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Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom

jrg. 18, nr. 2

Geloof-Hoop-Liefde
Op Startzondag en het komende jaar is dit het thema van het gemeente-zijn. Dit wordt
ons aangereikt vanuit de landelijke kerk.
U zult zeggen: maar zoiets hebben we de afgelopen jaren toch ook al gehad? Dat klopt!
Maar dan één van de drie, steeds los van elkaar. Dit jaar zijn ze dus met elkaar verbon-
den.
Maakt dat dan enig verschil? Jazeker! Want wat is Geloof zonder Hoop en Liefde? Hoog-
stens een bepaalde levensovertuiging of filosofie: vrijblijvend en daarom ook kortzichtig..
Wat is Hoop zonder Geloof en Liefde? Een oppervlakkige voorspelling zonder waarde in
het heden... 
En wat is Liefde los van Geloof en Hoop? Nauwelijks meer dan een korte relatie met
iemand, of zoiets als seks: vrijblijvend en kortstondig...
Voor diepgang in Geloof heb je Hoop en Liefde nodig: om het vol te houden om te zoe-
ken naar zin en om je in te zetten voor God en de naaste. Om uithoudingsvermogen
ondanks wat er in het leven op je afkomt aan verdriet.. Om uiting te geven aan dankbaar-
heid, als alles je voor de wind lijkt te gaan... Ook heb je anderen nodig om in je leven te
ontvangen en te geven, wetende dat je zelf ook een Godsgeschenk bent...
Om uitzicht in je leven te geven, is er Hoop als geschenk van het Geloof in God: het wijst
je op het Koninkrijk van God en leert je rekening te houden met anderen(Liefde), omdat
jouw leven in dienst van Gods toekomst staat.
Het dienen van God en de naaste is niet een vrijblijvend, noch kortstondig iets. Het vraagt
om uithoudingsvermogen om jezelf beschikbaar voor anderen te houden. “Het is zaliger
te geven dan te ontvangen”(Handelingen 20,35). Dat je daartoe van Godswege geroepen
bent, kan je sterken, omdat je weet dat ééns “alles nieuw” zal worden..
Daarom heeft Paulus het in 1 Korinthe 13,13 over DE Liefde, nadat hij eerder steeds het
lidwoord weglaat. De Liefde, zoals God die In Jezus heeft gegeven, is namelijk onverge-
lijkbaar en onherhaalbaar. Uniek in het verbonden zijn met
de andere twee: dat is immers in Jezus’ leven, lijden en
opstaan zichtbaar geworden: Gods Liefde voor ons. Die
houdt ons staande en geeft inhoud(Geloof) en rich-
ting(Hoop). Zo is de verbinding van deze drie begrippen een
bijzonder geschenk van Godswege om ons elke dag te laten
verwonderen over het leven als geschenk van God vanuit
wat Christus voor ons betekent.
Op Startzondag en in alle verschillende activiteiten van het
komende seizoen mogen we deze drie steeds weer ontdek-
ken als richtinggevend voor ons leven.. Dit jaar beginnen we
dat op de Startzondag in en na de dienst. We bezinnen ons
dan op de toekomst van ons gemeente-zijn.  Doet u mee aan
die ontdekkingstocht?

Ds. ten Kate.
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TEN GELEIDE
Bergen op Zoom, augustus 2012.

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

In juni loopt het kerkelijk leven, behalve de vieringen op zondag, als vanzelf naar een
eindpunt. Soms worden de activiteiten afgesloten met een feestelijk tintje of een gezel-
lig intermezzo. Dan is het twee maanden tijd voor andere dingen.

In september komt het kerkelijk- en verenigingsleven weer op gang. We zien elkaar
weer en pakken de draad op, met nieuwe plannen en goede voornemens. We gaan
weer organiseren, plannen, klussen doen etc.

Dit bericht wil, u daarover informeren. Behalve de zondagse diensten is er nog zoveel
te doen. Voor iedere leeftijd en interesse zou er  iets bij moeten zijn. Ik wil afsluiten met
een citaat uit de kersttoespraak van koningin Beatrix: ‘’De uitdaging blijft zelf iets te
doen, samen met anderen en in betrokkenheid op de gemeenschap”.

