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Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom

jrg. 20, nr. 3

Kerst 2014…

Er is heel wat aan de hand in de wereld. Veel onrust en oorlog, die veel angst en

onzekerheid veroorzaken. En dan toch Kerstfeest vieren? Een grotere tegenstel-

ling lijkt niet denkbaar. De vrede die God is komen brengen in de geboorte van

Jezus lijkt het af te leggen tegen het geweld in alle vormen. Misschien moeten we

zeggen: juist omdat er zoveel aan de hand is in onze wereld, moeten we Kerstfeest

vieren: tegen alle machten van geld en geweld in, tegen alle hopeloosheid in.

“Vrede op aarde bij mensen in wie Hij welbehagen heeft”. Dat wil zeggen: “bij men-

sen die God liefheeft” (Lukas 2:14 volgens de Bijbel in Gewone Taal). Danken voor

de vrede, die Christus is komen brengen tussen God en ons, én bidden om vrede

tussen de mensen is meer dan ooit nodig: zodat mensen omkeren van hun boze

wegen van geweld en begeerte naar geld. We mogen dan ook Kerst dankbaar vie-

ren  om dankbaarheid te leren. Als dat eens wat meer gebeurde op de wereld, zou

er heel wat minder ellende zijn…

Advent, een periode van boete en bezinning, gaat niet voor niets aan de viering

van het Kerstfeest vooraf: het geeft je de gelegenheid bij jezelf en bij God te rade

te gaan met de vraag: “hoe kan ik Gods vrede dienen?”. In deze brief krijgt u vele

mogelijkheden aangereikt om

aan deze bezinning inhoud te

geven: vieringen, activiteiten,

goede doelen.. Weet u er van

harte welkom! Een zinvolle en

vredevolle Advents- en Kerst-

tijd toegewenst!

Ds. ten Kate.
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TEN GELEIDE

Bergen op Zoom, december 2014.

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

U hebt in handen de nieuwe gemeentebrief waarin een overzicht van alle bijeen-
komsten in de komende weken van Advent, Kerst en Epifanie. Deze bijzondere
en inspirerende periode proberen we als gemeente handen en voeten te geven
met vieringen en activiteiten.  

Er is van alles te doen rondom de feestdagen: vieringen waarin we God kunnen
ontmoeten en  bijeenkomsten waar mensen elkaar zien en spreken. Voor alle
leeftijden is er een aanbod.

We eindigen met u goede feestdagen toe te wensen.

De redactie.

Kerst aan het Bolwerk

Op 20 december houden we

OPEN HUIS

voor de buurtbewoners rond de

Ontmoetingskerk.

U bent allen welkom vanaf 16:00u.

TALENTEN
gezocht

Wist u dat de ZWO-commissie versterking kan
gebruiken van twee mensen?

Voor inlichtingen: Alison Jolley, tel. 0164-234352
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Kerstnachtdienst, woensdag 24

december 2014, 22.00 uur.

Sfeervolle kerstnachtviering met zang

en muziek. Medewerking wordt verleend

door “Ensemble assemblee”. Voorgan-

ger is ds. Bert ten Kate.

Kerstochtend, donderdag 25 decem-

ber 2014, 10.00 uur.

Kerstviering. De liturgie wordt muzikaal

ondersteund door Rejoice o.l.v. Ruud

Cannemeijer. Voorganger is ds. Willem

Vermeulen.

Zondag 28 december 2014, 10.00 uur.

Eerste zondag na kerstmis. Voorganger

is ds. Bert ten Kate.

Oudejaarsdag  woensdag 31 decem-

ber 2014, 19.30 uur.

Oudejaarsdienst. Voorganger is ds. Bert

ten Kate.

Zondag 4 januari 2015, 10.00 uur.

De eerste kerkdienst in het nieuwe jaar,

de tweede zondag na kerstmis. Het

wordt een muzikale zondagochtend met

medewerking van de Bachfreunde en

Rejoice o.l.v. Ruud Cannemeijer. Er

wordt een korte cantate uitgevoerd tij-

dens de liturgie. Tevens neemt dhr.

