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Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom

jrg. 21, nr. 1

Pasen 2015

Wakker worden....

Paasfeest is bijzonder. Als het goed is, word je er

vrolijk van. Het valt in het voorjaar en alles in de

natuur gaat weer uitlopen. Zo ook in het geloof: je

gaat weer uitlopen net als de natuur: tot ontwikkeling komen. Dat is niet vanzelf-

sprekend. De boodschap van Pasen ligt immers niet in onze natuur. Het is een

moeilijke boodschap en de vrouwen bij het graf worden er zelfs bang van (Marcus

16,8). Dat Jezus is opgewekt uit de dood is voor ons niet te bevatten, in ieder geval

nóg niet.

Het is iets van de toekomst, het Koninkrijk van God, dat zichtbaar wordt in Zijn

opstaan. De boodschap van Pasen maakt, als die goed gehoord wordt, mensen

wakker: ze gaan anders om zich heen zien: ze gaan oplettender leven. Ze gaan

beter onderscheiden tussen wat echt met Gods toekomst te maken heeft, en wat

niet. Ze laten zich niet slapende houden door zich te laten leven, zoals het hen uit-

komt. Nee! Ze leren scherper zien wat wel en niet belangrijk is voor Gods toe-

komst. We leggen ons dus niet neer bij alles wat ons aangepraat wordt, want dan

zou het Evangelie nooit verder zijn gekomen dan Paasmorgen. We laten ons

bemoedigen door wat we horen uit de Schrift: hoe in Jezus’ opstanding de beloften

en geboden van Godswege zijn vervuld. Dan gaan we bewuster leven met meer

aandacht voor God en voor elkaar. Pasen schudt ons wakker om opgewekt en

opstandig te leven, ondanks alles wat er gebeurt in ons leven en in de wereld. Zo

krijgt ons leven vanuit Pasen zin en inhoud. Zo worden we dagelijks opnieuw wak-

kere mensen: die geloven dat God toekomst geeft tegen alle zogenaamde wereld-

wetmatigheden in. Niet zonde en onrecht hebben het laatste woord, maar God in

Zijn Koninkrijk: daarvan mogen we wakker en opgewekt getuigen. De voorberei-

ding van veertig dagen en de vieringen van Paasnacht en Paasmorgen mogen ons

zo helpen wakker te worden èn te blijven: de nieuwe Paaskaars brandt het hele

jaar om ons daaraan te herinneren.

Daartoe mag ik u een gezegend Paasfeest toewensen.

Ds. ten Kate.



40-dagen-tijd en de 7 kaarsen.

De 6 zondagen voor Pasen krijgen ook

dit jaar weer een eigen extra accent. De

kindernevendienst volgt een eigen pro-

ject en de ZWO-commissie laat gere-

geld van zich horen. Tijdens de diensten

en de kindernevendienst is er aandacht

voor de vastenactiepot. Zoals vorig jaar

waren ook nu tijdens de eerste dienst in

de 40-dagen-tijd 7 kaarsen aangesto-

ken. Aan het eind van de dienst werd er

1 uitgeblazen door een kind. We wisten:

nog 6 weken en dan is het Paasfeest.

Dit ritueel herhaalt zich en op Goede

Vrijdag zal de laatste kaars gedoofd

worden. Zo wordt het elke week een

beetje donkerder en kunnen we nog

meer verrast worden door het licht van

Pasen. Viert U mee?  
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TEN GELEIDE

Bergen op Zoom, maart 2015.

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

Vandaag leest u de nieuwsbrief die we bij alle leden bezorgen. Dit is een vaste

gewoonte geworden: u halverwege het kerkelijk seizoen informeren over wat de

kerk in de komende weken te bieden heeft. Aanleiding is ook de veertig-dagen-

tijd en het Paasfeest, vanouds voor alle christelijke kerken het belangrijkste

feest. Alle activiteiten staan voor u open, ook als het voor u nieuw is. Hebt u vra-

gen of mist u dingen, neem dan contact op en geef het door.

