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Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom

jrg. 18, nr. 3

Vlees-wording
Kerstfeest vieren doen we, omdat we vieren dat Jezus is geboren. Dat Jezus is
geboren is van belang omdat God in Hem verschenen is. Met een moeilijk woord
noemen we dat INCARNATIE: God is vlees geworden (Johannes 1,14 in de NBG-
vertaling). Dat heeft zeker met mens-wording te maken. De NBV vertaling geeft
dan ook, waar de schrijver “vlees” gebruikt, steevast met “mens” weer. Dat is toch
wel erg weinig, en minacht de Evangelist, die natuurlijk ook best “mens” in plaats
van “vlees” had kunnen gebruiken, maar dit toch niet deed...

Bij vlees denken we allereerst aan eten: je koopt het bij de slager. Of we denken
aan seks: “vleselijke lusten”.

In de Bijbel wordt incarnatie gebruikt om aan te duiden dat God ons menselijk
bestaan in al haar kwetsbaarheid en schuld op zich is komen nemen. We zijn
immers vergankelijke mensen, al proberen we ons nog zo vaak onsterfelijk te laten
lijken of te maken.. En we zijn mensen met al onze fouten en gebreken: misver-
standen, ik-gerichtheid, hoogmoed, ontrouw ....... en vult u zelf maar verder in. Dat
de vertalers dit begrip vermijden zegt dus iets over hun mensbeeld, waar kwets-
baarheid en schuld blijkbaar niet in passen: daarin zijn ze beïnvloed door de tijd-
geest en die willen ze graag in hun vertaling laten terugkomen. Zo willen ze een
bij-de-tijdse vertaling maken die het mensen makkelijker maakt om de Bijbel te
lezen en er geen aanstoot aan te nemen...

Kerstfeest vieren is een feest van dankbaarheid, omdat God ons niet aan ons lot,
noch aan onze schuld overlaat: Hij is hoop en vergeving komen brengen in Jezus.
Zo wordt God voor ons zichtbaar en kenbaar en neemt Hij ons serieus in de moei-
lijke kanten van ons mens-zijn: sterfelijk en zondig. 

Kerst is dus de opmaat naar Goede Vrijdag en Pasen en dus niet los verkrijgbaar.
Zo mogen we dankbaar en hoopvol dit feest vieren en daarvoor krijgt u in deze
gemeentebrief veel mogelijkheden aangereikt. Die dank en hoop gelden niet voor
wat we in ons leven en samenleven er vaak van maken. Dit
bevestigt slechts zonde en schuld in vele gedaanten. Maar
Kerstfeest tilt ons uit boven alle vormen van vlees-zijn. Het doet
ons dankbaar en hoopvol uitzien naar de toekomst dankzij de
vlees-wording van God in Christus.

Daartoe wens ik u een gezegende Advents- en Kersttijd toe.

ds. ten Kate.
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TEN GELEIDE
Bergen op Zoom, december 2012.

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

Het is de gewoonte u rond markante momenten in het kerkelijk jaar te informeren over
de  kerkdiensten en andere vormen van ontmoeting. In deze brief worden verschillende
bijeenkomsten, activiteiten en  wetenswaardigheden onder uw aandacht gebracht.

Uit de berichten blijkt dat er voor alle leeftijden aanbod is en dat men op vele manieren
actief kan zijn. Voor ieder is er wel iets te vinden, afhankelijk van interesse en leeftijd.
Kijk daarvoor ook eens op de vernieuwde website!

Behalve geplande activiteiten zijn er ook spontane ontmoetingen en gerichte contac-
ten. Het bezoekwerk door de leden van de wijkteams is daarvan een voorbeeld.

Wij eindigen met u goede feestdagen toe te wensen. Vooral degenen  die zorgen en
gemis ervaren, wensen we de nabijheid van God en mensen toe.

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

Kerst aan het Bolwerk
Op 22 december houden we OPEN
HUIS voor de buurtbewoners rond
de Ontmoetingskerk. In de kerk zijn

dan ook tekeningen van Els van
Egeraat te zien.