Ruud Cannemeijer afscheid als dirigent

van Rejoice. Voorganger is ds. Bert ten

Kate.

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 21 december 2014, 10.00 uur.

Vierde adventszondag. Doopviering met

medewerking van het koor VIP uit Roo-

sendaal. Voorganger is ds. Willem Ver-

meulen.

Kerstavond woensdag 24 december

2014, 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. 



Vrijdag 19 december 2014,  14.30 uur.

Oecumenische kerstviering in de Mei-

lustflat. Voorgangers zijn pastor Jo

Staps en ds. Willem Vermeulen.

Vrijdag 19 december 2014, 15.00 uur.

Oecumenische kerstviering in Avond-

vrede / Ravelijnflat. Voorgangers zijn

pastor Fredi Timmermans en ds. Bert

ten Kate.

Maandag 22 december 2014, 15.00

uur. Oecumenische kerstviering in de

Zoomflat. Dienst van woord en tafel.

Voorgangers zijn pastor Co van Bekkum

en ds. Bert ten Kate.

Dinsdag 23 december 2014, 14.30

uur. Oecumenische kerstviering in de

Stuijvenburg. Voorgangers zijn pastor

Mary Zopfi en ds. Bert ten Kate.

Woensdag 24 december 2014, 14.30

uur. Oecumenische kerstviering in huize

Jacquelientje. Voorgangers zijn pastor

Lenie Pepels en ds. Willem Vermeulen.
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Zondag 25 januari 2015, 10.00 uur,

Sint Gertrudiskerk.

Oecumenische kerkdienst in het kader

van de bidweek voor de eenheid der

kerken en Christenen. Voorgangers pas-

tor Co van Bekkum en ds. Willem Ver-

meulen.

OVERZICHT KERSTBIJEEN-

KOMSTEN WOON / ZORG-

CENTRA

Dinsdag 16 december 2014, ‘s mid-

dags in de Ontmoetingskerk: Advents-

viering voor senioren georganiseerd

door de diakonie. Voorganger tijdens de

liturgische viering is ds. Willem Vermeu-

len.

Donderdag 18 december 2014, 10.30

uur. Oecumenische kerstviering in Rei-

gershorst / Acquacite. Voorgangers

zijn pastor Paul Verbeek en ds. Willem

Vermeulen.



Lessons and Carols.
Op 13 december 2014 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 kerke-

lijke leven in

Bergen op

Zoom. Vanuit

de protes-

tantse

gemeente is

ds. Willem Ver-

meulen aanwe-

zig. De lezin-

gen worden

afgewisseld met traditionele Engelse

Carols, beurtelings gezongen door HMR

en door de kerkgangers. Iedereen is van

harte welkom bij deze bijzondere

adventsviering.

“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. Toch willen we

voor een ieder open staan. Vlak voor

kerst zetten we dus ons “huis” open

zodat wijkbewoners kans krijgen elkaar

te ontmoeten en ons feest een beetje te

delen. Inmiddels zijn er contacten met

mensen die rond de kerk wonen en wil-

len meewerken aan deze derde editie

van “Kerst op het Bolwerk”. Er zal

muziek zijn, enkele kunstwerken worden

tentoongesteld en er wordt ook een kort

woordje gesproken. Maar vooral: gele-

genheid tot gesprek bij een glaasje.

Ieder is er bij welkom. Zaterdag 20-12

vanaf 16.00 uur.

Kleuterschool Foumban,

Kameroen

In 2005 en 2006 heeft onze gemeente

actie gevoerd voor de nieuwbouw van

een kleuterschool in Foumban, Kame-

roen. Het jaar ervoor was een delegatie

van onze gemeente op bezoek geweest

in Kameroen. De nieuwbouw is toen ter
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De tweede reden is nl. dat met deze uit-

voering onze dirigent dhr. Ruud Canne-

meijer officieel afscheid neemt van

Rejoice. Ruud heeft Rejoice 11 jaar

geleid en dat zeker niet zonder resul-

taat!

