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Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom

jrg. 21, nr. 3

Kerst 2015.

Als gemeente zijn we dit seizoen gestart met het thema: “Goede buren”. Tijdens de start-

dienst en op enkele wijkavonden is hier aandacht aan besteed. Het gaat over goede buren

hebben én over zelf goede buren zijn. En dan niet alleen als persoon, maar ook als kerkge-

meenschap.

Onze buren zijn de andere kerkgenootschappen en ook geloofsgemeenschappen in de

omgeving. De contacten tussen de diverse kerken en ook met de moskeeën zijn goed en

soms trekken we samen op. De gemeente is ook (soms verre) buur als het gaat om de

samenleving. Gewoon op dinsdagmiddag de koffie klaarzetten voor wie maar wil is hier-

van een uiting. Zo willen we goede buur zijn. Ons bezinnen op de wat grotere issues van

de samenleving, dat doen we ook: Aandacht voor het ZWO-werk bijvoorbeeld. 

In de loop van de afgelopen maanden is ook het vluchtelingenvraagstuk zeer dwingend op

ons bordje gekomen. En we ontdekken dat er nogal een verschil is tussen theorie en prak-

tijk. Vanuit Bijbels perspectief en vanuit de kerkelijke ethiek moet je elk mens op je pad als

kind van God ervaren. Maar niet alleen vanuit kerkelijk perspectief: Als natie hebben we

de universele verklaring van de rechten van de mens ondertekend en ook het verdrag van

Genève. In theorie is het vluchtelingenvraagstuk dus geen vraagstuk. Het is een opdracht,

die we onszelf hebben opgelegd, met als achtergrond altijd weer de wetenschap: vandaag

ben jij de ontheemde, maar morgen kan ik in die positie zijn. In theorie zijn we het eens,

maar in de praktijk zien we weerstanden en ook problemen i.v.m. de massaliteit.

Hoe vieren we kerst in 2015? Vaak hebben we bij dat feest de buren niet nodig! Kerst is

iets voor binnen het gezin en ook een feestje van de kerk. Maar tegelijkertijd zien we juist

rond kerst compassie met mensen die buiten het feest vallen. Zieken krijgen bloemen,

eenzamen een uitnodiging voor een kerst-inn, een kerstontmoeting of inloophuis etc. Ook

zijn er maaltijden voor minderbedeelden en worden de daklozen van straat gehaald. Geen

stal maar een feestzaal, eten, drinken en gezelligheid. U kent allemaal de voorbeelden.

Kerst verzacht de standpunten en wekt barm-

hartigheid op.

Ik schrijf dit bericht begin november en weet

dus nog niet hoe het zal gaan. Wel ben ik

benieuwd: Zullen we met kerst ons achter de

rolluiken terugtrekken en buiten de boel de



boel laten? Of zullen er initiatieven zijn om in die gymzalen vol bedjes een kerstboom neer

te zetten, wat licht en gezelligheid en zoetigheid rond te brengen en misschien TV pro-

gramma’s – nu eens niet met schreeuwende mensen die bang zijn – waarin we er bij stil-

staan hoe erg het toch moet zijn om huis en haard te verlaten? Nou ja, huis en haard, in

veel gevallen is er alleen puin over. Je leven in puin, dat is nog een ander verhaal dan een

volkstelling. Maria en Jozef waren misschien geen vluchtelingen maar wel ontheemden

……. en toen begon er iets nieuws en iets moois. 

Kerst 2015 is een test-case!     

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 2015

Aan allen die 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 belangstelling wordt gewekt als u deze aankondigingen doorneemt

en verwachten dat er ook voor u iets tussen zit. Mist u iets of kunnen er dingen anders

of beter, neem dan contact met ons op.

Tenslotte wensen wij u goede feestdagen toe! Vooral degenen voor wie 2015 een

bewogen jaar was, wensen we de nabijheid van God en mensen toe.

De redactie

Kerst aan het Bolwerk

Op 19 december houden we

OPEN HUIS

voor de buurtbewoners rond de

Ontmoetingskerk.