U bent allen welkom.

http://www.protestantsekerkbergenopzoom.nl


- 3 -

Kerstnacht, maandag 24 december,
22.00 uur. 
Kerstnachtdienst. Voorganger is ds. Bert
ten Kate.   

Kerstochtend dinsdag 25 december,
10.00 uur. 
Kerstviering. De liturgie wordt muzikaal
ondersteund door Rejoice o.l.v. Ruud
Cannemeijer. We mogen ons verheugen
over het kind in de kribbe en tevens
over een kind dat gedoopt wordt tijdens
deze dienst.  Voorganger is ds. Willem
Vermeulen.  

Oudejaarsdag  maandag 31 decem-
ber, 19.30 uur. 
Oudejaarsdienst. Voorganger is ds. Bert
ten Kate. 

Zondag 6 januari 2013, 10.00 uur. 
De eerste kerkdienst in het nieuwe jaar.
Voorganger is ds. Bert ten Kate.

Zondag 27 januari 2013, 10.00 uur.
Ontmoetingskerk.
Oecumenische dienst i.s.m. de parochie
/ geloofsgemeenschap rond de Gertru-
diskerk. Voorgangers zijn pastor Rud
Smit en ds. Willem Vermeulen. 

OVERZICHT BIJZONDERE
KERKDIENSTEN IN 
DECEMBER EN JANUARI.
Hieronder treft u een overzicht aan van
de kerkdiensten rondom de feestdagen.
Indien niet anders vermeld vinden al
deze diensten plaats in de Ontmoetings-
kerk aan het Bolwerk Zuid 134. Voor het
overige verwijzen we naar de medede-
lingen in de kerkbode en op de website
van onze protestantse gemeente
www.protestantsekerkbergenopzoom.nl

Zondag 23 december, 10.00 uur.
Vierde adventszondag. Op deze laatste
adventszondag voor kerstmis is er
tevens viering van het Heilig Avond-
maal. Voorganger is ds. Willem Vermeu-
len.  

Kerstavond maandag 24 december,
19.00 uur. 
Gezinskerstviering, samen voorbereid
met de leiding van de kinderneven-
dienst. Het kinderkoor zingt mee en
muziek wordt gemaakt door de tieners.
U bent welkom met al uw visite! Voor-
ganger is ds. Willem Vermeulen. 

http://www.protestantsekerkbergenopzoom.nl


Vespervieringen in de Advent
Het is in Bergen op Zoom de laatste
jaren een goede gewoonte geworden
om op de zondagen in de adventstijd
een oecumenische vesperviering te
houden. Zo’n viering duurt ongeveer 30
minuten. De meditatieve sfeer en de
voor de Advent specifieke gezangen en
gebeden dragen ertoe bij dat wij ons
door deelname aan deze vieringen meer
intens kunnen voorbereiden op het
Kerstfeest. 

Wij voelen ons dan tevens verbonden
met alle christenen op de wereld die in
het raamwerk van het getijdengebed op
hetzelfde moment van de dag de ves-
pers bidden en zingen. Gelijk met de
grens tussen licht en donker loopt dan
een ‘wave’ van gebed over onze aarde.

De vespervieringen zijn: 

zondag 2 december 17.30 uur:
Ontmoetingskerk i.s.m. Rejoice.

zondag 9 december 17.30 uur:
Gertrudiskerk

zaterdag 15 december 19.00 uur:
Gertrudiskerk: A festival of lessons 
and carols.

Zaterdag 15 december:
Lessons and Carols.
Op 15 december 2012 zal het koor HMR
een liturgische adventsdienst “a festival
of Lessons and Carols” verzorgen in de
st. Gertrudiskerk, aanvang 19.00 uur.
Deze dienst bestaat uit een serie van 9
bijbellezingen, voorgelezen door 9 per-
sonen die betrokken zijn bij het oecume-
nische kerkelijke leven in Bergen op
Zoom. Deze lezingen worden afgewis-
seld met Engelse traditionele Carols,
beurtelings gezongen door HMR en
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OVERZICHT KERSTBIJEENKOM-
STEN WOON / ZORGCENTRA

Maandag 17 december, 15.00 uur.
Oecumenische kerstviering in de Zoom-
flat. Dienst van woord en tafel. Voorgan-
gers zijn pastor Rud Smit en ds. Willem
Vermeulen.