Zondag 4 januari gaan we dit laten

horen! Van harte welkom!

Rinus van der Wiele

Week van Gebed

Eind januari is er de internationale week

van Gebed voor de eenheid onder ker-

ken en Christenen. Deze week wordt

georganiseerd door de internationale

Raad van Kerken en in Nederland ook

samen met de Evangelische Alliantie.

“Dorst?” is het thema voor deze week,

dat ons is aangereikt door de kerken in

Brazilië. De week wordt in 2015 van 18

tot en met 25 januari over de hele

wereld gehouden. In Bergen op Zoom

zijn er twee activiteiten:

Zaterdag 24 januari, 19.00 uur, Gertru-

diskerk. Een stadsgebed waaraan mee-

gewerkt wordt door de diverse kerken
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sprake gebracht door vertegenwoordi-

gers van de Eglise Evangélique du

Cameroun. 

Met ondersteuning van de Wilde Gan-

zen en Cordaid is de nieuwbouw begon-

nen. In 2010 is de school officieel

geopend. Mede door deze nieuwbouw is

de belangstelling voor kleuteronderwijs

toegenomen. Er zijn verzoeken uit

andere wijken gekomen om dependan-

ces te starten. Inmiddels zijn er 4 kleu-

terscholen bijgekomen. Zo'n 250 kleu-

ters volgen dit onderwijs. Thuis wordt de

stamtaal gesproken. Door dit onderwijs

komen ze vroeg in aanraking met de

Franse taal, wat een voorsprong bete-

kent bij de start op de lagere school

(vanaf groep 3). De kans op een goede

toekomst neemt hierdoor toe. 

Op de 1e en 2e adventszondag wordt

de opbrengst van de diakoniecollecte

bestemd voor aanvulling van meubilair

en onderwijsmiddelen in Foumban.

Eric van der Geer

Cantorij Rejoice

Zondag 4 januari 2015 wordt de kerk-

dienst in onze Ontmoetingskerk een bij-

zondere dienst. En dat heeft twee rede-

nen. De eerste is dat Rejoice samen

met het ensemble “De Bachfreunde” de

cantate “Ihr lieben Hirten, fürchtet euch

nicht” van Andreas Hammerschmidt zal

uitvoeren. Deze cantate wordt dan voor

de tweede keer gezongen en gespeeld

op speciaal verzoek van de dirigent. 



en evangelische gemeenten.

Zondag 25 januari, 10.00 uur, Oecume-

nische kerkdienst in de Gertrudiskerk.

De Ontmoetingskerk is dan dicht. Wel-

kom bij beide activiteiten.

Kinderkerstfeest

De komende adventsperiode staat in het

teken van ‘Brood uit Bethlehem’.

In deze weken zullen we verhalen horen

uit de Bijbel welke te maken hebben met

brood en zijn ingrediënten.

Ook dit jaar nodigen we jullie allemaal

weer uit voor het kinderkerstfeest op 24

december 2014.

Uiteraard gaan we ook dit jaar voor de

kinderkerstdienst samen een brood-

maaltijd te gebruiken.

We beginnen dan om 17.00 uur. Je

ouders, opa en oma en de rest van de

familie zijn welkom om 19.00 uur. 

We hopen dat jij de 24ste er ook bij

bent. 

En je mag natuurlijk ook je vriendjes en

vriendinnetjes meenemen. Geef je snel

op!

Groetjes en tot dan, 

de leiding van de Kindernevendienst

Oecumenische vastenavond-

kerkdienst 

Daags na Valentijnsdag is de traditio-

nele vastenavondkerkdienst van 2015.

