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Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom

jrg. 19, nr. 3

Kerst in geuren, kleuren en klanken.
Sinds het startweekend wordt op allerlei manieren gewerkt met het jaarthema: geu-
ren en kleuren van het geloof. En als er één feest is waar veel geuren, kleuren en
klanken mee verbonden zijn dan is het wel het kerstfeest. Het begint in de kerk al
met advent: de kleur van de liturgische kleden wordt paars en er komen heel voor-
zichtig lichtjes in de kerk. De adventsster …. De eerste lamp en een week later de
tweede. De liederen die gezongen worden hebben hun eigen klank en langzaam
zie je kerstmis om de hoek verschijnen. De boom, met veel lichtjes, en daarmee
ook de geur van kerstmis. De vele activiteiten brengen in de kerk de geur van lek-
kernijen binnen. Tegen kerst zeker ook de geur van glühwein.

Buiten de kerk begint het veel eerder: eind oktober waren de tuincentra al met het
kerstfeest bezig: veel rood en groen, veel glitter, de geur van etenswaren, de klan-
ken van de belletjes van de arrenslee en, tegenwoordig ook, het gefluit van de
elektrische stoomtrein.

Ik heb zitten peinzen over dit thema. Hoe zou het in de tijd van de geboorte heb-
ben geroken? En welke klanken en kleuren moeten we ons er bij voorstellen? De
houtvuren van de herders, de geur van de dieren in de stal, ongetwijfeld veel kleine
olielampjes en natuurlijk het hemelse gezang …. Dat komt wel in de buurt van
onze kerstbeleving. En Maria die gelukkig is, en dat er veel vreugde is en opti-
misme ….. dat hoort er ook bij. Maar dan moeten we ons natuurlijk wel beperken in
welke Bijbelstukjes we erbij betrekken. 

Als we het evangelie van Lucas lezen, dan zullen we moeten vaststellen dat het
levensverhaal van Josef en Maria niet geheel in een prettig daglicht komt te staan.
Maar goed, de vreugde wint het dan toch. Met Mattheus erbij komen er andere
klanken, geuren en kleuren om de hoek kijken. De wijzen uit het oosten leveren
nog wel een romantisch beeld op, maar dit wordt direct gevolgd door de geur van
angst; de klank van wapengekletter. Voor het leven van Jezus moet worden
gevreesd en Josef en Maria gaan op de vlucht. We willen dit
verhaal niet altijd een prominente rol geven, omdat we zo genie-
ten van die goede geuren en klanken en kleuren. Die proberen
we jaar op jaar ook te beleven: in de kerk en in de vele famili-
aire samenkomsten.

Maar het is er ondertussen wel ….. op onze wereld …… zelfs
als we een kerstbestand voor elkaar krijgen. Er zijn mensen op
de vlucht, er is wapengekletter en er zijn veel plekken op aarde 



“waar een luchtje aan zit”. Terwijl wij ons aan de goede geuren laven weten we dit
natuurlijk heel goed. De geboorte vindt niet alleen plaats te midden van vreugde-
volle situaties, maar ook te midden van al het andere. Dat is tegelijk ook het troos-
tende van kerstmis. Wat de geuren en kleuren en klanken van de wereld ook zijn
….. of van uw en mijn leven …… kerstmis wordt het in ieder geval. 

Ik wens U toe, dat de vreugde het gaat winnen …..

Gezegende kerstdagen.

Ds. Willem Vermeulen.
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TEN GELEIDE

Bergen op Zoom, december 2013.

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

U hebt in handen de nieuwe gemeentebrief waarin de verschillende vieringen en bij-
eenkomsten rondom de Kerstperiode en in de maanden daarna onder uw aandacht
worden gebracht.

Wij hopen dat uw interesse wordt gewekt als u deze aankondigingen doorneemt en
verwachten dat er ook voor u iets tussen zit. Hebt u vragen of suggesties, neem dan
met ons contact op.