Dinsdag 18 december, ‘s-middags in
de Ontmoetingskerk: 
Adventviering voor senioren georgani-
seerd door de diakonie. Voorganger tij-
dens de liturgische viering is ds. Willem
Vermeulen.

Donderdag 20 december, 10.30 uur.
Oecumenische kerstviering in Rei-
gershorst / Acquacite. Voorgangers
zijn pastor Rud Smit en ds. Bert ten
Kate.

Vrijdag 21 december, 10.30 uur.
Oecumenische kerstviering in de Stuij-
venburg. Voorgangers zijn pastor Co
van Bekkum en ds. Gerdien Lankhuij-
zen.

Vrijdag 21 december, 10.30 uur.
Oecumenische kerstviering in de Mei-
lustflat. Voorgangers zijn pastor Jo
Staps en ds. Bert ten Kate.

Vrijdag 21 december, 14.30 uur.
Oecumenische kerstviering in huize
Jacquelientje. Voorgangers zijn pastor
Bert Simons en ds. Bert ten Kate.

Vrijdag 21 december, 15.00 uur.
Oecumenische kerstviering in Avond-
vrede / Ravelijnflat. Voorgangers zijn
pastor Co van Bekkum en ds. Willem
Vermeulen. 



door de kerkgangers. Iedereen is van
harte welkom bij deze bijzondere
adventsviering.

Kerstgezinsdienst
Op kerstavond (24 december) is er in de
Ontmoetingskerk een viering voor gezin-
nen met jonge kinderen. 

Deze kerstgezinsdienst begint om 19.00
uur. 

Maar om 17.00 uur worden de kinderen
al verwacht in de kerk. 

We hebben dan met de kinderneven-
dienstleiding en hulpjongeren een hele
grote tafel gedekt. 

Als de kinderen binnen zijn gaan we
gezamenlijk iets drinken.

Na het drinken zal het kinderkoor onder
leiding van Liesbeth alvast de liedjes
oefenen voor de kerstgezinsdienst. 

De andere kinderen gaan dan een
werkje maken of een spel doen.

Als er goed geoefend en leuk gespeeld
is gaan we allemaal aan tafel. 

Meestal zijn het tussen de 40 en 50 kin-
deren en dat is dus zeer gezellig. We
eten gezamenlijk een lekkere brood-
maaltijd. 

Wanneer de maaltijd ten einde is ruimen
we de grote zaal weer netjes op en

gaan we gezellig  naar de kerk waar de
ouders op hun kinderen wachten voor
de kerstgezinsdienst. 

Deze dienst is speciaal bedoeld voor de
kinderen. 

Er worden mooie liederen gezongen en
er is veel aandacht voor het kerstver-
haal.

Wil je er graag bij zijn, meld je dan aan
voor de kindermaaltijd. 

Uiteraard bent u allen van harte welkom
in deze prachtige dienst.  

Duncan van Beek
email: duncanvanbeek@home.nl

Cursus Tweespraak.
Pastor Rud Smit en ds. Willem Vermeu-
len geven ook dit seizoen weer een cur-
sus onder de titel “cursus tweespraak”.
Tweespraak probeert zaken met elkaar
in gesprek te brengen en naast of juist
tegenover elkaar te leggen. Dit seizoen
kijken we naar een aantal bijzondere bij-
belse figuren zoals Esther, Judith,
Gideon, Rachal etc. Deze ochtendbij-
eenkomst is op de tweede vrijdagoch-
tend van de maand  We beginnen om
09.30 uur tot 11.45 uur. Data het
komende jaar: vrijdagochtenden 11
januari, 8 februari, 8 maart, 12 april, 10
mei en 14 juni 2013. Plaats: Ontmoe-
tingskerk, Bolwerk Zuid 134.
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ontmoeten en ons feest een beetje te
delen. 