U bent allen welkom vanaf 16:00u.
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Woensdag 25 december 2015, 10.00 uur. 

Kerstviering. De liturgie wordt muzikaal

ondersteund door Rejoice o.l.v. Annemiek

Vogels. Voorganger is ds. Bert ten Kate.  

Zondag 27 december 2015, 10.00 uur.

Het eerste wat in onze agenda’s staat na de

kerstdagen is de mogelijkheid om naar de

kerk te gaan. Een mooi moment om op

adem te komen. We lezen over Simeon en

Anna, die in het kleine baby’tje de grote

belofte herkennen. Voorganger is ds. Wil-

lem Vermeulen.

Dinsdag 31 december 2015, 19.30 uur. 

Oudejaarsdienst. Op de laatste dag van het

jaar is er een avonddienst. Voorganger is ds.

Willem Vermeulen. 

 Zondag 3 januari 2016, 10.00 uur.

De eerste kerkdienst in het nieuwe jaar.

Tevens de gelegenheid om elkaar het beste

te wensen. Voorganger is ds. Willem Ver-

meulen.

Nieuwjaarsreceptie.

Zoals gewoonlijk willen we elkaar als

gemeenteleden een gezond en gelukkig

nieuwjaar, ditmaal dus 2016, wensen.

De kerkenraad heeft besloten de mogelijk-

heid gelukwensen uit te wisselen vóór en na

de eerste kerkdienst in het nieuwe jaar, dus

op 3 januari aanstaande, te laten plaatsvin-

den.

OVERZICHT BIJZONDERE KERK-

DIENSTEN 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 Ontmoetingskerk aan Bolwerk

Zuid 134. Voor het overige verwijzen we

naar de mededelingen in de kerkbode en op

de website van onze protestantse

gemeente

www.protestantsekerkbergenopzoom.nl

Zondag 20 december 2015, 10.00 uur. 

Vierde adventszondag. Voorganger is ds.

Bert ten Kate.  

Dinsdag 24 december 2015, 19.00 uur. 

Kerstavond. Gezinskerstviering, samen

voorbereid met de leiding van de kinderne-

vendienst. Het kinderkoor zingt mee en

muziek wordt gemaakt door de tieners. U

bent welkom met al uw visite! Voorganger

is ds. Bert ten Kate. 

Dinsdag 24 december 2015, 22.00 uur.

Kerstnachtdienst. Sfeervolle kerstnachtvie-

ring met zang en muziek verzorgd door de

jongeren uit onze gemeente: de  “Sunday-

teens”. Na afloop drinken we iets gezelligs.

U bent, samen met evt. gasten, van harte

welkom. Voorganger is ds. Willem Vermeu-

len.   



Christmas Bles - sings

Zo tegen het einde van het

jaar mag ik een stukje aan

u schrijven. Tijd van schrij-

ven is begin november, net

twee weken na de brand in

mijn wooncomplex aan de

Goudbaard. Mijn leven staat enigszins op

zijn kop en dan kom ik er nog goed vanaf

qua appartement. Wel materiële schade

(auto total loss, overige schade nog onbe-

kend) maar gelukkig is er niemand gewond

geraakt of erger. Op zo’n moment merk je

wel dat er veel mensen met de getroffenen

meeleven. En dat is heel erg fijn kan ik u

zeggen.

Zo’n gebeurtenis geeft mensen ook de

mogelijkheid om dingen anders aan te gaan

pakken, om je manier van leven wat te rela-

tiveren. Het kan een soort nieuwe start zijn,

hoewel de meeste mensen op dit moment

daar nog even niet aan zullen moeten den-

ken. 

Kerstmis kan ook zo’n moment zijn in het

jaar. De geboorte van Jezus als een nieuwe

start. Kerstmis is een tijd van familie en

gezelligheid. Aandacht voor elkaar, maar

ook voor alleenstaanden of degenen onder

ons die een familielid om wat voor reden

dan ook moeten missen. Laten we in deze

kersttijd er ook voor elkaar zijn als

gemeente. Er zijn genoeg momenten in de

adventstijd waar we elkaar tegen kunnen

komen. Probeert u er op die manier ook

eens naar te kijken. We hebben allemaal

een volle agenda, maar in deze tijd van het

jaar is het fijn om er ook voor elkaar te kun-

nen zijn.