Namens de redactie,

Kees Gideonse

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

advertentie

Wanneer u vaker informatie wenst over onze activiteiten kunt u het
beste een abonnement nemen op onze kerkbode “Rond de Ker-
ken”.
Voor informatie hierover kunt u terecht bij mevr. Yvonne Koersel-
man-Verhage, tel. 237543.

http://www.protestantsekerkbergenopzoom.nl
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zeker ook voor onze protestantse
gemeente in Bergen op Zoom. Zie deze
Startkrant. Met heel veel informatie over
activiteiten en bijeenkomsten die wij dit
komende seizoen weer gaan organise-
ren: kerkdiensten, gespreksgroepjes,
diaconie, pastorale zorg, zang en
muziek, samenkomsten, Bijbellezen, en
noem het maar op. Net als andere jaren
doen we dit met elkaar en voor elkaar.
Vanuit een rotsvast vertrouwen in ons
geloof. Inderdaad een nieuwe periode
met nieuwe kansen om er wat van te
maken. Namens de kerkenraad nodig ik
u hiervoor ook dit jaar weer van harte
uit. 

Paul Elion, voorzitter

BIJZONDERE KERKDIEN-
STEN IN SEPTEMBER,
OKTOBER EN NOVEMBER

9 september 10.00 uur. Startzondag.
Een bijzondere dienst waaraan cantorij
Rejoice meewerkt. We bezinnen ons op
de toekomst van de gemeente, mede
aan de hand van het jaarthema: Geloof,
Hoop en Liefde en het landelijke
beleidsplan: De hartslag van het leven.
Ook na de dienst is er nog activiteit om
ons te bezinnen, waarbij u dus van harte
welkom bent.

30 september 10.00 uur.
Oecumenische dienst in de Gertrudis-
kerk: 800 jaar stad, 800 jaar “levende
stenen”. Op zondag 30 september willen
we samen komen, als Christenen van
deze stad, in de Gertrudiskerk. Dat is
zo’n beetje de plek waar de stad ooit is
begonnen. Tijdens de dienst willen we

Van de Voorzitter
Op een mooie zondagavond afgelopen
juni werd Nederland uitgeschakeld op
het EK Voetbal 2012. Nog nooit eerder
was Nederland op een EK als laatste in
de poule geëindigd, zo werd ons mee-
gedeeld. Als je de commentaren in de
kranten en op de radio de volgende och-
tend moest geloven zaten we met z’n
allen in zak en as. Oranje uitgeschakeld!
Alsof er op dat moment geen ergere en
serieuzere zaken aan de hand waren in
Europa en in ons eigen landje. Maar
goed – voor alle Oranje voetbal fans
was die zondag een gitzwarte dag.
Temidden van al deze voetbal treurnis –
hoe betrekkelijk die misschien voor som-
migen ook is – was er ook één opmerke-
lijk bericht. Een radioverslaggever in het
Charkow stadion tekende uit de mond
van een Oranje fan de volgende opmer-
king op: “Verloren hebben we inder-
daad. Heel erg zelfs. Maar deze periode
is nu afgesloten en voorbij. Morgen
beginnen we gewoon weer opnieuw. En
hebben we nieuwe kansen om er wat
van te maken. Als iedereen nou gewoon
z’n best doet, gaat dat zeker lukken”. Ik
vond dat mooie woorden. Een nieuwe
start, met nieuwe kansen. Dat geldt niet
alleen voor het Nederlands elftal, maar



De planning is:

~ 17.30 uur Vredesmaal op het 
Parochiecentrum, Burgemeester 
Stulemeijerlaan 8

~ 19.00 uur Vredestocht vanaf de Ont-
moetingskerk naar het MoNUment

~ 19.30 uur Afsluiten bij het MoNUment 
met gedicht, lied en gebed.

Ook willen wij in de oecumenische
dienst van 30 september ter gelegen-
heid van 800 jaar Stad Bergen op Zoom
aandacht voor Vrede, in onze stad maar
ook elders.

Vorming en Toerusting.
Het komend half jaar gaat de commissie
als volgt invulling geven aan vorming en
toerusting.

Een korte toelichting op "vorming"- dit
betreft de overdracht van kennis, inzich-
ten en ideeën bedoeld voor alle
gemeenteleden.
Bij "toerusting" gaat het om bijscholing
voor diegenen die actief zijn in de kerk
bij het organisatorisch en inhoudelijk
draaiende houden van de kerkelijke
gemeenschap.

Ook het komend seizoen worden weer
"Synagogenlezingen" gehouden. Op 18
november wordt het onderwerp ‘Econo-
mie in de huidige tijd’ besproken in rela-
tie tot solidariteit in de samenleving en
het rentmeesterschap. Prof. A. Klamer,
hoogleraar economie aan de Eras-
musuniversiteit van Rotterdam zal deze
lezing verzorgen.