Tenslotte wensen wij u goede feestdagen toe! Degenen die leegte en gemis ervaren,
wensen wij de nabijheid van God en mensen toe.

De redactie.

Kerst aan het Bolwerk
Op 21 december houden we OPEN

HUIS voor de
buurtbewoners rond de

Ontmoetingskerk.
U bent allen welkom vanaf 16:00u
(voor de kerstmarkt vanaf 10:00u).
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Assemblé". Voorganger is ds. Willem
Vermeulen.   

Kerstochtend woensdag 25 december
2013, 10.00 uur.
Kerstviering. De liturgie wordt muzikaal
ondersteund door Rejoice o.l.v. Ruud
Cannemeijer. Voorganger is ds. Bert ten
Kate.  

Zondag 29 december 2013, 10.00 uur.
Muzikale zondagochtend met medewer-
king van de Bachfreunde en Rejoice
o.l.v. Ruud Cannemeijer. Er wordt een
korte cantate van Hammerschmidt uit-
gevoerd tijdens de liturgie. Voorganger
is ds. Willem Vermeulen.   

Oudejaarsdag  dinsdag 31 december
2013, 19.30 uur.
Oudejaarsdienst. Voorganger is ds. Wil-
lem Vermeulen. 

Zondag 5 januari 2014, 10.00 uur.
De eerste kerkdienst in het nieuwe jaar.
Voorganger is ds. Willem Vermeulen.

Zondag 26 januari 2014, 10.00 uur in
de Ontmoetingskerk. Een oecumeni-
sche kerkdienst in het kader van de
internationale bidweek. Voorgangers
zijn ds. Bert ten Kate en Ko van Bek-
kum.

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 22 december 2013, 10.00 uur.
Vierde adventszondag. Voorganger is
ds. Bert ten Kate.  

Kerstavond dinsdag 24 december
2013, 19.00 uur.
Gezinskerstviering, voorbereid met de
leiding van de kindernevendienst. Het
kinderkoor zingt mee en muziek wordt
gemaakt door de tieners. U bent welkom
met al uw visite! Voorganger is ds. Bert
ten Kate. 

Kerstnachtdienst, dinsdag 24 decem-
ber 2013, 22.00 uur.
Sfeervolle kerstnachtviering met mede-
werking van de blazersgroep "Ensemble

http://www.protestantsekerkbergenopzoom.nl


Zaterdag 14 december:
Lessons and Carols.

Op 14 decem-
ber 2013 zal
het koor HMR
een liturgische
adventsdienst
“a festival of
Lessons and
Carols” verzor-
gen in de St.
Gertrudiskerk,
aanvang 19.00
uur. Deze
dienst bestaat
uit een serie van 9 bijbellezingen, voor-
gelezen door 9 personen die betrokken
zijn bij het oecumenische kerkelijke
leven in Bergen op Zoom. Deze lezin-
gen worden afgewisseld met Engelse
traditionele Carols, beurtelings gezon-
gen door HMR en door de kerkgangers.
Iedereen is van harte welkom bij deze
bijzondere adventsviering.

Zondag 15 december 2013,
15.00 uur.
Kerstzangmiddag in de Ontmoetings-
kerk m.m.v. het DCC-koor o.l.v. mevr.
Ineke de Vries. Pianist is dhr. Hikmet
Nilalov. Ook werken mee het Goedko-
perkwintet en organist dhr. Rein Ros.

Kinderkerstfeest 2013.
Ook dit jaar nodigen we jullie allemaal
weer uit voor het kinderkerstfeest op 24
december 2013.

In de komende adventsperiode gaan we
het hebben over het bekende kerstver-
haal, maar verteld vanuit het gezichts-
punt van de ezel, de schaap en de ster. 
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OVERZICHT KERSTBIJEENKOM-
STEN WOON / ZORGCENTRA
Maandag 16 december 2013, ‘s mid-
dags in de Ontmoetingskerk: Advents-
viering voor senioren georganiseerd
door de diakonie. Voorganger tijdens de
liturgische viering is ds. Bert ten Kate.

