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Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom

jrg. 19, nr. 2

Het nieuwe liedboek: ‘zingen en bidden in huis en kerk’.
Onlangs verscheen er een nieuw liedboek voor de protestantse kerken in het
Nederlandse taalgebied. Zowel in Vlaanderen als in Nederland zal dit liedboek in
een aantal kerkgenootschappen worden gebruikt. Vanaf startzondag a.s. zullen wij
er ook gebruik van gaan maken.

Wat is hetzelfde:
Ook dit liedboek begint met alle 150 psalmen en we
komen vervolgens 60% tegen van de gezangen die
we al kennen. Dus in veel kerkdiensten zult u nauwe-
lijks merken dat u een nieuw liedboek gebruikt; hoog-
uit in de nummering, die heel anders is en oploopt tot
1016. 

Wat is anders:
In het vorige liedboek stonden de gezangen geordend
volgens Bijbelplaats en daarna in de volgorde van de
kerkelijke feesten. Met het liedboek dat we nu in han-
den krijgen is veel meer aan de hand. 

- Natuurlijk begint het boek met de 150 psalmen, zoals we die kennen. Maar bij 
de psalmen zijn al gelijk alle liederen opgenomen die over die ene psalm gaan. 
Bijvoorbeeld kent psalm 23 ook varianten 23a, 23b, 23c e.d.  Hier vindt u “de 
Heer is mijn herder” terug.

- Na de psalmen komt een afdeling kinderliederen. 

- Vervolgens liederen die je als morgenlied, middag-, maaltijd- of avondlied kan 
gebruiken. Handig voor thuis, op school, bij vergaderingen of tijdens reisjes van 
de kerk.

- Dan komt de kerkdienst aan de beurt met gezongen onderdelen van de liturgie 
in de volgorde zoals die in de kerkdienst aan bod komen. 

- Dan een groep liederen die bij een stukje van het kerkelijk jaar horen. Te begin-
nen met advent passeren we alle grote en kleine feesten en herdenkingsdagen 
tot aan zondag voleinding.

- Dan de afdeling “leven”: dus liederen voor rouw en trouw, doop en belijdenis.
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- Tenslotte liederen die gezongen kunnen worden vanuit de thematiek kerk en 
wereld, vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping.

Herkomst:
Waar komen die talloze liederen ineens vandaan? Er is een aantal nieuw geschre-
ven voor dit liedboek, maar ook vinden we liederen terug uit de volle breedte van
de kerkelijke zangtraditie; Taize, evangelisch, diverse kinderliederen, Iona, liturgi-
sche liederen, popsongs en andere tradities komen nu mooi samen. Dat is winst. 

Gebruik:
Wat ook anders is: bij veel onderdelen treft u
teksten aan voor gebeden of korte gedichten
die gebruikt kunnen worden tijdens bezoek-
werk, in vormen van huisliturgie e.d.  Met dit
alles voldoet het liedboek aan de titel: zin-
gen en bidden in huis en kerk. Wat ik er tot
dusverre van gezien heb, maakt mij enthou-
siast. We gaan het komende seizoen er
samen klankrijk en kleurrijk mee maken.
Zingt u mee?

ds Willem Vermeulen. 
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TEN GELEIDE

Bergen op Zoom, september 2013.

Voor u ligt de nieuwe gemeentebrief/startkrant, met daarin een overzicht van de verschillende
activiteiten die het komende seizoen voor en door gemeenteleden worden georganiseerd. Dit
bericht wil u er op attenderen en uw belangstelling stimuleren. Wij nodigen u uit om, naast het
bezoeken van de zondagse diensten, er nog iets bij te doen!

Voor elke leeftijd en ieder talent zijn er kansen. Als u iets mist in het aanbod, meldt het dan,
want van meedenken moeten we het hebben.

Behalve georganiseerde bijeenkomsten zijn er ook spontane ontmoetingen en regelmatige
persoonlijke contacten. Het pastoraal en diaconaal  werk vanuit de wijkteams is daarvan een
voorbeeld en vormt de basis van het gemeente-zijn.