We wensen u tenslotte een goede tijd toe, naar en tijdens de Paasdagen.

De redactie.
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3 april 2015, 19.30 uur, Goede Vrijdag.

We staan stil bij het lijdensverhaal. In

woord en samenzang willen we deze

belangrijke geloofsgebeurtenis stap voor

stap gedenken. Onze cantorij o.l.v.

mevr. Annemiek Vogels werkt mee aan

deze dienst. Voorganger is ds. Willem

Vermeulen.

4 april 2015, 21.30 uur, Paasnacht.

De gemeente komt samen op Stille

Zaterdag. De viering begint met de

paarse kleur van de 40-dagen-tijd en zal

“van kleur verschieten” tot het wit van

het paasfeest. Na de doopgedachtenis

volgt de geloofsbelijdenis en hierop

volgt de tafelviering. Voorganger is ds.

Bert ten Kate. Medewerking wordt ver-

leend door V.I.P. uit Roosendaal. 

5 april 2015, 10.00 uur, Paasfeest.

We gedenken de opstanding. Dit mogen

we feestelijk vieren tijdens de kerk-

dienst. Het geloof in het leven wordt

extra aandacht gegeven doordat we tij-

dens deze dienst het teken van de doop

mogen geven aan Emmylou van Wij-

land. Medewerking is er van onze canto-

rij Rejoice o.l.v. Annemiek Vogels. Voor-

ganger is ds. Willem Vermeulen. 

Van harte welkom bij al deze diensten.

KERKDIENSTEN IN DE 

ONTMOETINGSKERK ROND

PASEN 2015.

29 maart 2015, 10.00 uur, Palmzondag.

Laatste zondag van de 40-dagen-tijd.

Tijdens de kindernevendienst worden er

palmpasenstokken gemaakt. Enkele jon-

geren, het kinderkoor en het Huiskoor

uit Tholen o.l.v. Annemiek Vogels wer-

ken muzikaal aan deze dienst mee.

Iedereen is van harte uitgenodigd en

kinderen zijn extra welkom in deze fees-

telijke kerkdienst. Voorganger is ds. Wil-

lem Vermeulen.

2 april 2015 , 19.30 uur, Witte Donderdag.

Tijdens deze

dienst staan we

stil bij de instelling

van het Heilig

Avondmaal. De

dienst wordt zo

ingericht dat ook gezinnen met jonge

kinderen goed mee kunnen doen.

Voorganger is ds. Bert ten Kate.



Meilustflat.
Vrijdag 18 april, 14.30 uur, oecumeni-
sche viering van Woord en Gebed.
Voorgangers: pastor Jo Staps en ds.
Willem Vermeulen.

ENKELE BIJZONDERE

KERKDIENSTEN 'OP WEG

NAAR PINKSTEREN'.

Op 12 en 19 april laat de jeugd van
zich horen.
De beide katechisatiegroepen bereiden,
samen met de predikanten, elk een
dienst voor. Op 12 april met ds. Bert ten
Kate en op 19 april met ds. Willem Ver-
meulen. Ze zullen zeker ook muzikaal
van zich laten horen. Welkom hierbij.    

4 mei, 19.00 uur, oecumenische her-
denkingsdienst in de Gertrudiskerk.
Deze dienst gaat uit van de Raad van
Kerken en gaat vooraf aan de openbare
herdenking. 

14 mei, 10.00 uur, Ontmoetingskerk.
Hemelvaartdag.
Op deze bijzondere donderdag is er
eerst om 08.00 uur een ontbijt in de Ont-
moetingskerk en vervolgens om 10.00
uur de kerkdienst waarin we samenko-
men met de protestantse broeders en
zusters uit Woensdrecht, Halsteren en
Nieuw Vossemeer. Voorgangers in de
dienst zijn ds. Henk van het Maalpad en
ds. Bert ten Kate.
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DIENSTEN IN DE WOON /

ZORG – CENTRA ROND

PASEN 2015.