Inmiddels zijn er contacten met mensen
die rond de kerk wonen en willen mee-
werken. Er zal muziek zijn, enkele
kunstwerken en ook een kort woordje.
Maar vooral: gelegenheid tot gesprek bij
een glaasje. Het is voor het eerst dat we
dit zo gaan organiseren. Eenieder is er
welkom. Zaterdag 22-12 van 16.00 -
18:00 uur.   

Nieuwjaarsbijeenkomst vrij-
willigers

Op vrijdag 4 januari 2013 houden we de
nieuwjaarsreceptie voor vrijwilligers en
belangstellende leden van onze protes-
tantse gemeente, dus eigenlijk voor
iedereen die zich op één of andere
manier betrokken voelt bij onze kerk. 

We willen elkaar dan een goed nieuw-
jaar toewensen en wellicht heeft de
voorzitter een mooie speech over het
afgelopen jaar en de toekomst.

Van harte welkom, allemaal in de grote
zaal van de kerk, die om 19.30 uur open
gaat.

Jan Voorsluijs, scriba
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Leerhuis
Eén avond per
maand, op de laat-
ste maandag, wil-
len we samen de
Bijbelteksten bekij-
ken van de kerk-
dienst die nog moet komen. Natuurlijk
proberen te snappen wat er staat maar
ook met elkaar verwoorden wat de tekst
ons zegt. Dat zijn twee dingen! Het is
een interactieve vorm van leren. Graag
nodig ik U daar bij uit. De gekozen data
zijn: de maandagavonden 28 januari, 25
februari, 25 maart en 27 mei 2013. We
beginnen om 20.15 uur en werken tot
ongeveer 21.45 uur. Van harte welkom! 

ds. Willem Vermeulen.

“Kerst op het Bolwerk” 
Vlak voor kerstmis is de kerk op z’n
mooist versierd en klaar voor het feest.
De protestantse gemeenschap viert
kerst. We rijden de wijk in en uit, parke-
ren voor allerlei huizen en brengen
gezellige drukte met ons mee. Natuurlijk
zijn alle wijkbewoners welkom tijdens
onze diensten, maar niet iedereen zal
die stap willen maken. Hoe kunnen we
toch iets met en voor de wijk doen? Vlak
voor kerst ons “huis” openstellen zodat
de wijkbewoners kans krijgen elkaar te



Vorming en Toerusting.
Ook in dit seizoen worden weer ‘Syna-
gogenlezingen’ gehouden.  Na de lezing
over ‘Economie in de huidige tijd’ door
Prof. A. Klamer in november jl. zijn we
bezig met de voorbereidingen voor de
tweede lezing. Op 10 maart 2013 gaat
deze lezing waarschijnlijk over de gevol-
gen van de economie voor de mensen.
Hoe gaan mensen met tegenslag om,
wat kunnen anderen daarin betekenen?
Welke rol is er voor de kerken? Gedacht
wordt aan een lezing met meerdere
sprekers, die vanuit de praktijk een korte
voordracht zullen houden. Daarmee
kunnen meerdere aspecten van dit
onderwerp aan de orde komen. De com-
missie is dan ook met een paar sprekers
in overleg. Daarover zal in Rond de Ker-
ken nadere informatie worden gegeven.

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. 

De Pastorale Raad heeft in oktober een
avond over bezoekwerk georganiseerd,
onder leiding van ds. Gerdien Lankhuij-
zen. Deze was bestemd voor allen die
bij dit werk betrokken zijn. 

De ZWO-commissie neemt  zelf met de
gemeenteadviseur van de PKN contact
op voor ondersteuning bij de werkzaam-
heden.

Inmiddels is Carla Kniestedt de commis-
sie komen versterken en is William Ver-
telman erin  afgevaardigd vanuit de
parochie.