Al deze ontmoetingen en contacten zijn er op gericht de leden te betrekken bij het verhaal van
God met mensen. En ook uw eigen verhaal telt. Zo mogen we elkaar een feestelijke start-
dienst en een goed kerkelijk seizoen wensen.

De redactie.
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Het  voorlopige schema is als volgt:

17.30 uur Maaltijd op het Parochiecen-
trum, Burg. Stulemijerlaan 8

19.00 uur Wandeling door de stad

19.30 uur Afsluitende bijeenkomst bij
het MoNUment op het Thaliaplein.

Nadere berichtgeving volgt in de
komende maanden.

JONGEREN TORGAU op
bezoek 19 - 23 oktober.
Tijdens de herfstvakantie komt een
groep jongeren van onze partnerge-
meente op bezoek bij
ons. Ooit was Torgau
een stad achter het
ijzeren gordijn, maar
dat is een verhaal dat
zich afspeelde ver
voordat de huidige
jongeren überhaupt
geboren waren. De generaties tieners
ontmoeten elkaar jaarlijks om het gezel-
lig te hebben, om samen te sporten en
uitjes te maken, om elkaars wereld en
leven te leren kennen en om samen te
praten over van alles en nog wat. Om
de jongeren te ontvangen zoeken we
gastgezinnen. Om je hiervoor op te
geven kun je de website van de kerk
even bekijken:
www.protestantsekerkbergenopzoom.nl

Verdere informatie volgt snel via de Tor-
gau-jeugduitwisselingscommissie. 

Hartelijke groet, mede namens Sophie,
Isja, Tobias en Marcel.

ds Willem Vermeulen.

Enkele bijzondere kerkdien-
sten de komende weken:

8 september 10.00 uur. Startzondag.
Tijdens deze dienst krijgt u iets meer te
horen over het thema waar we dit hele
jaar mee willen werken: “Geuren en
kleuren van het geloof”. Vandaag aan-
gevuld met klanken, want we gaan over
op het nieuwe liedboek. Veel zang dus
in deze dienst. Maar u krijgt ook een
rode draad aangereikt om de weg in het
verdere seizoen mee te volgen. Welkom
bij deze dienst.  

20 oktober, 10.00 uur, Kerkdienst
samen met de jeugd uit Torgau. In de
planning staat een bezoek van jongeren
uit Torgau aan onze gemeente. Van 19-
23 oktober zal er een programma zijn.
De kerkdienst is een belangrijk ontmoe-
tingspunt tussen onze gasten en onze
gemeente. U bent welkom.

Vredesweek
Op vrijdag 20 september 2013 wil de
Raad van Kerken Bergen op Zoom stil-
staan bij de Vredesweek.

http://www.protestantsekerkbergenopzoom.nl


U bent van harte uitgenodigd om ook
mee te komen. Hiervoor kunt u zich
opgeven bij Riet Franssen via e-mail
(riet@famfranssen.nl) of over de tele-
foon (0164-252501).

Hopelijk tot ziens in Torgau.

Namens de Werkgroep Torgau-Contac-
ten,

Elwin van der Schoor

Startzondag 2013
Dit jaar is de startzondag op 8 septem-
ber. Vanuit de kerkenraad is gekozen
voor een thema dat het hele jaar door
terug zal keren: “Geuren en Kleuren van
het Geloof”.

Het thema voor startzondag wordt:
“Kleuren en Klanken” en deze zullen, tij-
dens de dienst, duidelijk aanwezig zijn.

Na de koffie zullen we samen een korte
wandeling maken die ook kleurrijk zal
zijn. Hierna mogen we, terug in de kerk,
genieten van een kopje geurige soep. U
wilt er ook bij zijn?

Opgeven is mogelijk bij kosteres Ans de
Laater.

Het nieuwe liedboek:
“een must”
De kerkenraad heeft besloten om vanaf
zondag 8 september het nieuwe lied-
boek in gebruik te nemen. Dat betekent
dat we vanaf die zondag ervan uitgaan
dat u zelf zo’n liedboek heeft en mee-
neemt. Natuurlijk zullen we ook zorgen
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Delegatie naar Torgau 2013
Van vrijdag 25 oktober tot en met maan-
dag 28 oktober is het weer zo ver: de
Torgau-uitwisseling. Op die dagen wor-
den we door onze zustergemeente Tor-
gau van harte welkom geheten in huis &
haard, kerk & gemeente en Torgau &
omstreken. En ook u kunt hierbij zijn.