In het voorjaar wordt een tweede lezing
gehouden, mogelijk over de gevolgen
van de economie voor de mensen. Hoe
gaan mensen met tegenslag om, wat
kunnen anderen daarin betekenen?
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24 `vromen`
aan U voorstel-
len. Mensen en
hun levensver-
halen die ons
de richting kun-
nen wijzen naar
inspiratie. `800
jaar Bergse
vromen` is niet
geschreven om
vol nostalgie

achterom te kijken maar vooral om geïn-
spireerd te leven en vol geloof, hoop en
liefde naar de toekomst te kijken.
Levende stenen dus. De dienst begint
om 10.00 uur en U bent van harte wel-
kom. Voorgangers zijn pastor Rud Smit
en ds. Willem Vermeulen.

Torgau-zondag:
Het weekend van 4 november  is een
groep uit Torgau bij ons te gast. Thema
dit keer is: het Pastoraat. Een groep uit
de Pastorale Raad en Torgau-commis-
sie bereidt dit voor en werkt mee aan de
dienst. U bent dus ook welkom om ze na
de dienst weer uit te zwaaien.

Vredesweek

De Vredesweek is van 15 tot en met 23
september 2012.
Het thema is nog niet bekend.
Maar wij weten al wel wat wij gaan doen
in deze vredesweek.

In de reguliere diensten van de twee
weekeinden vragen wij aandacht voor
de vredesweek.

Wij houden op vrijdag 21 september een
maaltijd, een tocht en willen afsluiten bij
het MoNUment.



Welke rol is er voor de kerken?

In het afgelopen seizoen hebben de
leden van de Commissie V&T vergade-
ringen van de werkgroepen en commis-
sies bijgewoond en geïnventariseerd
welke ondersteuning men verwacht en
wat V&T daarin kan betekenen. 

In het komend jaar worden de activitei-
ten verder uitgewerkt, in de vorm van
ondersteuning en deskundigheidsbevor-
dering voor de Pastorale Raad, de Dia-
conie en de ZWO commissie. 

Namens de Cie V&T
Eric van der Geer
Email: geerbest@tiscali.nl

WEEK VAN HET BOEK: 
3 tot en met 11 november

Het wordt de derde editie van “de week
van het Boek”: één week waarin
gemeentes en parochies uit de omge-
ving de krachten bundelen om geza-
menlijk een interessant aanbod van bij-
eenkomsten te organiseren. Het pro-
gramma dit jaar wordt door nog meer
gemeenschappen gedragen dan vorig
jaar: De Immanuël gemeente op Tholen
en de Ark op Vrederust gaan ook mee-
doen.  Bijbelstudie, diner met gerechten
van Bijbelse recepten, muziek, gedich-

ten maken, spel voor kinderen en noem
maar op. Op het moment van schrijven
van deze gemeentebrief waren de plan-
nen nog niet tot in de puntjes rond maar
via de kerkbode, de website van de kerk
en de lokale pers wordt U op de hoogte
gehouden. Reserveert U vast de data!

ds Willem Vermeulen. 

Jeugdwerk
Ook dit seizoen heeft de Jeugdraad een
compleet aanbod van activiteiten voor
de jeugd.

Hieronder een korte uitleg over de ver-
schillende groepen met bijbehorende
leeftijden voor de kinderen.

Crèche
Elke zondag is er in de jeugdruimte
crèche voor kinderen van 0 t/m 4 jaar.

Peuter- kleutervoorleesdienst
De eerste zondag van de maand wor-
den er weer peuter- kleutervoorlees-
diensten gehouden. Peuters en jongste
kleuters zijn dan weer van harte wel-
kom!

Kindernevendienst
Voor de kinderen van de basisschool is
er elke zondag kindernevendienst. We
beginnen dit seizoen met het verhaal
van Mozes. Dit project zal lopen t/m
Advents- en Kersttijd.

Catechese
Er zijn ook dit jaar twee groepen;

~ kinderen van groep 7 en 8 basischool
~ tieners uit het voortgezet onderwijs.

