ze een open oog
voor de pastorale kant van het bezoek
hebben. Het vaste wijkje dat men heeft
werkt in vele opzichten gunstig. Een van
de opmerkingen was namelijk “klopt het
dat ik die en die niet meer op mijn lijst
heb staan”? 

Naast de toezeggingen zijn er ook al
veel vrijwillige bijdragen binnen. De
stand is nu namelijk € 28.256,-. Veel hè.

In de vorige gemeentebrief was een
kerkblad bijgesloten. Met deze aandacht
voor Rond de Kerken hoopten we dat dit
tot nieuwe abonnees zou leiden. Om die
reden zal dit stukje ook in de gemeente-
brief afgedrukt worden. Daar staat bij
dat dit een van de vaste rubrieken in het
kerkblad is en dat het regelmatig lezen
van alle informatie over onze gemeente
mogelijk is als men een abonnement
neemt. Alle vaste lezers van ons kerk-
blad weten dit.

A.Petermeijer.

KERKBALANS.

Geachte lieve kerkbalanslopers,

Dank-je-wel dat jullie weer het soms las-
tige, maar erg belangrijke stuk kerken-
werk hebben willen doen dit jaar.

“Belangrijk”, omdat het ook heel
gemeentevormend is, want elk gemeen-
telid heeft een ander gemeentelid op
bezoek gehad.

“Belangrijk”, omdat het ook een posi-
tieve invloed heeft op de hoogte van de
totale vrijwillige bijdrage.

Velen van jullie kijken ook met voldoe-
ning terug op hun werk van dit jaar: her-
kenning en geanimeerd contact ( door
hetzelfde vaste wijkje ), enveloppen die
klaar liggen of in de bus werden
gedaan, enz.  

Heel bijzonder vond ik ook de enorme
bereidwilligheid van gemeenteleden om
de “loperswijk” van zieke of verhinderde
lopers over te nemen. 

Daarom nog eens heel erg bedankt en
ik hoop dat je volgend jaar ook weer
meewerkt; in november / december hoor
je weer van mij.

Grote groet van Joke Petermeijer.
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Oproep van de pastorale
raad!

Graag brengen we nog even de wijk-
teams onder uw aandacht . In elke wijk
van de Ontmoetingskerk is er een wijk-
team actief. De mensen van dit team
proberen aandacht te hebben voor hen
die in de betreffende wijk wonen; bij  lief
en leed, vreugde en verdriet, gewoon
omzien naar elkaar. 

Er zijn altijd mensen nodig die meedoen
met het werk in de wijken en deel willen
zijn van een wijkteam in uw buurt:
bezoekmedewerkers, ouderlingen, dia-
kenen. 

Wilt u meewerken in een team of
meer informatie? 

Neem dan contact op met Joke 
Adriaanse-de Koeijer van de pastorale
raad jozina58@home.nl  0164-250718
of met één van de predikanten.
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High-tea
Ook deze zomer organiseert de diaconie
weer een high-tea en wel op donderdag
19 juli. Midden in de vakantie, als velen
van ons weg zijn, organiseren we voor
de thuisblijvers een gezellige middag in
de vorm van een high-tea+. Naast de
heerlijke hapjes en diverse soorten thee
bezoeken we ook dit jaar weer een land.
Waren we het eerste jaar in Engeland
en koersten we vorig jaar naar onze
oosterburen,  nu wenden we de steven
naar een andere bestemming. Waar we

aan zullen leggen houden we nog even
geheim. Laat u verrassen en houdt het
kerkblad in de gaten, daar kunt u tzt. de
uitnodiging lezen en kunt u aanmonste-
ren. U bent van harte welkom.

De Diaconie 

mailto:jozina58@home.nl


INLOOPHUIS

Het Inloophuis Willi-
amstraat behoeft nog
nauwelijks uitleg: een
ontmoetingsplek voor
mensen die anderen
willen ontmoeten en/of
hun verhaal willen ver-
tellen. Iedereen is wel-
kom.

De openingstijden zijn:

donderdag
van 10.00 tot 12.30 uur

zondag
van 14.30 tot 17.00 uur

Koffie, thee en koeken staan klaar,
evenals de vrijwilligers die er luisterend
en ondersteunend voor de bezoekers
willen zijn.

Op eerste Paasdag, zondag 8 april
vanaf 14.30 uur, zullen wij, in samen-
werking met een cliëntengroep van de
GGZ WNB, er voor zorgen dat een
brunch voor u klaarstaat. 