Het gekozen motto is dit jaar "Dèèr

emme vor deurgeleerd". Als vanouds

probeert een groep jongere en wat min-

der 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  26 januari

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 15 februari om 12.00 uur. Voorgan-

gers zijn pastor Paul Verbeek en ds.

Willem Vermeulen. De deuren zijn open

vanaf 11.33 uur. U bent van harte wel-

kom. 
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de Brabantse-Wal-gemeenten die te

maken heeft met de opvoeding van kin-

deren tot ong. 10 jaar.

Cursus Tweespraak

Pastor Rud Smit en ds. Willem Vermeu-

len geven ook dit seizoen weer een cur-

sus onder de titel “Tweespraak”. Twee-

spraak probeert zaken met elkaar in

gesprek te brengen en naast of juist

tegenover elkaar te leggen. Dit seizoen

lezen we de Hebreeënbrief en kijken we

naar een aantal bijzondere Bijbelse figu-

ren die hierin genoemd worden. De

(ochtend) bijeenkomst is als regel op de

derde vrijdagochtend van de maand.

We beginnen om 09.30 uur en eindigen

om 11.45 uur. Data de komende tijd:

vrijdagochtenden 19 december, 16 janu-

ari, 20 maart, 17 april, 15 mei en 19 juni

2015. Plaats: Ontmoetingskerk, Bolwerk

Zuid 134.

Voor meer informatie kunt U terecht op

de website of bij ds. Willem Vermeulen.
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Nieuwjaarsreceptie

Zoals gewoonlijk wil-

len we elkaar als

gemeenteleden een

gezond en gelukkig

nieuwjaar, ditmaal

dus 2015, wensen.

Aangezien het aantal bezoekers bij de

tot dit jaar gehouden nieuwjaarsrecep-

ties sterk afnam, heeft de kerkenraad

besloten de mogelijkheid gelukwensen

uit te wisselen vóór en na de eerste

kerkdienst in het nieuwe jaar, dus op 4

januari aanstaande, te laten plaatsvin-

den.

Geloofsopvoeding

Op 19-01-2015 is er een avond over

geloofsopvoeding in de hervormde kerk

van Steenbergen. Onderwerp : Omgaan

met moeilijke kindervragen.

Hoe ziet God er uit? Waarom kunnen

we God niet zien? Is het niet heel erg

druk in de hemel?

Vragen die kinderen zomaar kunnen

stellen en waar je als ouders en groot-

ouders lang niet altijd een antwoord op

hebt. Hoe ga je hier mee om?

Op deze avond willen we stilstaan bij de

vragen die kinderen stellen en worden

handvatten gegeven hoe je vanuit gelo-

vig perspectief hiermee om zou kunnen

gaan.

De avond is bedoeld voor iedereen van



Plannen voor 2015:

~ zaterdag 17 januari: met iedereen die

mee wil, gaan we naar Utrecht, naar 

het Catharijneconvent, waar een ten-

toonstelling is over “Ik geef om jou!: 

Naastenliefde door de eeuwen 

heen”. Vertrek om kwart over 9 bij de

kerk met auto’s. Bij opgave graag 

aangeven of u rijdt of wil meerijden. 

Vergeet uw museumjaarkaart niet. 

Voor info en opgave: Attie Swart: 

gj.swart@wxs.nl   

~ dinsdag 3 februari: een avond met ds.

Freek Schipper over de krijgsmacht. 

Zie artikel hieronder. Van harte aan

bevolen!  

~ In de 40-dagen-tijd staan de sobere 

maaltijden met de ZWO gepland.

~ donderdag 19 maart: om 9.30 uur  

een workshop gedichten schrijven 

o.l.v. Mieke Grever: ”Dichter bij 

Pasen”. Reserveer alvast in uw 

agenda; meer informatie in o.a. Rond 

de Kerken.

~ In maart zal er ook een lustrum-lunch 

plaatsvinden voor de lustrum-vier-

ders, die in 2015 75, 80, 85, 90, 95 of

100 jaar worden. U krijgt hiervoor een

uitnodiging.