Elke groep komt één keer per maand bij
elkaar tijdens de viering op zondag.
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Jongeren-gesprekskring
Het komende seizoen zijn jongeren van
18 jaar en ouder van harte welkom om
in gesprek te raken rond de vragen van
Geloof-Hoop en Liefde. In het bijzonder
ook doopouders en partners in een
gemengd huwelijk zijn welkom. Je kunt
met elkaar praten over vragen zoals:
wat geloof ik? Wat kan ik voor anderen
betekenen? Wat is de zin van leven en
samenleven? In onderling overleg wor-
den de onderwerpen bepaald. Het kan
verdieping en verduidelijking opleve-
ren... Aan het eind van de serie twee-
wekelijkse bijeenkomsten is er de moge-
lijkheid je voor te bereiden op het doen
van Openbare Belijdenis. Tijd en plaats
worden in onderling overleg vastgesteld.
De eerste keer is op vrijdag 26 oktober
om 20u. in de Ontmoetingskerk. Als je
mee  wilt doen, maar dan niet kunt, laat
het even weten( aastenkate@home.nl),
zodat we met je wensen rekening kun-
nen houden. Een paar mensen hebben
al belangstelling getoond. Hopelijk tot
ziens op vrijdag 26-10!

Ds. ten Kate.

Buurtgesprekken
Om iets van Geloof-Hoop en Liefde te
beleven is er de mogelijkheid om in klei-
ner verband in gesprek te komen over
onderwerpen die ons raken. In verschil-
lende buurten zullen daartoe bijeenkom-
sten worden georganiseerd, waar u van
harte welkom bij bent. Het is een moge-
lijkheid om andere gemeenteleden vlak
bij u wonend te leren kennen. Het is ook
een moment van gesprek met elkaar dat
inzicht kan verrui-
men.

In het nieuwe sei-
zoen zullen ver-
schillende buurtge-
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Ook gaat elke groep de eigen jeugd-
dienst voorbereiden.

De data worden in Rond de Kerken en
op de website bekendgemaakt.

Timeless 2.0 (TGIF)
Onze jeugdclubs
komen één keer in de
twee weken bij elkaar
in hun eigen jeugd-
honk in de kerk. Een
bezoekje waard, want
ze hebben het opnieuw geschilderd en
ingericht (Trapje op, rechts in de keu-
ken). De jongeren van 13+ hebben hun
eigen programma, boordevol met leuke
activiteiten van 19.30 tot 21.30 uur.

Ben je nieuwsgierig en heb je geen zin
om op vrijdagavond thuis te blijven? Mail
dan voor meer info naar: 

isjadominicus@hotmail.com of 
timelessboz@gmail.com

Groep jonge (doop)ouders
In het voorjaar zijn er verschillende
(aanstaande) jonge (doop)ouders bij
elkaar geweest in de kerk. In het najaar
willen we weer samenkomen. Deze bij-
eenkomsten zijn laagdrempelig, en de
ontmoeting staat centraal. Het is leuk
om met elkaar over buiken, beschuit,
baby’s en bijbels te praten. Naast elkaar
ontmoeten wordt er ook gesproken over
de rol van kerk bij de geloofsopvoeding,
het waarom van het wel of niet dopen.
Kortom; genoeg stof om met elkaar te
bepraten.

Verder zal het kinderkoor weer mee-
doen aan diverse vieringen, is er ook dit
jaar weer een Torgau-uitwisseling en
wordt er een Scholendienst gehouden.

mailto:aastenkate@home.nl),
mailto:isjadominicus@hotmail.com
mailto:timelessboz@gmail.com


sprekken worden gehouden. In mijn
agenda staan al de volgende bijeen-
komsten genoteerd:

~ Maandag 24-9 om 10.30u. Meilustflat.
Onderwerp: Startkrant.

~ Donderdag 18 oktober om 20u. ten 
huize van mevr. Kouwenhoven, Loca-
tellilaan 3: 
Onderwerp: Openbaring 20.

~ Dinsdag 23-10 thv. mevr. de Jonge, 
Irissenveld 15; 
Onderwerp: Startkrant.

~ Woensdag 24-10 om 10u. thv. mevr. 
Jolley, Mechelineblok 3: 
Onderwerp: Startkrant.

Weet u van harte welkom op de bijeen-
komst bij u in de buurt!

Ds. ten Kate.

Lukas-kring
Vanaf de eerste Advent lezen we in het
nieuwe kerkelijke jaar het Lukas-Evan-
gelie. In een gesprek willen we ons ver-
diepen in dit Evangelie. We zullen ook
aan de hand van muziek, literatuur en
kunst Lukas 21, 25-36 benaderen: hoe
dit ons kan helpen dit Evangelie te ver-
staan. De eerste keer is op donderdag
22 november om 20u. in de kerk. Deze
kring is zeker ook bedoeld voor
gemeenteleden, die in de afgelopen
jaren Belijdenis hebben gedaan, de
jonge-meente-kring. Als u dan niet kunt,
maar wel mee wilt doen, laat het even
weten: dan kunnen we hopelijk rekening
houden met tijd en plaats: aasten-
kate@home.nl  Als voorbereiding is het
fijn, als u het gedeelte al even hebt
doorgelezen. We zullen nauwkeurig
naar de tekst kijken en ook vertalingen
vergelijken.