Namens de commissie V&T

Eric van der Geer
Email: geerbest@tiscali.nl

Buurtgesprekken
De volgende buurtgesprekken zijn al
bekend:

Do 31-1 om 20u bij mevr. Kouwenho-
ven, Locatellilaan 3: onderwerp: Job 28.

Di 5 maart om 20u. bij mevr. De Jonge,
Irissenveld 15; onderwerp: compassie.

Woe 13 maart om 10u. bij mevr Kruik,
Holleweg 59; onderwerp: 1 Petrus 3.

U bent er hartelijk welkom in uw buurt!

ds. ten Kate.

KERKBALANS 2013
Het thema voor de actie Kerkbalans
luidt: “Wat is de kerk mij waard”. 

“Heel veel”, zal het antwoord zijn van
velen, want je kunt in die kerk op zon-
dag zo maar binnen lopen; je komt in
een prachtig, gezellig en warm interieur.
Je hoort er over God. Je ontmoet er
mensen die meeleven met elkaar, met u
dus ook. 

In de week is er ook bijna altijd iets voor
jong, of oud of daar tussen in.

Veel meer dan honderd vrijwilligers hou-
den dit alles, samen met onze predikan-
ten en kosteressen draaiende: dat is
onze kerk hun waard!

Natuurlijk kost ons dat samen ook heel
veel: predikanten - en kosterssalarissen,
een hoge energierekening, verzekerin-
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Gertrudiskerk en ook is er een groep
jongeren die voor de muziek zorgt. De
dienst begint op zondag 10 februari om
12.00 uur. Voorgangers zijn pastor Co
van Bekkum en ds. Willem Vermeulen.
De deuren zijn open vanaf 11.33 uur. U
bent van harte welkom. 

Jeugdactiviteiten
De jeugdactiviteiten zijn al weer een
tijdje aan de gang. Bij het begin van het
nieuwe seizoen zijn we allen weer fris
van start gegaan. Hieronder volgt een
korte samenvatting van de lopende acti-
viteiten voor en van onze jeugd.

• Elke zondag is er de mogelijkheid om
uw kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4
jaar naar de crèche te brengen.

• De eerste zondag van iedere maand
wordt er in de crècheruimte een peuter-
kleutervoorleesdienst gehouden. Er
wordt een bijbelverhaal voorgelezen
door een 'voorleesoma' en de kinderen
zingen en bidden met elkaar.

• De kinderen van de basisschool 
(4 t/m 12 jaar) worden tijdens de dienst
uitgenodigd om naar de kinderneven-
dienst te gaan. Ook hier wordt er een
bijbelverhaal verteld, bidden ze samen
en wordt er geknutseld en een spelletje
gedaan.

• Elke tweede zondag van de maand is
er catechese voor de kinderen van
groep 7 en 8 van de basisschool. De
eerste zondag van de maand is er cate-
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gen, landelijke afdrachten, onderhoud
van alle gebouwen, liturgieën en al die
jeugd – en ouderenactiviteiten, heel veel
koffie enz.enz.

Maar dat is van blijvende waarde. Je
vergeet dit nooit weer, want je hoort
erbij, het verrijkt je leven.

Doet u daarom weer mee met de actie
Kerkbalans, zodat “onze kerk” als een
waardevol centraal punt in ons leven
kan blijven voortbestaan? Want dat is de
kerk ons vast wel waard.En daarom zult
u allen in de derde week van januari
benaderd worden door één van onze
ongeveer honderd kerkbalanslopers.
Dat is de kerk hun waard. Wij, de
kerkrentmeesters, vertrouwen er op dat
u weer van harte meedoet.

Namens allen,
Joke Petermeijer. 

Oecumenische vastenavond
kerkdienst dit jaar op 10
februari.
Als vanouds probeert een groep jongere
en wat minder jongere leden van de
parochie en de protestantse gemeente
om het motto van de vastenavond te
bekijken door de bril van kerk en bijbel.