Zoomflat.
Maandag 30 maart, 15.00 uur, viering
van Schrift en Tafel.
Voorgangers: pastor Co van Bekkum en
ds. Bert ten Kate.

Reigershorst.
Donderdag  2 april, 10.30 uur, oecume-
nische viering van Woord en Gebed.
Voorgangers: pastor Paul Verbeek en
ds. Willem Vermeulen.

Ontmoetingskerk.
Donderdag 2 april, 13.30 uur, viering
van Schrift en Tafel.
Voorganger ds. Bert ten Kate.

Stuijvenburg.
Donderdag 2 april, 14.30 uur, oecumeni-
sche dienst van Woord en Tafel.
Voorganger: ds. Gerdien Lankhuijzen.

Jacquelineflat.
Donderdag 2 april, 14.00 uur, oecumeni-
sche viering van Schrift en Tafel.
Voorgangers: pastor Fredi Timmermans
en ds. Willem Vermeulen.

Avondvrede / Ravelijnflat.
Donderdag, 2 april 15.00 uur, oecumeni-
sche viering van Schrift en Tafel.
Voorgangers: pastor Co van Bekkum en
ds. Bert ten Kate.



24 mei, 10.00 uur, Ontmoetingskerk.
Pinksteren.
Een feestelijke viering van deze wonder-
lijke gebeurtenis.
Voorganger is ds. Bert ten Kate.

31 mei, 11.00 uur, Gertrudiskerk.
Oecumenische jazz-dienst.
Volg t.z.t. het nieuws om te weten te
komen welke musici en zanger/s/essen
meewerken. Voorgangers zijn pastor
Fredi Timmermans en ds. Willem Ver-
meulen. Welkom.

Avondmaalsdienst overdag
voor senioren op 2 april.

Niet in alle woon-/zorg-centra wordt het
Heilig Avondmaal gevierd. En er wonen
ook steeds meer senioren gewoon thuis
met allerlei vormen van zorg. Voor hen
is het lastig om ’s avonds naar de kerk
te komen. Speciaal voor u wordt er over-
dag een intieme tafelviering georgani-
seerd in de Ontmoetingskerk. Na de
dienst is er gezamenlijk koffiedrinken om
elkaar weer even te ontmoeten. Zoals er
in de Adventsperiode altijd een moment
van ontmoeting is, willen we dat graag
ook in de Stille Week. Samen met de
diakonie en een aantal leden van de
werkgroep, die altijd de adventsviering
voor senioren organiseert, willen we dit
uitvoeren. We houden een korte liturgie,
gericht op het Avondmaal, samen zit-
tend rond de tafel. De dienst zal begin-
nen om 13.30 en duurt zo ongeveer drie
kwartier. Voorganger is ds. Bert ten
Kate. U bent welkom! Voor vragen hier-
over kunt u terecht bij uw wijkdiaken, de
kosteres of de predikant.

High Tea - 6 augustus

Ook deze zomer
organiseert de
diaconie, alweer
voor de zesde
keer, een High
Tea. Onder het
genot van wat
een echte High Tea ons kan bieden ver-
zorgen wij een gezellige middag voor
onze oudere gemeenteleden.

We nemen u tevens mee naar één van
de ons omliggende landen waarover we
u iets vertellen.

Houd  "Rond de Kerken" en de "zon-
dagsbrief" in de gaten want daar gaat u
meer lezen over deze middag.

de Diaconie.

Cursus Tweespraak over de
Hebreeënbrief.

Ook dit jaar is een groep parochianen
en gemeenteleden onder leiding van
pastor Rud Smit en ds. Willem Vermeu-
len samen bezig zich te verdiepen in de
Bijbel: nu de brief aan de Hebreeën.
Ook in april en juni zijn er nog bijeen-
komsten van Tweespraak. U bent altijd
welkom, ook als u voor het eerst zou
komen. De data en tijden: 17 april en 19
juni, 09.30 uur in de Ontmoetingskerk.
Van harte welkom!        
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Buurtgesprekken

Er staan er nog twee op het programma:

Dinsdag 7 april om 14.00u. bij mevrouw
Veenvliet, Sibeliusstraat 33; onderwerp:
Geloof en geweld     (1Korinthe 13).