Weet u van harte welkom op 22 novem-
ber!

Ds. ten Kate.

Solidariteitskas
In mei zijn de enveloppen voor de Soli-
dariteitskas rond gebracht. Kort daarna
waren er problemen met de betaling van
de acceptgiro van deze kas. Wat was er
aan de hand?

We hebben als kerkrentmeesters ver-
schillende rekeningen die weinig
gebruikt worden. Rekeningen van voor
de fusie van de Hervormde en de Gere-
formeerde Kerk Als we er nu eens een
bestemmen voor de betalingen van de
Solidariteitskas. Dat is handig voor de
boekhouding en voor de controle. De
naam van de rekening is aangepast en
toen dachten we het geregeld te heb-
ben. Maar…….., na een verandering
ontstaan de problemen. Zo ook bij ons.
De acceptgiro kan helaas door techni-
sche onvolkomenheden momenteel niet
door de bank verwerkt worden.

Als u de acceptgiro terug gekregen
heeft, verzoeken we u het bedrag via
een gewone bankoverschrijving, of via
internetbankieren, over te maken. Num-
mer en naam van de rekening zijn cor-
rect. Voor de dienst van 27 mei is aan
de kerkgangers een brief met deze ver-
klaring uitgereikt. In Rond de Kerken
van begin juni heb ik er een stukje over
geschreven en dit artikel is in grote lij-
nen in deze gemeentebrief over geno-
men. 

Waar gaat het om bij de Solidariteits-
kas? Dit geld is voor de Protestantse
Kerk ( PKN ). Deze kas is het spaarpotje
van onze landelijke kerk om gemeenten
die in problemen zitten te helpen. Zo
hebben wij indertijd voor de restauratie
van onze Ontmoetingskerk ruim 
€ 20.000 ontvangen.

A. Petermeijer.
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gemeenteleden des te meer verbreding
en uitdieping van het thema er kan
plaatsvinden. 

U bent gewoon nodig, maar dat had u
natuurlijk al begrepen.

In Rond de Kerken, via de website en in
zondagsbrieven zult u vanaf eind augus-
tus verder geïnformeerd en uitgenodigd
worden.

Daarin treft u dan ook informatie over de
partnerschapzondag.

Geert de Haan,
Werkgroep Gemeentecontacten Torgau

Inloophuis.
Het inloophuis William-
straat  is in onze stad een
bekende plek voor men-
sen, die anderen willen
ontmoeten, een praatje wil-
len maken of het verhaal
van een ander eens willen
aanhoren. Iedereen is wel-
kom, U ook.

Wij zijn er:

~ Donderdag van 10.00 tot 12.30 uur.
~ Zondag van 14.30 tot 17.00 uur.
Koffie of thee met wat erbij staan voor u
klaar. Ook vrijwilligers  zijn er om naar U
te luisteren.

Of als U dat nodig heeft en er prijs op
stelt, geven ze U een steuntje in de rug.
Kom gerust eens langs, U bent van
harte welkom.

Zoals U ziet staat er voor het eerst een
andere naam onder dit bericht. Ank v.d.
Kallen, was jarenlang niet alleen de
secretaris van de vrijwilligersgroep
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Bericht van de Werkgroep
Gemeentecontacten Torgau.

De voorbereiding
voor het bezoek van
de partnergemeente
uit Torgau aan onze
gemeente is in volle
gang. Zoals het gaat
bij voorbereidingen:
eerst komen de

ideeën en gaandeweg komt de invulling
daarvan met concrete activiteiten.

Het is eind mei wanneer ik dit schrijf, de
gemeentegids komt in september uit en
in het eerste weekend van november
(1 t/m 4 november) vindt het bezoek
plaats. Kortom: de invulling gaat nog
heel wat tijd en energie vergen in de
komende maanden.

Met de bezoeken willen we bijdragen
aan een wederzijdse bezinning op
“gemeente zijn”. Dit doen we door
onderlinge uitwisseling van gedachten,
ideeën en werkwijzen in dat gemeente
zijn. Een legitieme vorm van “gluren bij
de buren”, waar ieder zijn voordeel mee
kan doen. 