Dinsdag 17 december 2013, 15.00
uur. Oecumenische kerstviering in de
Zoomflat. Dienst van woord en tafel.
Voorgangers zijn pastor Mary Zopfi en
ds. Willem Vermeulen.

Donderdag 19 december 2013, 10.30
uur. Oecumenische kerstviering in Rei-
gershorst / Acquacite. Voorgangers
zijn pastor Ko van Bekkum en ds. Bert
ten Kate.

Donderdag 19 december 2013, 15.00
uur. Oecumenische kerstviering in
Avondvrede / Ravelijnflat. Voorgan-
gers zijn pastor Ko van Bekkum en ds.
Willem Vermeulen.

Vrijdag 20 december 2013,  14.30 uur.
Oecumenische kerstviering in de Mei-
lustflat. Voorgangers zijn pastor Jo
Staps en ds. Bert ten Kate.

Vrijdag 20 december 2013, 14.30 uur.
Oecumenische kerstviering in huize
Jacquelientje. Voorgangers zijn pastor
Lenie Pepels en ds. Willem Vermeulen.

Maandag 23 december 2013, 14.30
uur. Oecumenische kerstviering in de
Stuijvenburg. Voorgangers zijn pastor
Mary Zopfi en ds. Bert ten Kate.



Als afsluiting zal op kerstavond het kin-
derkerstfeest gehouden worden met als
thema Engelenhuis. 

Het verhaal zal dan vanuit de engel ver-
teld worden.

Uiteraard is het de bedoeling om voor
de dienst samen een maaltijd te gebrui-
ken. 

We beginnen met  het maken van kerst-
stukjes. Jullie zijn om 17.00 uur welkom.

De dienst begint om 19.00 uur. 

We hopen dat jij de 24ste er ook bij
bent. En je mag natuurlijk ook je vriend-
jes en vriendinnetjes meenemen. 

Geef je snel op!

Groetjes en tot dan,

de leiding van de Kindernevendienst

Voor meer informatie en aanmelden:
Duncan van Beek, tel.: 0164 - 230 552,
e-mail: duncanvanbeek@home.nl 

Ook het kinderkoor zingt weer tij-
dens deze viering. Wil je graag mee-
doen? Gezellig! 

Neem contact op met Liesbeth van Zun-
dert, tel.: 0164 - 247 693 of 
liesbethvanzundert@ziggo.nl

“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
ontmoeten en ons feest een beetje te
delen. Zo deden we dat in 2012 en het
werd zeer gewaardeerd. Inmiddels zijn
er contacten met mensen die rond de
kerk wonen en willen meewerken aan
een tweede editie. Er zal muziek zijn,
enkele kunstwerken en ook een kort
woordje. Maar vooral: gelegenheid tot
gesprek bij een glaasje. Ieder is er bij
welkom. Zaterdag 21-12 vanaf 16.00
uur.   

Cursus Tweespraak.
In verband met het emeritaat van Pastor
Rud Smit is de cursus Tweespraak,
welke jarenlang door hem en ds. Willem
Vermeulen werd geven, dit seizoen nog
niet gestart. Het plan is om, na een sab-
batskwartaal, dit weer samen op te star-
ten. Tweespraak probeert zaken met
elkaar in verband te brengen en naast of
juist tegenover elkaar te leggen. De cur-
sus is gepland als ochtendbijeenkomst
op een vrijdagochtend. We beginnen om
09.30 uur tot 11.45 uur. De precieze
data moeten nog worden gekozen. Volgt
U hiervoor het nieuws via de kerkbode /
website e.d..

Ds. Willem Vermeulen. 
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Uitdaging
Kun je de vraag “Wat betekent Kerst
voor mij?” beantwoorden met een teke-
ning of schilderij? Je werkstuk met een
minimaal formaat van A4 graag inleve-
ren bij scriba Jan Voorsluijs.