Dinsdag 14 april om 20.00u. ten huize
van mevrouw Kouwenhoven, Locatel-
lilaan 3; onderwerp: Enquête Protes-
tantse Kerk.

Als u in de buurt woont, bent u er van
harte welkom!

Ds. ten Kate.

Belijdenis-gesprekskring:

Er heeft zich één gegadigde gemeld om
met Pinksteren Openbare Geloofsbelij-
denis af te leggen. Als u mee wilt doen,
bent u van harte welkom! Dat geldt ook
voor hen die zich alléén maar willen ver-
diepen in het geloof, of hun kennis
ervan willen opfrissen.

Graag even opgeven(tel. 240259 of
mail: aastenkate@home.nl)

Ds. ten Kate.

Pinksterketen 2015.

De Raad van Kerken organiseert dit jaar
twee vieringen in het kader van de Pink-
sterketen:

Op maandag 18 mei in de Ontmoetings-
kerk met medewerking van Rejoice;
voorganger: Ds. R. Jellema

Op vrijdag 22 mei in de dagkerk van de
Gertrudis met medewerking van
Menora; voorganger: pastor V. Schoen-
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Paasbrunch Inloophuis 
Williamstraat.

Op Eerste Paasdag,
5 april, bent u vanaf
14.00u. welkom bij
de brunch in het
Inloophuis William-
straat. Ook dit jaar
wordt het weer ver-
zorgd door bewoners
van Vrederust. Ze
maken er altijd een
uitgebreid buffet van.

Het inloophuis is elke
week open op don-
derdagmorgen (vanaf
10u.) en zondagmiddag(vanaf 14.30u)
open. U kunt er dus de hele zomer
terecht voor een praatje en een kopje
koffie of thee. Gastvrouwen en gasthe-
ren proberen een zo gezellig mogelijke
sfeer te maken, waar ieder zich thuis
voelt.

Op Paasmiddag en elke donderdagmor-
gen  en zondagmiddag: weet u dus van
harte welkom!

Ds. ten Kate.

PS: Het inloophuis zoekt dringend vrij-
willigers; ook al is het maar voor één
ochtend of middag per maand! U kunt
zich melden bij mw. Ria van der Geer
(email: geerbest@tiscali.nl)



makers

Beide vieringen beginnen om 19.00u.
U bent er van harte welkom!

Ds. ten Kate.

Gemeentevergadering.

Op zondag 19 april, in aansluiting op het
koffiedrinken na de dienst, wordt de
gemeentevergadering gehouden, waarin
de penningmeesters hun jaaroverzicht
van 2014 zullen presenteren. De roos-
ters van vergaderen en vakanties laten
dit jaar geen andere mogelijkheid toe.
Vanaf 5 april zijn de jaarverslagen digi-
taal op te vragen bij de scriba
(scriba@protestantsekerkbergenopzoom.nl)
en liggen ze bij de kosteres ter inzage.

Alle gemeenteleden zijn van harte uitge-
nodigd om aanwezig te zijn.

Namens de kerkenraad, 

Jan Voorsluijs, scriba.

Open je handen.

Het thema van de 40-dagen-tijd dit jaar
is: “Open je handen”. Onze handen
gebruiken we op veel verschillende
manieren. Onder de handen van de één
ontstaan de mooiste dingen, terwijl de

ander zijn handen gebruikt om te troos-
ten, te verzorgen of te zegenen.

Dit jaar hebben wij gekozen om tijdens
de 40-dagen-tijd niet zes, maar één pro-
ject centraal te stellen. Het project is in
Bangladesh en betreft het werk van de
broeders van Taizé daar. Het is als een
diamant met veel kanten. Zending, inko-
mensondersteuning, gezondheid en
onderwijs. MCCP, Mymensingh Church
Care Programme, biedt complete en
veelzijdige hulp aan de
allerarmsten in Bangla-
desh. Elke week staat
een ander aspect van
hun werk centraal.