Vanaf 20 janu-
ari oefent het
vastenavond-
kerk-koor weke-
lijks om 11.30
uur in de



opgeleide zangtalenten (mochten ze er
zijn, natuurlijk welkom!). Wat we zoeken
zijn gewone amateurs, die de juiste toon
weten te vinden. En meezingen kan op
verschillende manieren : meewerken 
aan een afgerond geheel zoals een can-
tate of full time als cantorijlid. Een “mee-
zingproefperiode" is natuurlijk altijd af te
spreken. Als je dit ziet zitten, laat dan
wat van je horen!

Rinus van der Wiele
tel.0164 258449
e-mail : wielewal@tele2.nl

24 Bergse vromen
Als bijdrage aan Bergen op Zoom 800
jaar stad werd door leden van de Lieve-
vrouweparochie en de Protestantse
gemeente een boek samengesteld over
24 personen uit de lokale geschiedenis,
die voor stad en land van bijzondere
betekenis zijn geweest. Vroom in de
ouderwetse betekenis van het woord:
moedig, flink. Het gaat om bekende en
onbekende mensen - uit het verre verle-
den en de vorige eeuw. Het is een aar-
dig boek geworden voor een ieder die
belangstelling heeft voor de geschiede-
nis van de stad. Het gaat niet alleen
over paters en dominees. Wist u bij
voorbeeld dat de beroemde geleerde
Erasmus  regelmatig in Halsteren
logeerde en daarover heeft gepubli-
ceerd? En zouden allen die met de
Lowys Porquinstichting  "(lowies por-
kwien)” te maken hebben, weten dat de

chese voor de tieners die op het voort-
gezet onderwijs zitten. Per groep organi-
seren ze een jeugddienst en bereiden
deze samen voor met de voorganger.

• Om de week is er op de vrijdagavond
in het jeugdhonk van de kerk een
samenkomst van Timeless 2.0. De jon-
geren organiseren samen activiteiten.

• Sinds kort is er een groep 25-plus-
sers die ook nog (aanstaande) ouders
zijn. Deze jonge volwassenen hebben
elkaar leren kennen tijdens een ontmoe-
tingsavond. Het thema was: beschuit,
buiken, baby's en de Bijbel. In het voor-
jaar willen we graag een brunch organi-
seren na een kerkdienst.

• Ook hebben we een muzikale jeugd!
Het kinderkoor onder leiding van Lies-
beth heeft dit seizoen weer meerdere
optredens gepland staan. Daarnaast is
er ook een tienergroep die tijdens spe-
ciale diensten hun talenten laten horen.

Cantorij Rejoice
Wie kent Rejoice niet? Dat zullen er
onder de lezers van de gemeentebrief
maar weinig zijn. We proberen gemid-
deld een keer per maand een zinvolle
bijdrage aan de kerkdienst te geven en
dat doen we met veel enthousiasme!
Maar natuurlijk blijft er altijd wel wat te
wensen over. Om als cantorij iets te
laten horen heb je n.l. stemmen nodig.
En op dit punt is er de laatste tijd met
name bij de sopranen en de bassen een
minimale bezetting ontstaan, wat in de

praktijk de
kwaliteit
niet ten
goede
komt.

We zoeken
geen hoog
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INLOOPHUIS
Het Inloophuis William-
straat behoeft nog nau-
welijks uitleg:het is een
ontmoetingsplek voor
mensen die anderen wil-
len ontmoeten of hun
verhaal willen vertellen.
Iedereen is welkom, ook
als u een luisterend oor
wil zijn voor een ander.

Misschien voelt u zich-
zelf niet aangesproken,
maar kent u iemand in uw omgeving
voor wie de eenzaamheid  wel eens te
veel wordt, of die zijn verhaal kwijt wil.
Wijs hem/haar dan de weg naar het
inloophuis.

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 Zondag 23 december is er weer een
uitgebreide Kerstbrunch, opgeluisterd
door het Halsters mannenkoor. Vanaf
14.30 uur bent u welkom om daarvan te
genieten.