De werkstukken komen in de Kerstperi-
ode in de kerk te hangen als kleurige
statements over Kerst.

(Bij teveel aanbod wordt een keuze
gemaakt uit de inzendingen).

Vorming en toerusting
De commissie Vorming en Toerusting
heeft onlangs besloten om haar activitei-
ten, zoals de Synagogenlezingen, voor-
lopig te staken. Oorzaken: 1. De voorzit-
ter en de secretaris hebben er geen tijd
meer voor. 2: De geringe belangstelling
voor de Synagogenlezingen. Uiteraard
gaan de verschillende vormingsactivitei-
ten gewoon door, los van de commissie.
Als u wilt meedoen bij het voortzetten
van de commissie, laat dat dan graag
even weten: aastenkate@home.nl, dan
kunnen we het nieuwe seizoen weer
van start.

Leeskring “Het Onze Vader”
In januari gaat een leeskring starten
over het boek “In hemelsnaam” van
Rochus Zuurmond (uitgeverij Skanda-
lon, Vught 2012). In dit boek behandelt
hij de tekst en betekenis van het Onze
Vader. Daarbij bestudeert hij de oor-
spronkelijke Griekse tekst, de vroege
vertalingen en ook de betekenis ervan
voor het heden. Ik heb er ook een bij-
drage aan mogen leveren.

We bidden dit gebed zo vaak en mogen
toch steeds weer verrassende ontdek-
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Leerhuis
Eén avond per maand, op de laatste
maandag, willen we samen de Bijbeltek-
sten bekijken van de kerkdienst die nog
moet komen. Natuurlijk proberen we te
snappen wat er staat maar ook met
elkaar te 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 27 januari, 24
februari, 24 maart en 26 mei 2014. We
beginnen om 20.15 uur en werken tot
ongeveer 21.45 uur. Van harte welkom! 

Ds. Willem Vermeulen.

Nieuwjaarsbijeenkomst voor
vrijwilligers
Op vrijdag 3 januari 2014 houden we de
nieuwjaarsreceptie voor vrijwilligers en
belangstellende leden van onze
gemeente, dus eigenlijk voor iedereen
die zich betrokken voelt bij onze kerk.

We willen die avond terugzien op het
afgelopen jaar en elkaar een goed
nieuwjaar toewensen.

Van harte welkom allemaal in de grote
zaal vanaf 19.30 uur.

Er staan een hapje en een drankje klaar
voor iedereen.

Jan Voorsluijs, scriba

mailto:aastenkate@home.nl,


kingen doen.

Ik denk aan een
aantal bijeen-
komsten, waar
we dan één of
méér hoofdstuk-
ken bespreken.
U dient zich dus
van tevoren op
te geven, zodat
we weten, hoe-
veel deelne-
mers er zijn, en

we tijd en plaats kunnen vaststellen: het
kan ’s avonds, maar ook overdag. Even-
tueel kunnen we samen de boeken
bestellen.

Graag even een telefoon (240259) of
mail (aastenkate@home.nl), als u
belangstelling hebt! 

Hartelijke groeten,

Ds. ten Kate.

Buurtgesprekken
Er is alweer een aantal buurtgesprekken
gepland in het nieuwe jaar. In een buurt
komen gemeenteleden met elkaar in
gesprek over onderwerpen, die hen
bezighouden. U bent er van harte wel-
kom. In Rond de Kerken worden tijd en
plaats gepubliceerd. Weet, dat u er van
harte welkom bent!

Ds. ten Kate.

KERKBALANS 2014:
Reisgeld voor onze kerkgemeen-
schap.
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.

Vele, vele vrijwilligers houden dit alles,
samen met onze predikanten en koste-
ressen draaiende: dat is onze kerk hun
waard!