Voor wie dit alles weinig tot niets zegt
een kleine introductie. Torgau is, zoals
gezegd, onze Duitse zustergemeente en
de contacten tussen de kerkelijke
gemeentes van Bergen op Zoom en
Torgau dateren uit de tijd toen Torgau
nog “veilig” achter het ijzeren gordijn lag,
in de toenmalige DDR.

Het onderhouden van deze contacten
was in die tijd nog niet zo eenvoudig als
vandaag de dag, maar het contact werd
van beide zijden toch wel zodanig op
prijs gesteld, dat het geleid heeft tot
wederzijdse vriendschap en zelfs wat
letterlijk “grensoverschrijdend gedrag”,
wat in die tijd allesbehalve vanzelfspre-
kend was. Het werd zelfs zo zeer op
prijs gesteld, dat contact en vriendschap
ook na de val van de muur zijn blijven
bestaan en dat het “grensoverschrijdend
gedrag” in de loop der tijd is uitgegroeid
tot jaarlijkse bezoeken, waarbij in het
ene jaar een groep Torgause gemeente-
leden ons bezoekt en in het andere jaar
wij naar Torgau gaan. En in oktober dit
jaar gaan we dus naar Torgau.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, is
er ook deze keer een centraal thema,
namelijk “muziek”. Op het moment van
schrijven is de precieze invulling van het
programma nog niet bekend, maar
behalve voor muziek zal er zeker ook
ruimte zijn voor onderling contact en
gezelligheid.

mailto:(riet@famfranssen.nl)


voor wat extra bundels
voor gasten. En, even
natuurlijk, ontvangt u elke
week de liturgie en zon-
dagsbrief in gestencilde
vorm en zal daar ook af
en toe een lied in worden
opgenomen uit andere

bronnen, maar de opgegeven nummers
zullen dan corresponderen met het
nieuwe liedboek en niet meer met het
vorige. Via de kosteres en de kerkrent-
meesters zijn nieuwe bundels te verkrij-
gen. Als u hier nog vragen over heeft
dan horen we dat graag.

Namens de kerkenraad,

Scriba Jan Voorsluijs.  

WEEK VAN HET BOEK:
3 tot en met 10 november
Het wordt de
vierde editie
van “De Week
van het Boek”:
één week
waarin gemeen-
tes en paro-
chies uit de omgeving de krachten bun-
delen om gezamenlijk een interessant
aanbod van bijeenkomsten te organise-
ren: 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 zijn de plannen
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. 

Geuren en Kleuren van het
Geloof
Dat is het thema van kerkelijk jaar in de
Ontmoetingskerk in het seizoen 2013/
2014. 

De commissie Vorming en Toerusting
geeft op maandag 7 oktober a.s. kleur
aan dit thema met een “Synagogenle-
zing” waarvoor schilderes  Anneke Kaai-
van Wijngaarden is uitgenodigd. 

Anneke Kaai- van Wijngaarden, predi-
kantsvrouw, werd geboren op 5 februari
1951 te Naarden. Haar opleiding heeft
ze genoten aan de Gooise Academie
voor Beeldende Kunsten en ze ver-
volgde haar studie aan de Gerrit Riet-
veld Academie te Amsterdam.

Zij verbeeldt in haar schilderwerken haar
emoties die ontstaan zijn naar aanlei-
ding van gedeelten uit de Bijbel of aan-
verwante thema's. Zij weet zich hierin
afhankelijk van God en geleid door de
Geest. Anneke Kaai wil de oude relatie
tussen kerk en kunst herstellen. Vroeger
werd kunst in de kerken aangebracht
om de mensen die niet konden lezen de
Bijbelverhalen te leren. In de huidige
beeldcultuur kan kunst de mens bepalen
bij de hogere waarden in het leven.
Kunst opent gesprekken, zet de mens in
beweging, troost, bemoedigt en kan de
relatie tot God en Christus doen ont-
vlammen of versterken.