~ In april gaan we op één van de zon-

dagen, na de kerkdienst, een voor

jaarswandeling maken.

~ In mei staat een bezoek aan het 

Arboretum van Kalmthout op het pro-

gramma: Thema: “Bijbelse symboliek 

van bomen en planten”.

“Grenzen verleggen”.

Op startzondag gingen we bij aanvang

van de dienst meteen onze eigen gren-

zen verkennen: Een gesprekje aankno-

pen met iemand die we niet, of bijna

niet, kennen. Dat beviel goed.

We zijn een paar maanden verder en in

groepen is al veel gesproken over hoe

wij zelf en als gemeente onze grenzen

kunnen verleggen, bijv. met de avond

over de WMO in oktober.

In 2015 gaan we door; wellicht hebt u al

een uitnodiging ontvangen van uw sec-

tie, om elkaar te ontmoeten.

(Overigens: op de adressticker van deze

gemeentebrief staat uw sectienummer,

zodat u kunt zien in welke sectie u

woont. Ook om een ontmoetingsavond

in één van de andere secties bij te

wonen, kunt u uw grenzen verleggen en

bent u welkom in een andere sectie dan

waarin u woont.)
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Op deze avond vertelt hij over het werk

van een luchtmachtpredikant en hij laat

er het een en ander van zien. Maar dan

gaat hij ook met ons in gesprek. Want

misschien dat hij een bijzondere grens-

ganger is en vroeg of laat hebben we

allemáál ontmoetingen over de grens

tussen kerk en wereld heen. Hoe gaan

wij om met mensen die vreemd staan

tegenover geloof in God? Vertel je over

Hem, of camoufleer je je geloof?

De avond is bestemd voor iedereen die

belangstelling heeft voor het onderwerp.

Opgave van te voren (freekschip-

per@ziggo.nl / 0164-741440) maakt het

gemakkelijker om een inschatting te

maken van de benodigde hoeveelheid

werkbladen, kopjes koffie en thee. Maar

wie op het laatste moment besluit te

komen, is ook van harte welkom.

Buurtgesprekken

Een mogelijkheid om in uw eigen woon-

omgeving in gesprek te komen over

zaken die het geloof en leven betreffen.

U ben er altijd van harte welkom.

De volgende data zijn nu al bekend: 
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Meer over de diverse activiteiten kunt u

lezen in Rond de Kerken, uiteraard in de

Zondagsbrief en op de website.

Mogelijkheden genoeg om ook in 2015

uw grenzen te verleggen. Voelt u zich

vooral uitgenodigd en uitgedaagd om

mee te doen!

Voor informatie en opgave:

Attie Swart, email: gj.swart@wxs.nl

tel.0164-250165

Op de grens van kerk en

krijgsmacht

Dinsdagavond 3 februari 19.30 uur

Grote zaal Ontmoetingskerk.

Grenzen verleggen – dat móét je wel als

je in geloof de wereld van Defensie bin-

nengaat. Kunnen een krijgsmachtpredi-

kant en wij iets leren van elkaar als het

gaat om christen-zijn te midden van een

bonte verscheidenheid van levensover-

tuigingen?

Ds. Freek Schipper is als protestants

geestelijk verzorger werkzaam op Vlieg-

basis Woensdrecht. Het is niet de

bedoeling dat hij daar loopt te evangeli-

seren. Hij heeft de opdracht een luiste-

rend oor en een goed woord te bieden

aan iedereen die hij ontmoet, met wat

voor overtuiging die ook in het leven

staat. Toch speelt het geloof op een

gecamoufleerde manier een grote rol bij

wat hij doet.



gunstig voor onze financiën, maar ook

voor ons milieu.