Ik wens u vanaf deze plaats hele fijne en

gezegende kerstdagen toe. 

Rob Blesgraaf, uw voorzitter.
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OVERZICHT KERSTBIJEENKOM-

STEN WOON- / ZORGCENTRA

Dinsdag 15 december 2015, ‘s middags in

de Ontmoetingskerk: Adventviering voor

senioren, georganiseerd door de diakonie.

Voorganger tijdens de liturgische viering is

ds. Bert ten Kate.  

Donderdag 17 december 2015, 10.30 uur. 

Oecumenische kerstviering in Reigershorst

/ Acquacite. Voorgangers zijn pastor Paul

Verbeek en ds. Willem Vermeulen.

Vrijdag 18 december 2015,  14.30 uur. 

Oecumenische kerstviering in de Meilust-

flat. Voorgangers zijn pastor Jo Staps en ds.

Bert ten Kate.

Maandag 21 december 2015, 14.30 uur. 

Oecumenische kerstviering in de Stuijven-

burg. Voorgangers zijn pastor Mary Zopfi en

ds. Gerdien Lankhuijzen. 

Maandag 21 december 2015, 15.00 uur. 

Oecumenische kerstviering in de Zoomflat.

Dienst van woord en tafel. Voorgangers zijn

ds. Bert ten Kate en pastor Co van Bekkum.

Woensdag 23 december 2015, 15.00 uur. 

Oecumenische kerstviering in Avondvrede /

Ravelijnflat. Voorgangers zijn pastor Co van

Bekkum en ds. Bert ten Kate.

Woensdag 23 december 2015, 14.30 uur. 

Oecumenische kerstviering in huize Jacque-

lientje. Voorgangers zijn pastor Lenie Pepels

en ds. Willem Vermeulen.



De geadopteerde vader – Jozef in

de kunst (7 december 2015).

Wat is hij bescheiden en wat is hij belang-

rijk: Jozef, de man van Maria, vaderlijk zorg-

zaam voor Jezus. In de Bijbel speelt hij een

rol aan de zijlijn; op veel schilderijen staat

hij wat achteraf naar het wonder van Beth-

lehem te kijken. Maar toen het besef

groeide dat het Kerstverhaal zonder hem

niet goed zou zijn afgelopen, vulde rijke ver-

beelding het spaarzame aan wat er over

hem te lezen viel. Kunstenaars brachten

hem steeds meer in beeld als een man die

goed voor zijn vrouw en het pasgeboren

Kindje zorgde. Hij werd beschermheilige van

de arbeiders en van het liefdevolle gezinsle-

ven. 

Op maandag 7 december vindt er in de

grote zaal van de Ontmoetingskerk een

multimediale avond plaats. Schilder- en

beeldhouwwerk worden getoond, gedich-

ten worden gelezen, een christmas carol en

een Franse ballade worden ten gehore

gebracht. De avond wordt geleid door ds.

Freek Schipper.

Samen met Jozef zijn we in tweestrijd:

Maria loslaten of juist met haar meegaan?

We reizen met het paar naar Bethlehem,

met het jonge gezin naar Egypte en weer

terug. We zien hoe de vader een leermees-

ter én een leerling wordt van de Zoon.

De avond begint om 20.00 uur. Opgave is

niet nodig. Aan de avond zijn geen kosten

verbonden.  Neem gerust kennissen van

buiten of uit andere kerken mee.

Iedereen is welkom.

Lessons and Carols (12 december

2015).

Op zaterdag 12

december om 19.30u.

vindt weer een Les-

sons and Carols plaats

in de Gertrudiskerk.

Deze Anglicaanse tra-

ditie bestaat uit lezin-

gen uit de Bijbel en

liederen die erbij aan-

sluiten als voorbereiding op het Kerstfeest.

HMR organiseert deze oecumenische vie-

ring. U bent er dus ook van harte welkom!

ds. Bert ten Kate. 