Deze avond vertelt zij over de serie
“Vrouwen uit de Bijbel”.
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~ Donderdag 17-10 om 20 u bij mevr. 
Kouwenhoven, Locatellilaan 3; onder-
werp: Judas(Johannes 13:21-30).

~ Woensdag 30-10(was afgesproken 
voor 23-10) om 10 u bij fam. Otto, 
Schaepmanlaan 54; onderwerp: 
Nieuwe Liedboek.

~ Vrijdag 15 november om 10.30 u is in
Stuijvenburgh een gespreksmorgen; 
deze is ook bedoeld voor wie in de 
wijde omgeving daarvan wonen, met 
name Fort-Zeekant. Noteert u alvast 
de datum.

~ Op dinsdag 24 september is een wijk-
avond voor Tuinwijk gepland. Ook 
daar zult u nog voor worden uitgeno-
digd.

~ Ook op de Bergse Plaat wordt een 
avond gehouden, waarvan de datum 
nu nog onbekend is.

Weet u in ieder geval van harte welkom!

ds Bert ten Kate.

VOLWASSENENKATECHESE
Dit seizoen proberen we weer een
groep te vormen van (jonge) mensen
die na wil denken over hun relatie met
het geloof en met de kerk, wel of niet
gedoopt. Maar als je verantwoordelijk-
heid wilt dragen voor je eigen geloof en
wellicht ook voor de kerkgemeenschap,
dan moeten er stappen gemaakt wor-
den. Belijdenis doen is daar een moge-
lijke vorm van. Willen diegenen die hier
eens over willen doorpraten zich s.v.p.
melden bij mij? Dan spreken we ergens
in oktober een datum af om elkaar te
ontmoeten. Graag ontvang ik jullie mail-
tjes hierover. Vast bedankt.

M.vr.gr. ds Willem Vermeulen.
willemvermeulen@ziggo.nl
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Wilt u meer lezen over Anneke Kaai en
haar schilderijen: www.annekekaai.nl  

U bent van harte welkom op maandag 7
oktober a.s. in de grote zaal van de Ont-
moetingskerk, koffie en thee staan klaar
vanaf 19.30 uur.

Graag opgave vooraf zodat wij rekening
kunnen houden met het aantal bezoe-
kers: vol=vol!

Amie van Eekelen 
amievaneekelen@hotmail.com
telefoon 0164-235075

Buurtgesprekken:
Dit seizoen worden weer Buurtgesprek-
ken gehouden. U ben er van harte wel-
kom, indien er een in uw buurt wordt
gehouden. Zo niet, dan bent u zeker ook
elders welkom.

Zo’n bijeenkomst is een mogelijkheid om
met anderen in gesprek te raken over
onderwerpen die met geloof en dagelijks
leven te maken hebben. Een stukje
gemeente-zijn in de eigen omgeving.

De volgende data staan al genoteerd:

~ Maandag 30-09 om 10.30 u Meilust-
flat; onderwerp: het Onze Vader

~ Dinsdag 8-10 om 14 u ten huize van 
fam. Veenvliet, Sibeliusstraat 33; 
onderwerp: allerheiligen/ allerzielen.

mailto:willemvermeulen@ziggo.nl
http://www.annekekaai.nl
mailto:amievaneekelen@hotmail.com


De Diaconie
Bij de start van het nieuwe kerkelijk jaar
kijk ik terug op de afgelopen periode en
wat de diaconie en de andere daarbij
behorende 'clubs', waaronder ZWO,
Oecumenische Werkgroep en  Werk-
groep Torgau aan projecten hebben uit-
gevoerd, waarover u in 'Rond de Ker-
ken' en op de site regelmatig leest. Ook
kijk ik naar de toekomst van de diaconie
binnen het geheel van het kerkelijk
werk.

Kenmerk van de afgelopen periode is
wel dat het werk van de diaconie in
omvang is toegenomen: het aantal men-
sen dat een Kerstgroet ontvangt neemt
toe en de goede gewoonte Pasen te vie-
ren met de plaatsing van bloemstukken
in de verzorgingstehuizen is ook een
jaarlijkse vreugdevolle gebeurtenis.