Kom gerust eens bij ons langs, u bent
van harte welkom. Misschien, als u toch
langskomt, dat u denkt: ik zou ook wel
als vrijwilliger willen meehelpen; er is
inderdaad plaats voor betrokken men-
sen!

Louis v.d. Hoeven
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naamgever een Italiaanse koopman was
die in Bergen is blijven hangen? Zo kom
je tal van leuke weetjes tegen!

Het is ook heel geschikt als presentje
aan oud-Bergenaren  en mensen die
belangstelling voor de stad hebben.
Voor de prijs hoeft u het niet te laten en
het is verkrijgbaar bij de kosteres en de
boekhandel voor 800 eurocent. Van
harte aanbevolen!

Kees Gideonse

Rond de Kerken
Zo heet ons kerkblad voor Zuid West
Brabant. Het blad dat iedere veertien
dagen verschijnt en ons informeert over
alles op Protestants kerkelijk gebied.
Niet alleen van onze eigen gemeente,
maar ook over onze buren.

Waarom schrijf ik hierover? Maar een
deel van onze gemeente is op dit blad
geabonneerd. En deze gemeentebrief,
die een paar maal per jaar verschijnt,
komt bij al onze gemeenteleden. Mijn
oproep kan zo meer gemeenteleden
bereiken. Het is duidelijk dat we altijd op
zoek zijn naar nieuwe abonnees. We
schrijven immers om gelezen te worden.
Ik hoop dat u zegt ook abonnee te willen
worden. De kosten vallen heel erg mee,
€ 23 per jaar voor 22 nummers. Dus
voor 1 euro per keer heeft u iedere veer-
tien dagen Rond de Kerken in de bus.
Mevrouw Koerselman, tel. 0164 –
237543, noteert graag nieuwe abon-
nees.

A.Petermeijer.



De opbrengst hiervan is voor het onder-
houd van de kerk.

De kerstkaarten zijn er ook weer, even-
als rode en witte wijn met het etiket van
de kerk er op.

Nieuw is het boekje  “24 Bergse Vro-
men”, te verkrijgen voor 800 eurocent.

Elke zondag na
de dienst en in
de week kunt u
in het winkeltje
terecht.

Als u van tevo-
ren even infor-
meert of er iemand aanwezig is, staat u
niet voor een gesloten deur.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met:

Ans de Laater: tel 0164-244563 of 
e-mail: fam.de.laater@planet.nl

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.
Elke maand zijn er nieuwe boeken. Kom
eens langs, er staan duizenden boeken
voor u klaar. Inl.: Ank van der Kallen (tel.
265158)

‘t Winkeltje
U zult misschien zeggen: een winkel in
de kerk?

Maar er zijn 16 creatieve dames die
iedere maandagmiddag bij elkaar
komen om heel leuke cadeautjes te
maken, voor €1,- tot € 12,-.
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Het	Licht	is	uitgezaaid,	

dit	stralend	Woord	van	den	beginne:	

een	ster	geboren,	die	

Dit	Licht	zal	als	een	lopend	vuur	

de	nacht	voor	altijd	overwinnen.

Het	Licht	is	uitgezaaid	

en	niet	door	weer	en	wind	te	doven.	

Hoe	diep	en	donker	ook,	

wij	zullen	in	zijn	kracht	geloven.	

Want	ook	de	langste	nachten	gloeit	

dit	Licht	als	Morgenster	te	boven.

Het	Licht	is	uitgezaaid	in	ons,	

opdat	wij	zullen	stralen.	

In	onze	liefde	wil	

het	zich	in	duizendvoud	herhalen.	

Maak	ons	tot	sterren	in	de	nacht	

voor	al	wie	met	ons	ademhalen.

©	Sytze	de	Vries	

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 (regionaal)
kerkbode “Rond de Kerken”.
Voor informatie hierover kunt u terecht bij
mevr. Yvonne Koerselman-Verhage, tel.
237543.
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