Natuurlijk kost ons dat samen toch ook
heel veel: predikanten- en kosterssala-
rissen, een hoge energierekening, ver-
zekeringen, landelijke afdrachten,
onderhoud van alle gebouwen, litur-
gieën en al die jeugd- en ouderenactivi-
teiten, heel veel koffie enz. enz.

Maar dat alles is van blijvende waarde.
Je vergeet dit nooit meer, want je hoort
er bij, het verrijkt je leven.

Doet u daarom mee met de actie Kerk-
balans, zodat “onze kerk” als een waar-
devol centraal punt in ons leven kan blij-
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Oecumenische vastenavond-
kerkdienst dit jaar op 2
maart.
Zelden valt de
datum voor het
paasfeest zo
laat. En aan
deze viering zijn
bijna alle
andere feesten
en kerkelijke
gedenkdagen
gekoppeld, dus ook de datum van Vas-
tenavond. Dit jaar dus op 2 maart.
“k Heb de lente in m’n kop” is dus een
goed gekozen motto. Als vanouds pro-
beert 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 9 februari
oefent het vastenavond-kerkkoor weke-
lijks om 11.30 uur in de Gertrudiskerk en
ook is er een groep jongeren die voor de
muziek zorgt. De dienst begint op zon-
dag 2 maart om 12.00 uur. Voorgangers
zijn pastor Paul Verbeek en ds. Willem
Vermeulen. De deuren zijn open vanaf
11.33 uur. U bent van harte welkom. 

Het inloophuis
Het Inloophuis aan de Williamstraat  is
een plek waar mensen kunnen samen-
komen voor een praatje en een kopje
koffie of thee met wat erbij. In deze tijd
waarin veel ouderen zich eenzaam voe-
len, is het een plek om te luisteren naar
elkaar of met anderen je verhaal te
delen. Dat kan opluchten en weer wat
energie geven om verder de week door
te komen. Misschien krijgt u ook nog
wat raad van iemand die wél weet hoe u
uw probleem kunt oplossen.
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ven voortbestaan? Want dat is onze
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 mee doet, want de
kerk is een waarde die niet in geld is uit
te drukken, maar die niet zonder geld
kan bestaan.

Namens ons allen,

Joke Petermeijer.

Digitaal abonnement?
Ja, dat is mogelijk, een digitaal abonne-
ment op Rond de Kerken. U krijgt dan
22 maal per jaar ons kerkblad digitaal in
pdf toegestuurd.

Een mooie mogelijkheid om zo op de
hoogte te zijn van al het nieuws van
onze gemeente en ook van dat van de
buurtgemeenten.

Met dit abonnement spaart u de ver-
zendkosten uit, waardoor dit abonne-
ment € 17,50 per jaar kost.

Abonneren op de papieren uitgave van
Rond de Kerken is natuurlijk ook moge-
lijk. Dit abonnement kost € 26,-.

Mevrouw Koerselman, tel. 0164 –
237543, noteert graag nieuwe abon-
nees.

A. Petermeijer.



Ouderensoos
Deze soos, die zoveel jaren in de Willi-
amstraat op donderdagmiddag heeft
bestaan, is in de zomer afgebouwd. De
leiding ervan werd op Startzondag in het
zonnetje gezet als dank voor de vele
jaren van inzet ervoor. Gelukkig zijn er
mogelijkheden om toch in onze
gemeente bij elkaar te komen:
~ op maandagmiddag is de bijeen-

komst van de crea-dames, waar 
iedereen van harte welkom is.

~ op donderdagmorgen (10.00-12.30u.)
en zondagmiddag (14.30-17.00u.) is
het Inloophuis Williamstraat geopend,
waar iedereen binnen mag komen om
te praten en/of spelletjes te doen. De 
leden van de vroegere soos blijven 
dus meer dan welkom bij deze 
activiteiten!

Ds. ten Kate.