Ook in 2012 en 2013 is de seniorenreis
weer een succesvolle en sociale
gebeurtenis geweest: wat een groot
goed dat onze kerkgemeenschap dat
kan, zowel financieel als in menskracht.
Ook zo ben je kerk!

De veranderende maatschappij en het in
toenemende mate op jezelf aangewe-
zen zijn (ouderen moeten langer zelf-
standig wonen met mantelzorger) komt
ook in onze gemeente steeds meer naar
voren. Naarmate meer regelingen naar
de burgerlijke gemeente zullen worden
overgeheveld, zal de zorg voor zieken
en voor hen die na een ziekenhuisop-
name direct naar huis gaan, leiden tot
meer vragen om hulp, om aandacht,
menskracht en geldelijke ondersteuning.
De Diaconie neemt deel aan overlegsi-
tuaties o.a. met de gemeente, om zo
haar toekomstig beleid op de nieuwe en
steeds veranderende regels aan te pas-
sen. De hulpvragen zullen in aantal en
soort ongetwijfeld toenemen en daar
bereiden wij ons op voor.

Onze kerkelijke gemeente (ook u, dus!)
heeft, op grond van haar plicht tot diaco-
nale activiteit, een college dat (geluk-
kig!) in staat en bereid is in en buiten de
kerkgemeenschap haar rol te vervullen.
Wij weten ons daarbij gesteund door uw
aandacht en giften, nodig voor dit zo
zinvolle werk, ook in het nieuwe kerkelijk
jaar.

Eric Goossen,
voorzitter Diaconie.

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 op allerlei manieren: een
kaartje, telefoontje/mailtje, een bezoekje
of een bloemetje bij vreugdevolle
gebeurtenissen of op momenten dat
zorgen en verdriet de boventoon voe-
ren. 

We hebben elkaar nodig. Eigenlijk zijn
we als gemeenteleden allemaal een
beetje deel van een wijkteam, gewoon
door wie we zijn en op de plek waar we
wonen.                             
Omzien naar elkaar en onderlinge
betrokkenheid tonen: als het even
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TWEESPRAAK start later in
het jaar
Pastor Rud Smit en ds Willem Vermeu-
len gaan ook dit seizoen weer een cur-
sus leiden onder de titel “Tweespraak”.
Maar in verband met het emeritaat van
pastor Rud Smit per 1 september en zijn
reis- / rustperiode van enkele maanden
begint Tweespraak pas medio decem-
ber. U hoort t.z.t. van ons. 

pastor Rud Smit (tel. 233574) en 
ds Willem Vermeulen (tel. 241712) 

Leeskring “Het Onze Vader”
Als er belangstelling voor is, wil ik graag
een leeskring starten over het boek “In
hemelsnaam” van Rochus Zuurmond
(uitgeverij Skandalon, Vught 2012). In
dit boek behandelt hij de tekst en bete-
kenis van het Onze Vader. Daarbij
bestudeert hij de oorspronkelijke
Griekse tekst, de vroege vertalingen en
ook de betekenis ervan voor het heden.
Ik heb er ook een bijdrage aan mogen
leveren.

We bidden dit gebed zo vaak en mogen
toch steeds weer verrassende ontdek-
kingen doen. Zo kan het bijdragen aan
de verdieping van ons geloof: wat is de
zin van het gebed?
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tegenzit of als je vreugde wilt delen. We
zijn daarin elkaars ogen en oren en
mogen zo elkaar aanmoedigen om ook
op die manier het gemeente-zijn handen
en voeten te geven. 

Aarzelt u hierbij niet om de predikant,
wijkouderling of wijkteam te attenderen
als u van iemand weet, dat bemoedi-
gende aandacht, een extra schouder-
klopje of bezoekje nodig is. Dit geldt
zeker ook als het u persoonlijk aangaat. 

Wijkindeling en namen en telefoonnum-
mers van predikanten en wijkouderlin-
gen kunt u vinden in het jaarboekje. 