Voor een zuiniger gasverbruik zijn we

het hele stookpatroon nauwkeurig gaan

bekijken en bespreken, letten we er op

dat de deuren van de kerkzaal en die

naar buiten niet onnodig open staan en

zijn we bezig met de isolatie. Nu wordt

bekeken of dubbel glas bij de glas-in-

lood wand, een muur van veel kou,

mogelijk is. Om te zien hoe dit zou wor-

den, wordt er een proefraam gemaakt.

Om op ons elektriciteitsverbruik te

bezuinigen, zijn er in juli zonnepanelen

op het dak van de grote zaal geplaatst.

Wij gebruiken 12.500 KW per jaar. Door

een zuiniger en bewuster gebruik willen

we daarop 2.500 KW bezuinigen. Van

de 10.000 KW die dan overblijft, willen

we 7 tot 8.000 KW opwekken, zodat we

nog maar 2 tot 3.000 KW hoeven te

kopen en te betalen.

Of het werkt? Ja! In vergelijking met

vorig jaar hebben we tot nu toe maar de

helft van het gas verbruikt. Dat komt

natuurlijk niet alleen door onze aanpak,

want in tegenstelling tot 2013 hadden

we een hele zachte winter. Met de elek-

Dinsdag 24-3 om 14.30u bij mevr. Jol-

ley, Mechelinenblok 3; onderwerp: Gren-

zen verleggen.

Donderdag 26 maart om 10.30u.: Stuij-

venburgh; onderwerp: Pasen.

Dinsdag 31-3 om 14.00u. bij mevr.

Veenvliet, Sibeliusstraat 33; onderwerp:

Witte Donderdag (Exodus 12).

De andere data komen te zijner tijd in

Rond de kerken.

Wijkavond Sectie 1 !

Op dinsdag 20 januari bent u van harte

welkom bij familie de Jong, Anjerveld

14. Het nieuwe wijkteam zal zich pre-

senteren en u kunt kennismaken met

gemeenteleden in uw buurt.

Weet u van harte welkom!

Namens het team Sectie 1,

Attie Swart, wijkouderlinge.

Van de kerkrentmeesters.

In deze maanden vindt de voorbereiding

van de actie kerkbalans plaats. Dat is de

financiële kurk waarop onze gemeente

drijft. Daarom staat er over deze actie

een apart stukje in deze nieuwsbrief.

Het tweede punt waar ik hier uw aan-

dacht voor wil vragen is ons energie-

plan.”Zuinig met energie”, is niet alleen
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Kerkbalans 2015.

Mijn kerk in balans is het thema van de

kerkbalansactie van 2015.

Wat betekent de kerk voor ons? Mis-

schien de plek waar we getroost worden

bij zorg en verdriet. Of juist de gemeen-

schap waar gelachen wordt als er wat te

vieren valt. Of de plaats waar we geïn-

spireerd worden om voor anderen het

goede te zoeken, te doen! Een plek

waar God wordt gezocht of gevonden.

Een onmisbare plaats in de samenle-

ving.

Met elkaar houden we de kerk in stand.

We steunen elkaar op belangrijke

momenten in ons leven, maar staan ook

voor elkaar klaar op een doodgewone

doordeweekse dag. Die momenten zijn

goud waard.

We kunnen die momenten echter niet

verzilveren bij de bank. Helaas, want de

kerk kost geld. Predikanten- en kosters-

salarissen, onderhoud van de kerk, de

pastorieën en de kosterswoning, ver-

warming en verlichting van onze kerk,

de vele activiteiten enz.. Allemaal kos-

ten die gemaakt worden om de kerkdeu-

ren open te houden, zodat we allen altijd

welkom zijn.

Als we onze bijdrage schenken aan

kerkbalans, geven we niet alleen aan

onszelf, maar ook aan de mens naast
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triciteit zitten we precies op schema,

zowel wat het bezuinigen als het

opwekken betreft.

A.Petermeijer.

Digitaal of per post.