Om die uitwisseling zo concreet mogelijk
te houden nemen we jaarlijks een thema
bij de kop.  

In vervolg op het thema van 2011 (Dia-
konie) willen wij dit jaar Pastorale Raad
als thema oppakken.  Met de Raad zijn
begin dit jaar hierover de eerste contac-
ten gelegd.

In de zomermaanden willen we tot defi-
nitieve afstemming en verdere invulling
van de plannen komen. Dat betekent
ook dat u als gemeente weer zult wor-
den uitgenodigd om gastgezin te zijn en
deel te nemen aan activiteiten die geor-
ganiseerd worden tijdens dit bezoek.
Immers: hoe breder de deelname van



Mensen hebben mensen nodig

om elkaar te dragen.

Om elkaar tot leven te brengen.

Mensen hebben mensen nodig

om voor elkaar op te komen.

Om samen te werken aan welzijn en
geluk.

Mensen hebben mensen nodig

om te laten zien wie U bent.

God van liefde, God van gerechtigheid.

Wek dan die kracht in ons

Doe die liefde in ons ontvlammen,

die ons omkeert naar elkaar

Die ons doet zorgen voor elkaar.

Dat wij U liefhebben.

Dat wij onze naaste beminnen.

Dat wij onszelf kunnen liefhebben.

©Marinus van den Berg

“Inloophuis” maar ook de ziel ervan. Om
gezondheidsredenen heeft zij haar werk
met spijt in het hart moeten opgeven.
Ondergetekende zal proberen haar taak
over te nemen en meehelpen zodat wij
mensen kunnen blijven verwelkomen in
het inloophuis.

Louis v.d. Hoeven.

Berichtje van de pastorale
raad
Predikanten, ouderlingen en bezoekme-
dewerkers dragen samen zorg voor
bezoekwerk in onze kerkgemeenschap
en vormen zo de pastorale raad. In elke
wijk is een wijkteam actief om zo onze
droom, ‘een gemeente die zich verbon-
den voelt met elkaar en het verhaal van
God’, gestalte te geven. 

Dit gebeurt door middel van een kaartje,
telefoontje/mailtje, een bezoekje of een
bloemetje bij vreugdevolle gebeurtenis-
sen of op momenten dat zorgen en ver-
driet de boventoon voeren. 

Natuurlijk is het omzien naar elkaar niet
alleen iets van de wijkteams. Bovendien
is het niet altijd bekend of er behoefte is
aan contact of een bezoekje. We zijn als
gemeente dan ook elkaars ogen en
oren. Aarzelt u niet om de predikant,
wijk-ouderling of wijkteam te attenderen
als u van iemand weet dat bemoedi-
gende aandacht nodig is. Dit geldt ook
als het u persoonlijk aangaat. 

Wijkindeling en namen en telefoonnum-
mers van predikanten en wijkouderlin-
gen kunt u vinden in het jaarboekje. 
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De ZWO in het seizoen
2012-2013.
De ZWO zal eerst het project in Kenia ,
het opleiden van 3 vrouwelijke theolo-
giestudentes, afmaken. De financiering
hiervan is nog niet rond. We gaan Afrika
niet uit, want daar is nog van alles dat
verbetering behoeft. Niet in het minst in
de onderlinge relatie tussen de bevol-
kingsgroepen. Naast de man/vrouw ver-
houding, die onder de maat is, zijn er
nog de godsdiensttwisten, stammen-
strijd, hongersnood, rechteloosheid, enz.
Allemaal zaken die met veel geduld,
liefde en wijsheid, maar ook met geld,
om een oplossing vragen. De werkers
op deze terreinen verdienen onze steun,
omdat ze in onze plaats naast de mede-
mens staan. We zoeken nog leden voor
de commissie! Het clubje is enthousiast
bezig met aandacht voor behoorlijke
rechtspleging (Amnesty International),
fatsoenlijke betaling voor gemaakte pro-
ducten (wereldwinkel), het project in
Kenia en andere zaken. Over een vol-
gend project hoort u later in het seizoen
meer. 

Boekenmarkt
Elke eerste zaterdag
van de maand is er in
het Kerkelijk Centrum
Williamstraat een boe-
kenmarkt van 11.00 tot
16.00 uur. De opbrengst is voor het
onderhoudsfonds van de Ontmoetings-
kerk. Regelmatig worden de boeken
aangevuld, 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)

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.
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