LEERHUIS
met ds Willem Vermeulen.
Vorig seizoen heb ik een oude traditie
opgepakt: het Bijbels leerhuis. Eén
avond per maand, meestal de laatste
maandag, gaan we de Bijbelteksten
bekijken van de kerkdienst die nog moet
komen. Natuurlijk proberen te snappen
wat er staat, maar ook met elkaar ver-
woorden wat de tekst je zegt. Dat zijn
twee dingen! Het is een interactieve
vorm van leren. 

Het afgelopen seizoen waren er elke
leerhuisavond voldoende belangstellen-
den, dus gaan we er graag weer mee
verder . Graag nodig ik u daar bij uit.
Voor vragen kunt u een mailtje sturen en
ook voor het opgeven van uw deel-
name. 

De gekozen data zijn: de maandagavon-
den 30 september, 28 oktober, 2
december 2013, 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.
willemvermeulen@ziggo.nl

mailto:willemvermeulen@ziggo.nl


giro van het Solidariteitsfonds in de bus
gekregen. Deze jaarlijkse actie verliep
vorig jaar moeilijk, omdat er problemen
met de bank bleken te zijn. We hopen
dat het nu beter gaat. Met deze actie
vraagt onze landelijke kerk  € 10,- per
lid.

Met dit geld worden gemeenten die het
moeilijk hebben gesteund. Zo mochten
we bij de restauratie ruim € 20.000,- uit
dit fonds ontvangen.

Onze gemeentebrief verschijnt drie maal
per jaar. Ons kerkblad verschijnt 22 keer
per jaar. Door er een abonnement op te
nemen, bent u steeds  op de hoogte van
alle nieuws van onze gemeente (en van
de andere in onze regio). Mevrouw
Koerselman, tel. 0164-237543, noteert
graag uw abonnement. Voor de vol-
gende jaargang zijn we aan het nagaan
of we twee soorten abonnementen kun-
nen aanbieden: een post abonnement
(zoals nu) en een digitaal abonnement.
Hierover volgt nadere informatie.

A. Petermeijer.

ROND DE KERKEN.
In het stukje “Van de kerkrentmeesters”
in deze gemeentebrief wordt gesproken
over de mogelijkheid van twee soorten
abonnementen. Daar wil ik hier wat
nader op ingaan. 

Nu doet de drukker, als het kerkblad op
woensdag gereed is, alles op de post en
hopen we dat de dag erna, op donder-
dag, Rond de Kerken bij ons allen in de
bus komt. Het zou echter ook mogelijk
zijn dat we het kerkblad niet alleen per
post, maar eveneens digitaal gaan ver-

Ik denk aan een maandelijkse bijeen-
komst, waar we dan één of méér hoofd-
stukken bespreken. U dient zich dus van
tevoren op te geven, zodat we weten,
hoeveel deelnemers er zijn, en we tijd
en plaats kunnen vaststellen: het kan ’s
avonds, maar ook overdag. Eventueel
kunnen we samen de boeken bestellen.

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

Hartelijke groeten,

ds Bert ten Kate.

VAN DE KERKRENTMEES-
TERS.
Een gemeentebrief bij de start van een
nieuw seizoen. Een jaar waarin we als
kerkrentmeesters hopen weer op u te
mogen rekenen. Op uw meedenken, uw
meewerken en uw financiële steun.
Gezien uw meeleven in de afgelopen
jaren hebben we daar alle vertrouwen
in.

Op de startzondag voeren we een nieuw
liedboek in. Om de bestellingen te bun-
delen en daarmee korting te krijgen, zijn
we al in februari met intekenlijsten
begonnen. We  hebben toen al een eer-
ste bestelling geplaatst en later een
aanvullende. Bij deze actie hebben zich
alle gemeenten uit de regio aangeslo-
ten, waardoor het uiteindelijk een grote
bestelling van zo’n 600 liedboeken
werd. Kennelijk is het overal in het land
zo gegaan, want er kunnen geen lied-
boeken geleverd worden. Het wachten
is nu op de grote herdruk, maar voor
onze startzondag op 8 september moet
alles wel geregeld zijn.