Bovenstaande zijn de twee mogelijke

abonnementen op ons kerkblad Rond

de Kerken. In tegenstelling tot de

Gemeentebrief, die drie keer per jaar

in uw bus komt, verschijnt Rond de

Kerken iedere veertien dagen en geeft

u veel kerknieuws. U kunt er alles in

lezen, niet alleen over Bergen op

Zoom, maar ook over de andere Pro-

testantse gemeenten van de Bra-

bantse Wal. Dat zijn Ossendrecht,

Halsteren/Nw-Vossemeer en Steen-

bergen. Het digitale abonnement kost

€ 17,50 en de papieren uitgave, die u

over de post ontvangt, € 26,00. Abon-

neren is mogelijk via het telefoonnum-

mer 0164 - 237543 van mevrouw

Koerselman.

A.Petermeijer.



van Nico van den Hoove. Hij was

betrokken bij de bouw van het orgel

voor de Exoduskerk in Den Haag. Dan

verhuizen ze begin 70-er jaren naar

Hoogerheide, waar op de dag van de

verhuizing ds. Saraber op de stoep staat

met het verzoek om organist te worden

in Ossendrecht en een cantorij op te

richten. Ook daar was hij betrokken bij

de aanschaf van het orgel, dat uiteinde-

lijk uit de kapel van Moeder Heil in

Breda overgenomen kon worden. Thuis

begon hij met een groepje vrienden

huismuziek te maken, waar uiteindelijk

een dubbelkwartet uit voortkwam. Bij het

200-jarig bestaan van het kerkgebouw

van de Protestantse kerk in

Ossendrecht in 1998 heeft het nog

opgetreden.

Na zijn afscheid als organist in

Ossendrecht kwam de pastoor van de

ons in de kerkbank, het kind van de

crèche, de catechisant, de zoekende

jongere en ook aan de twijfelende buur-

man in de straat en aan mensen die

hulp nodig hebben.

In januari 2015 worden we allemaal

weer benaderd voor de actie Kerkba-

lans. Vele vrijwilligers doen dit alles met

elkaar. Als je er bij hoort verrijkt het je

leven en zo houden we onze kerk in

balans, want mijn kerk ontroert, inspi-

reert en deelt! Mijn kerk is in balans.

Namens ons allen,

Joke Petermeijer.

Mensenwerk - Werkmensen

Deze keer hebben we een gesprek

gehad met dhr. Ruud Cannemeijer.

Ruud is in 1941 geboren in Den Haag,

getrouwd met Janny en ze hebben een

dochter en een zoon, beiden ook muzi-

kaal actief. Zijn hele leven is doorspekt

met muziek. Zijn vader was muziekle-

raar in Den Haag en organist van de

Lutherse Kerk in Dordrecht. Zijn opa

bespeelde zelfs allerlei instrumenten.

Niet vreemd dat Ruud’s interesse voor

orgel gewekt was. Hij kreeg eerst thuis

en vervolgens van Henk Herzog les.

Rond zijn 18e jaar debuteerde hij als

organist in Den Haag-Loosduinen.

Ondertussen leerde hij voor onderwijzer

en rond 1963 begon hij met lesgeven in

Wateringen. Zijn militaire dienst was kort

vanwege zijn baan. Inmiddels had hij les
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tochten maken. Maar met drie instru-

menten in de woonkamer zal muziek

altijd in zijn leven blijven. Hij hoopt dat

zijn opvolging bij Rejoice en als organist

van de Ontmoetingskerk lukt, want

goede kerkmuziek trekt zeker mensen.

Rob Blesgraaf.

Inloophuis.

Als gast staat u

centraal in het

Inloophuis aan de

Williamstraat.

Vrijwilligers ont-

vangen u hartelijk

met koffie en thee

en bieden u een

luisterend oor.

Kent u eenzame

uurtjes ?

U bent welkom op

donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur

en zondagmiddag van 14.30-17.00 uur.

~ Zondag 21 december is de Kerst-

brunch van 14.00-17.00 uur: hartelijk 

welkom !

~ Donderdag 25 december, eerste 

Kerstdag, bent u welkom van 14.30-

17.00 uur.