Kom gerust eens bij ons langs, u bent
van harte welkom.

Ank van der Kallen

Boekenmarkt
Elke eerste zaterdag van de maand is er
in het Kerkelijk Centrum Williamstraat
een boekenmarkt van 11.00 tot 16.00
uur. De opbrengst is voor het onder-
houdsfonds van de Ontmoetingskerk.
Regelmatig worden de boeken aange-
vuld, dus elke maand is er weer wat
nieuws te vinden. Kom eens langs, er
staan duizenden boeken voor u klaar.

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

55+ reis 2012
Terwijl de kopij voor dit bulletin moet
worden ingeleverd, zijn we vanuit Diako-
nie en PCOB  nog bezig met de voorbe-
reidingen van de jaarlijkse dagtocht voor
de senioren op donderdag 10 mei a.s.
Die datum kunt u alvast noteren en ook
het reisdoel is bekend. We gaan naar
het nabije buitenland:’s morgens maken
we met een gids een rondrit door de
Antwerpse haven en na de lunch bezoe-
ken we het MAS (Museum aan de

Stroom). Dit nieuwe museum aan de
Schelde aan de rand van  Antwerpen
heeft een bijzondere architectuur en is
echt een bezoek waard. Als we alle
details weten, krijgt u nog een aparte uit-
nodiging met nadere gegevens.

Namens Diakonie en PCOB

Ans de Laater, tel. 244563
e-mail fam.delaater@planet.nl

Corry Kruik tel. Tel. 254545
e-mail ckruik@ziggo.nl
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‘t Winkeltje
Afgelopen jaar is er een recordbedrag
opgehaald met de verkopen in het win-
keltje, dank zij u.

Hartelijk dank hiervoor.

Wij hopen dat u ook dit jaar weer de
weg naar ons winkeltje vindt.

Ook hebben wij weer nieuwe cadeau-
tjes. U kunt bij ons ook terecht voor een
luiertaart of luierwieg, zie  foto.

De dames komen 1x per week bij
elkaar; wilt u hier meer over weten en
vindt u het leuk om mee te doen of wilt u
iets kopen: elke zondag na de dienst en
door de week kunt u contact opnemen
met:

Ans de Laater tel: 244563 of email:
fam.de.laater@planet.nl.

Colofon:
Deze gemeentebrief is een uitgave van de
Protestantse Gemeente te Bergen op
Zoom. Wanneer u vaker informatie wenst
over onze activiteiten kunt u het beste een
abonnement nemen op onze kerkbode
“Rond de Kerken”.
Voor informatie hierover kunt u terecht bij
mevr. Yvonne Koerselman-Verhage, tel.
237543.

Redactie:
dhr. Rob Blesgraaf
dhr. Kees Gideonse
ds. Willem Vermeulen
dhr. Jan Voorsluis

Layout: dhr. Rob Blesgraaf

Tekeningen:o.a. door Hetty den Herder

Verspreiding:
mw. Ans de Laater en vele vrijwilligers

Website:
www.protestantsekerkbergenopzoom.nl

Gironummer:
6921612 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Bergen op Zoom.

Redaktieadres/adres kerkgebouw:
Ontmoetingskerk,
Bolwerk Zuid 134,
4611 DX Bergen op Zoom
Tel. 0164-236165

mailto:fam.de.laater@planet.nl.
http://www.protestantsekerkbergenopzoom.nl
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Jezus - Pasen.

Daar hing Je aan het kruis, 

Je was dood voor drie lange dagen.

Spijkers door Je handen en voeten geslagen.

Je werd verlaten door Je eigen vader,

zelfs je beste vrienden hadden Je verraden.

“Het is volbracht”, 

waren Je laatste woorden,

toch was dat niet het laatste wat we van je hoorden.

Je verrees, Je stond op uit het graf.

En zo verloste Je ons van onze straf.

Het mooiste cadeau dat ons ooit werd gegeven.

Jij stierf voor ons, 

maar dat bracht ons het leven.

En op mijn beurt, 

geef ik mijn leven aan jou.

En beloof ik U mijn eeuwige trouw.

En ook al faal ik keer op keer,

voor altijd bent U mijn Heer.

Ik zing nu “halleluja” 

en ‘k prijs Uw grote naam.

Uw pad, is de weg die ik wil gaan.

           Joyce