De vastenpot, die van
22 februari t/m 5 april
voor in de kerk zal
staan, zal ook voor de
projecten rondom de
broeders van Taizé in
Bangladesh bestemd
worden.

Ook willen we dit jaar
weer een vastenpot in
natura hebben. Iedere
zondag zullen er kratten bij de ingangen
van de kerk staan, waarin u houdbare
voedingswaren in kunt doen. Dit zullen
we weer naar de voedselbank in Bergen
op Zoom brengen om de armen in eigen
omgeving te ondersteunen. Zo zijn we
zowel binnen- als buitenlands diaconaal
bezig om onze grenzen te verleggen.

Laten we tijdens de 40-dagen-tijd onze
handen openen in vertrouwen en ont-
vangen van God en van elkaar!

Wij hopen dit jaar weer op uw steun te
kunnen rekenen.

Alison Jolley.
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Dat brengt me op de volgende vraag:
wat betekent geloof voor haar? Dat is
een vangnet, geeft ze aan, een paraplu
waar alles onder valt, en soms ook een
spiegel. Haar belijdenis heeft ze gedaan
gedurende een extra jaar onderzoek tij-
dens haar opleiding. Ze wil bewust
bezig zijn vanuit een traditie: Je kunt
niet alleen (zonder God) of zonder
andere mensen leven, maar er is het
besef dat je alles niet alleen hóéft te
doen of alles móét weten.

Voor de toekomst is het haar wens dat
het aanbod voor jongvolwassenen door
blijft lopen. Haar eigen toekomst, daar
denkt ze momenteel over na. Andere
taken binnen de gemeente zijn zeker
een optie voor haar, want ze vindt dat je
niet te lang dezelfde functie moet heb-
ben binnen de kerk.

Rob Blesgraaf.
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Mensenwerk - Werkmensen

Deze keer ben ik langsgegaan bij Els-
beth Huffmeijer. Zij is 34 jaar oud en
werkt als arts voor mensen met een ver-
standelijke beperking; in vaktaal: ze is
een AVG-arts. Ze heeft een drukke baan
op twee locaties: Goes en Middelharnis.
Zoals velen weten is de studie voor arts
een lange opleiding, met onderzoek en
coschappen en als je dan eindelijk weet
in welke richting je verder wilt, kun je
beginnen met…een opleiding van nog
drie jaar, in haar geval. Ze woont sinds
2012 in Bergen op Zoom kwam wonen,
samen met kat “Asha” onder de rook
van de watertoren. Als grote hobby heeft
ze wandklimmen en daarvoor gaat ze
binnenkort ook de natuur in.

Elsbeth is onze jeugdouderling. Het
leuke aan die taak vindt ze dat ze de
verbindende schakel is tussen de jonge-
ren en de kerk(enraad). Ze is voorname-
lijk bezig met het coördineren van
diverse zaken, maar incidenteel insprin-
gen als er iemand uitvalt hoort er ook
gewoon bij. Ze vindt het fijn om iets
terug te doen voor alle activiteiten die ze
vroeger zelf meemaakte. Ze is niet snel
uit het veld geslagen en bekijkt de din-
gen van de positieve kant. Dat zijn
goede eigenschappen in het jeugdwerk,
met zoveel vrijwilligers. Op dit moment
(voorjaar 2015) is ze veel bezig met het
project “eten en geloven” voor de jong-
volwassenen van onze gemeente, zodat
er ook voor die groep aandacht is.

Wat haar drijfveer is, willen we natuurlijk
ook graag weten. Daar is ze zelf nog
niet helemaal uit. Het werken met en
observeren van mensen vindt ze heel
fijn en in zowel haar baan als in het vrij-
willigerswerk vindt ze het leuk om te
zien dat je het beste van mensen naar
boven kunt halen. En dat alles wel van-
uit een diepe kerkelijke motivatie.