Hartelijke groeten namens de vrijwilli-

gers van het Inloophuis,

Ria van der Geer.
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R.K. kerk in Hoogerheide met het ver-

zoek als organist het gemengd koor en

de volkszang te begeleiden op het fraaie

Van Dam-orgel. Dat heeft hij 24 jaar

gedaan. Ondertussen was hij ook actief

in de Ontmoetingskerk en werd sinds

2003 een van de vier organisten en can-

tor van Rejoice. Ook was hij oprichter en

dirigent van het muziekensemble de

Bachfreunde, dat de instrumentele

begeleiding van cantates van o.a. Bach

uitvoerde.

Wat hem drijft is overduidelijk: passie

voor kerkmuziek, mede door het cultu-

rele klimaat waarin hij opgroeide. En dat

alles is natuurlijk alleen mogelijk door de

steun van Janny.

Dan een moeilijke vraag: Wat is geloof

voor jou? Daar wordt even over nage-

dacht. Hij gelooft niet dat er iemand is

die “stuurt”. Religie ziet hij als een hulp

voor het vormgeven van het leven en

religie inspireert om het leven zin te

geven. Daarbij wordt hij ook geïnspi-

reerd door de verhalen uit de Bijbel. Je

mag bij die verhalen zeker beseffen dat

het een menselijke interpretatie is. Na

wat heen en weer praten komt hij tot

een mooie omschrijving: Geloven is een

middel om het leven met elkaar leefbaar

te maken.

Tot slot vraag ik hem naar de toekomst.

Voor hem is “stoppen” ook echt stoppen.

Geen organist meer zijn, geen cantor en

geen Bachfreunde meer. Hij wil graag

een geranium halen bij de Intratuin voor

thuis. En verder heerlijk genieten met

Janny en de (klein)kinderen. En wandel-



Voor uw vereniging of bingoavond zijn

er genoeg artikelen aanwezig en kerst-

kaarten zijn er ook volop.

Dit jaar is er geen kerstmarkt, maar

vanaf 13 december zijn de kerststukjes

te koop en de vele andere kerstartike-

len. U kunt ook vooraf een kerstbakje

bestellen.

Komt u na de kerkdienst eens koffie

drinken en maak meteen kennis met

ons winkeltje. Ook door de week kunt u

terecht, maar dan wel graag even een

belletje of e-mail, dan staat u niet voor

een dichte deur.

Inlichtingen bij :

Ans de Laater tel 0164-244563 of 

email: fam.de.laater@ziggo.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
Wist u al dat de kerk een eigen winkeltje

heeft?

De opbrengst hiervan komt ten goede

aan het onderhoudsfonds van de kerk.

Het wordt gerund door zo’n 16 enthou-

siaste dames.

Er zijn cadeautjes te koop van € 1,- tot 

€ 12,-, flessen rode en witte wijn met het

etiket van de kerk erop en het boekje

“24 Bergse Vromen”.

Met de feestdagen in het vooruitzicht

zijn onze kerstlampjes ook weer te koop.
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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) kerkblad
“Rond de Kerken”.
Voor informatie hierover kunt u terecht bij
mevr. Y.Koerselman-Verhage, tel. 237543.

Redactie:

dhr. Rob Blesgraaf (layout)

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

Bankrekening: NL29INGB0006921612 t.n.v.

Protestantse Gemeente Bergen op Zoom.

Adres kerkgebouw:

Ontmoetingskerk,

Bolwerk Zuid 134,

4611 DX Bergen op Zoom

Tel. 0164-236165

Licht

Als alles duister is

ontsteek dan een lichtend vuur

dat nooit meer dooft.

Waar alles duister is

deel daar het licht

van de ster van Bethlehem.

Lichter wordt het leven

ruimer de wereld

bezield van ons bestaan.

Het Licht van de Eeuwige

in mensen ontstoken.

Dat het zo moge zijn.