In de afgelopen tijd heeft u een accept-
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aandacht aan War Child besteed. Dit
was onderdeel van een groot project in
de stad.

Volgend jaar hopen we, samen met de
ZWO in Halsteren, weer aandacht aan
een groter project te besteden. Hierover
laten we eind van het jaar meer horen.

Als commissie zijn we altijd op zoek
naar nieuwe leden. Voelt u zich geroe-
pen, schroom niet en laat het aan één
van de commissieleden weten.

Alison Joley.

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. Met de internetverko-
pen van bijzondere boeken bedraagt de
jaarlijkse opbrengst gemiddeld € 2.200,-.
Kom eens langs, er staan duizenden
boeken voor u klaar. 

Inl.: Ank van der Kallen (tel. 265158)
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zenden. Natuurlijk alleen naar degenen
die dat wensen.

Zo worden er twee soorten abonnemen-
ten mogelijk. Een postabonnement,
zoals nu. En een digitaal abonnement.
Met deze tweede mogelijkheid hopen
we ook onder de jongere gemeentele-
den meer lezers te krijgen.

Over de uitvoering en de kosten zijn we
( ik schrijf dit 14 juni ) met de drukker in
overleg. En “we “ zijn de bestuursleden
van ons regionale kerkblad.

Ook zijn we met de drukker in gesprek
over de vormgeving van ons kerkblad.
Daarbij is uitgangspunt dat zowel de
inhoud als het schema van verschijnen
hetzelfde blijven, maar wellicht in een
ander “jasje”. 

Kortom, ontwikkelingen waar we mee
bezig zijn en waarvan we u graag op de
hoogte willen stellen.

A.Petermeijer.

ZWO commissie
De ZWO commissie houdt zich bezig
met alles wat te maken heeft met Zen-
ding, Werelddiaconaat en Ontwikke-
lingssamenwerking. Dit houdt in dat we
regelmatig aandacht vragen voor ver-
schillende projecten in ontwikkelingslan-
den. 

Ons doel is kleuren en aangename geu-
ren aan het leven van mensen toe te
voegen in landen waar dit nog niet het
geval is. In 2013 hebben we geen groot
project gehad, maar hebben we ons
voornamelijk bezig gehouden met de
speciale collectes die regelmatig langs-
komen in diensten op zondag.

Wel hebben we, in de veertigdagentijd,
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KUBUS
In de gang van de kerk staat
een kubus met de maquette
van onze prachtige kerk. Ook
hierin kunt u doneren voor het
onderhoudsfonds. U kunt er

alles in kwijt: overgebleven buitenlandse
munten van uw vakantie, maar uiteraard
zijn ook euro’s van harte welkom.

Peuter-Kleuter Voorleesdienst.
De Peuter-Kleuter Voorleesdienst wordt
in het seizoen 2013/2014 uitgebreid
naar 2 bijeenkomsten per maand (1e en
3e zondag).

Dromen en ontdekken

God, help ons om zo nu en dan

Even stil te staan,

Zoals nu.

Om na te denken

Over onszelf en de wereld.

Geef dat we dan dromen

Over hoe het kan zijn.

Dan ontdekken we ook

Wat er nog moet veranderen

Uit : Medemens 

Colofon:
Deze gemeentebrief is een uitgave van de
Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom.
Wanneer u vaker informatie wenst over het
kerkelijk leven, kunt u het beste een abonne-
ment nemen op het (regionale) “Rond de
Kerken”.
Voor informatie hierover kunt u terecht bij
mevr. Yvonne Koerselman-Verhage, tel
237543.

Redactie: Rob Blesgraaf (layout), Kees
Gideonse, ds Willem Vermeulen, Jan Voor-
sluijs.

Verspreiding: Mw. Ans de Laater en vele vrij-
willigers

Website:
www.protestantsekerkbergenopzoom.nl

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

Redactieadres:
scriba@protestantsekerkbergenopzoom.nl

Adres kerkgebouw: Ontmoetingskerk, Bol-
werk Zuid 134, 4611 DX Bergen op Zoom
(Tel. 0164-236165)

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