Uit het stuk Van de Kerkrentmeesters
van begin maart volgt hieronder een
gedeelte:

In onze februarivergadering hebben we
de financiën van 2014 besproken. De
rekening levert een tekort op van 
€ 22.000,-, tegen € 10.500,- in 2013.
Waardoor komt dat grotere tekort in
2014? Bij de inkomsten van in totaal €
207.500,- zijn het vooral drie posten die
opvallen: vrijwillige bijdragen € 5000,-
minder; rente - door de lage percenta-
ges – ook € 5000,- minder en het verhu-
ren van de Williamstraat levert door het
vertrek van de Chinese Kerk € 3000,-
minder op. Tegenover € 15.000,- aan
lagere inkomsten, staat een bedrag van
€ 3.000,- aan lagere uitgaven, waardoor
het tekort met € 12.000,- toegenomen is
t.o.v. 2013. Het totaal van de uitgaven
bedraagt € 229.500,-. In dit korte over-
zicht is met afgeronde getallen gewerkt
en is de aanschaf van de zonnepanelen
buiten beschouwing gelaten.

Wordt de mogelijkheid van collectebon-
nen veel benut, werd me gevraagd.
Jaarlijks zo’n 200 vellen en ieder vel telt
40 bonnen. Als u een bedrag van € 26,-
(of een veelvoud ervan) op rekening
NL29INGB0006.9216.12 van de Protes-
tantse Kerkgemeenschap over maakt,
zorgt koster Ans
dat de bestelde
bonnen bij u
komen.  

Over de vrijwillige
bijdragen mag ik u
het goede nieuws
geven dat in de
korte tijd dat 2015
oud is, we al een heleboel bijdragen
mochten ontvangen en wel ruim €
33.000,-. Dat is al een kwart van wat we
in het hele jaar hopen te ontvangen.

A. Petermeijer.

Het jaarlijks uitstapje.

De voorbereidingen van het jaarlijks
reisje voor de oudere gemeenteleden en
de leden van PCOB zijn bijna afgerond
en de datum kunt u alvast noteren: don-
derdag 28 mei 2015. Het reisdoel is
Brussel, een stad met een mooi centrum
en veel bezienswaardigheden. ’s Mor-
gens maken we een tour door de stad
en na de lunch een rondrit door Waals
Brabant. Daarna kunnen de benen nog
even worden gestrekt bij een bezoek
aan een wijnhuis inclusief proeverij.
Voor een goed diner voor een redelijke
prijs kunnen we op de terugweg weer
terecht bij Familyland in Hoogerheide.
Voor de doelgroep is een aparte uitnodi-
ging bijgevoegd met details over de
wijze van aanmelding en betaling.

VAN DE KERKRENTMEESTERS.

In deze gemeentebrief leest u veel over
onze gemeente. Onder het kopje “Van
de kerkrentmeesters” kunt u iedere keer
in ons kerkblad “Rond de Kerken” over
het werk van de kerkrentmeesters lezen.
Dit blad verschijnt 22 maal per jaar.
Hierin leest u niet alleen over onze
gemeente, maar ook over de buurge-
meenten. Een abonnement (digitaal of
per post) is te bestellen bij mevrouw
Koerselman; tel. 237543.
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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. Inclusief de internet-
verkopen van bijzondere boeken
bedraagt de jaarlijkse opbrengst ruim €
4.000,--. Kom eens langs, er staan dui-
zenden boeken voor u klaar. 

Inl.: Ank van der Kallen (tel. 265158)

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!
Zeker nu we een nieuwe dirigent heb-
ben die ons op een ontspannen manier
de fijne kneepjes van het zingen bij-
brengt!

Maar natuurlijk blijft er altijd wel wat te
wensen over. Om als cantorij iets te
laten horen heb je n.l. stemmen nodig.

- 10 -

KERKBALANS.

Geachte lieve kerkbalanslopers,

Dank-je-wel dat jullie
het soms lastige,
maar erg belangrijke
stuk kerkenwerk dit
jaar weer hebben
willen doen.