Wat geeft uw leven kleur?
De Pastorale Raad organiseert rondom
het jaarthema "geuren en kleuren van
het geloof"  een tweetal ochtenden en
een avond.

We proberen "letterlijk" kleur te geven
aan ons geloof: nadat we in gesprek zijn
geweest, gaan we zelf aan het werk.

De mogelijkheid wordt geboden om dat
vorm te geven met woorden, gedichten
of verbeelding via tekenen of schilderen.

We nodigen iedereen van harte uit mee
te doen met deze ontmoetingen.

Er zijn 3 dagdelen, alle in de Ontmoe-
tingskerk; wellicht is er een moment bij,
dat u kunt:

~ dinsdagochtend 4 februari van half 10
tot half 12 / 12 uur.

~ donderdagochtend 13 februari van 

Twee keer in de week zijn we open: 

~ donderdag van 10.00 tot 12.00 uur

~ zondag van 14.30 tot 17.00 uur

Kom eens langs, het
leidt tot geen enkele
verplichting, of wijs
iemand in uw buurt,
waarvan u denkt dat
het goed voor hem of
haar zou zijn, de weg
naar ons.

Misschien heeft u zelfs
nog wat tijd vrij om één
of twee keer in de
maand als vrijwilliger
mee te draaien. We
zoeken nog steeds

naar mensen die ons mee willen helpen.

We hebben ook dit jaar weer een uitge-
breide Kerstbrunch op zondag 22
december van 14.00-  tot 17.00 uur. Het
wordt opgeluisterd door een koor met
een mooi repertoire aan kerstliederen.

Kom gerust eens langs, u bent van harte
welkom!

Louis v.d. Hoeven.

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)
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In de praktijk komt het er op neer dat de
huidige wijken min of meer in elkaar
geschoven worden en de buitengebie-
den die nu van
Tholen tot Hoo-
gerheide één
wijk vormen, in
de nieuwe situa-
tie aansluiting te
laten vinden bij
de dichtstbij-
zijnde sectie. 

De beide predikanten ‘herindelen’ ook
hun werkgebieden. 

De wijkteams worden sectieteams en
zullen opnieuw samengesteld worden.
Voor de meeste bezoekmedewerkers
zal er weinig veranderen. Waar mogelijk
en/of gewenst vinden aanpassingen
plaats. Het streven is wel dat men de
bezoekadressen zo dicht mogelijk bij
huis heeft en het aantal adressen goed
aansluit bij de praktische mogelijkheden
van de bezoekmedewerker. Hierdoor
hopen we dat het “omzien naar elkaar’
nog meer of opnieuw duidelijk gestalte
mag krijgen in onze gemeente.

De kerkenraad heeft inmiddels inge-
stemd met het voorstel en dat biedt de
mogelijkheid om één en ander verder uit
te werken. Denk aan de nieuwe samen-
stelling van de teams en aanpassingen
in de ledenadministratie. 

Het streven is om de  veranderingen
met ingang van het nieuwe seizoen,
september 2014, in werking te laten tre-
den. In de volgende gemeentebrief en
tijdens de gemeenteavond van aan-
staand voorjaar zult u als gemeente
echter concreter worden geïnformeerd.
Tijdens deze gemeenteavond zal uw
instemming met de wijzigingen
gevraagd worden.

Als u nu al meer informatie wilt, neemt u
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half 10 tot half 12 / 12 uur.

~ dinsdagavond 11 februari van 19.30 
tot 22.00 uur.

U kunt informatie vragen of aanmelden
bij:

~ Attie Swart: tel.nr. 250165 
email: gj.swart@wxs.nl
~ Caroline Scheffers: tel.nr. 741440 
email: cischeffers@hotmail.nl

Er gaat iets veranderen…..!
U bent het zich misschien niet altijd
bewust, maar onze kerkgemeenschap is
momenteel opgedeeld in wijken: Twaalf
op papier, elf in de praktijk. Zij dragen
onder andere bij aan het overzichtelijk
en werkbaar houden van het pastoraat. 