“Belangrijk”, omdat
het ook heel
gemeentevormend
is, want elk gemeen-
telid heeft een ander gemeentelid op
bezoek gehad.

“Belangrijk”, omdat jullie ons informatie
doorgaven, waar onze predikanten iets
mee doen.

“Belangrijk”, omdat het ook een posi-
tieve invloed heeft op de hoogte van de
totale vrijwillige bijdrage.

Velen van jullie kijken ook met voldoe-
ning terug op het werk van dit jaar: her-
kenning en geanimeerd contact (door
hetzelfde vaste wijkje), enveloppen die
klaar liggen of in de bus werden gedaan
enz.

Daarom nog eens heel erg bedankt en
ik hoop dat je volgend jaar weer mee-
werkt; in november/december hoor je
weer van mij, maar daarvóór krijgt
iedere loper nog een persoonlijke kaart.

Grote groet, namens de kerkrent-
meesters, Joke Petermeijer.



tussenkomst van enig denkwerk. Muziek
werkt namelijk niet via onze hersenen
zoals andere kunstvormen dat doen,
maar weet ons regelrecht in het hart te
raken.

We hopen dat u aanwezig zult zijn bij
deze bijzondere viering van menselijke
kwetsbaarheid.

Annemiek Vogels, 
cantor/dirigent Rejoice

'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 o.a. cadeautjes te koop van € 1,-
tot € 12,-, rode en witte wijn met etiket
van de kerk erop en 

Het boekje “24 Bergse Vromen”.

Komt u na dienst eens koffie drinken
dan maakt u meteen kennis met ons
winkeltje. Ook door de week kunt u
terecht; even een belletje of e-mail naar
Ans de Laater, dan staat u niet voor een
dichte deur.

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

En op dit punt is er de laatste tijd een
minimale bezetting ontstaan, wat in de
praktijk de kwaliteit niet ten goede komt.

We zoeken geen hoog opgeleide zang-
talenten (mochten ze er zijn, natuurlijk
welkom!). Wat we zoeken zijn gewone
amateurs, die de juiste toon weten te
vinden. En meezingen kan op verschil-
lende manieren: meewerken aan een
afgerond geheel zoals een cantate of
full time als cantorijlid. Een “meezing”
proefperiode is natuurlijk altijd af te spre-
ken. Als je dit ziet zitten, laat dan wat
van je horen!

Rinus van der Wiele tel. 0164 258449
of 06 25567404
e-mail : wielewal@tele2.nl

Muziek voor Goede Vrijdag.

Dit jaar zal Cantorij Rejoice een bijdrage
leveren aan de dienst van Goede Vrij-
dag op 3 april. Via het lijdensverhaal
van Christus staan we die dag stil bij het
lijden waaronder de wereld gebukt gaat.
Pijn en verlatenheid, uitzichtloosheid en
verdriet, al deze menselijke gevoelens
en emoties zullen in de koormuziek her-
kenbaar zijn.

Op deze wijze vervult muziek in de ere-
dienst haar belangrijkste functie: het
brengt ons naar binnen, naar ons hart,
naar onze ziel, naar onze meest kwets-
bare plek. En zij doet dat direct, zonder
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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

Onze handen

Gelukkig is de mens die tot het

einde

handen mag voelen die goed doen.

De hand die met aandacht wast.

De hand die met zorg aankleedt.

De hand die met liefde kamt

De hand die met tact aanraakt.

De hand die met het hart troost.

Geen mens kan leven

zonder die hand

die teder is,

die behoedt,

die beschermt

en bemoediging uitstraalt.

Tot het einde toe

verlangt de mens naar die hand,

totdat er die andere Hand is,

die alle wonden geneest,

die alle pijn heelt,

die alle tranen wist.

Tot die tijd

kunnen onze handen

een voorproef zijn van die handen,

en handen en voeten geven

aan de liefde

die onmisbaar is.

Marinus van den Berg