Wijken hebben een wijkteam dat door-
gaans bestaat uit een wijkpredikant, wij-
kouderling, wijkdiaken en bezoekmede-
werkers/contactpersonen.

Ten tijde van het vormgeven van de hui-
dige indeling, inmiddels alweer zo’n 15
jaar geleden, was het ledenaantal een
stuk hoger en waren verwachtingen en
behoeften wat betreft het pastoraat
andere dan vandaag de dag. 

In het afgelopen seizoen heeft de pasto-
rale raad zich uitgebreid bezonnen op
de mogelijkheden van het pastorale
werk. Duidelijk werd dat er sprake is van
een belangrijke afname van het leden-
tal, van een veranderende behoefte aan
pastoraat/pastorale begeleiding, van het
ontstaan van andere vormen van pasto-
raat en een inzet van vrijwilligers.
Diverse demografische veranderingen
en leeftijdsopbouw moeten hierbij ook
genoemd worden.

In haar beleidsplan voor de komende
vier jaar stelt de pastorale raad voor om
de gemeente te verdelen in zes secties.

mailto:gj.swart@wxs.nl
mailto:cischeffers@hotmail.nl


KERSTMARKT
Op zaterdag 21 december van 10.00 -
18.00u is er kerstmarkt.

Plaats: grote zaal in de Ontmoetingskerk
aan het Bolwerk.

Zo,n 16 dames zijn het afgelopen jaar
weer actief bezig geweest.

~ Onze beroemde kerstlampjes zijn er 
weer.

~ Rode en witte wijn met etiket van de 
kerk erop.

~ Kerststukjes,deze kunt u ook van te 
voren bestellen. Kosten hiervan vanaf
€  5,- p.stuk.

~ Onze eigen gemaakte kerstkaarten 
en vele andere artikelen.

Komt u eens kijken op 21 december.

Voor bestellingen kunt u kontakt opne-
men met:

Ans de Laater tel.0164 244563
of email: fam.de.laater@ziggo.nl

dan gerust contact op met de vertegen-
woordigers van de pastorale raad. 

Joke de Koeijer, 06-27167795
jozina58@gmail.com

Attie Swart,0164-250165  
gj.swart@wxs.nl

’t Winkeltje
U zult misschien zeggen: een winkel in
de kerk? Ja, want er zijn 16 creatieve
dames, die iedere maandagmiddag bij
elkaar komen om heel leuke cadeautjes
te maken, die te koop zijn voor € 1,- tot
€ 12,-

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 erop.

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
te voren even informeert of er iemand
aanwezig is, staat u niet voor een geslo-
ten deur.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met:

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

Soms moet je

door het donker heen

om uit te komen

bij het licht.

Je ziet er tegenop.

Het duister pakt je

houdt je gevangen

belemmert je denken.

Maar, geloof het,

het komt

het licht.

Zoals het

Licht van Pasen

na het donker

van Goede Vrijdag.

Zeker weten.

Colofon:
Deze gemeentebrief is een uitgave van de
Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom
en verschijnt 3 maal per jaar. Wanneer u 
2-wekelijks informatie wenst, kunt u het
beste een abonnement (papier of digitaal)
nemen op het regionale kerkblad Rond de
Kerken. Voor informatie hierover kunt u
terecht bij mevr. Y.Koerselman-Verhage,
tel. 237543.

Redactie:
dhr. Rob Blesgraaf (opmaak)
dhr. Kees Gideonse
ds. Willem Vermeulen
dhr. Jan Voorsluijs

Redaktieadres:
scriba@protestantsekerkbergenopzoom.nl

Verspreiding:
mw. Ans de Laater en vele vrijwilligers

Website:
www.protestantsekerkbergenopzoom.nl

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

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

mailto:scriba@protestantsekerkbergenopzoom.nl
http://www.protestantsekerkbergenopzoom.nl