Kerstsamenzang (13 december 2015).

U bent van harte welkom bij de Kerst-

samenzang op zondag 13 december.

Deze middag begint om 14.30 uur en wordt

gehouden in de Ontmoetingskerk.

Het is een initiatief van het Koor The Sunflo-

wers o.l.v Ineke de Vries. Het orkest young-

4-ever o.l.v. Jan Spruit werkt mee.

Orgelspel: Wim van Kempen. Piano: Hikmet

Bilalov.

De toegang is gratis. 

Kerst op het Bolwerk

Op zaterdag 19 december

vindt van 16-18u. weer

Kerst op het Bolwerk plaats.

Alle buurtbewoners zijn

daartoe uitgenodigd. Er is

gelegenheid elkaar te ont-

moeten en goede feestda-

gen toe te wensen. Musici onder leiding van

Rogier van Dijk zullen voor muzikale omlijs-
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Kinderkerstfeest

Ook dit jaar nodigen we jullie allemaal weer

uit voor het kinderkerstfeest op 24 decem-

ber 2015.

Uiteraard gaan we ook dit jaar vóór de kin-

derkerstdienst samen een broodmaaltijd

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 bij Duncan van Beek,

email: duncanvanbeek@home.nl

Collages maken

Op dinsdagmorgen 19 januari a.s. ga ik met

geïnteresseerden op een creatieve manier

aan de slag met papier. Het thema “Goede

buren” zal aan bod komen, verweven met

de actualiteit van dat moment.

Laat u inspireren door het materiaal, het

thema en elkaar, zodat u met een kleurrijke

collage na afloop naar huis kunt gaan.

Plaats: Zaal Ontmoetingskerk

Tijd: 10.00 – 12.00 uur

Opgave bij Amie van Eekelen,

telefoon 0164-235075 of

Email: amievaneekelen@hotmail.com
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ting zorgen.

Daarnaast zal er een presentatie van dia's

zijn van “Jozef in de kunst” van ds. F. Schip-

per. U bent van harte welkom om een

glaasje te komen drinken. Namens het wijk-

team en de organisatie,

ds. Bert ten Kate.

Advent en Kerst met Cantorij

Rejoice 

Bij het begin van het kerkelijk jaar laat ook

Cantorij Rejoice uiteraard van zich horen,

en wel tijdens de kerkdiensten van Eerste

Advent (29 november) en Eerste Kerstdag

(25 december). 

In deze voorbereidingstijd voor Kerstmis

verwachten we de komst van Jezus; daarbij

horen traditioneel allerlei Adventsliederen

en - melodieën, waarvan sommige al eeu-

wenoud zijn. U kent vast wel Nun komm,

der Heiden Heiland, of Kom tot ons, scheur

de hemelen, Heer. Uit de oude Gregori-

aanse traditie is ook Rorate caeli bekend. En

met Kerst, bij het vieren van de geboorte

van Christus, kunnen we putten uit een

ruim aanbod van Engelse Carols of gewoon

Nederlandse kerstliederen, de ene nog

mooier en sfeervoller dan de andere. 

Wij van Rejoice gaan in ieder geval ons best

doen om via onze gezangen uw Advents- en

Kerstgevoel te versterken. Dit alles opdat u

door de muziek verwachting én vervulling in

uw hart kunt ervaren. 

Voor alle koorzangers breekt nu een dank-

bare periode aan. We hopen u te treffen op

zondag 29 november en op vrijdag 25

december! Er is vast iets van uw gading bij…

s



Raad van kerken

Vanuit de Raad van Kerken willen we in

januari in de “Week van Gebed voor de een-

heid van de Christenen” (de week van 17-24

januari) weer samenkomen in een oecume-

nische viering in de Gertrudiskerk op zon-

dag 24 januari om 10:00 uur. De Ontmoe-

tingskerk is dan dicht.

Het thema van deze gebedsweek in 2016 is:

“Het woord is aan jou”. Ook is er een Stads-

gebed is gepland op zaterdag 23  januari om

19.00 uur in de Gertrudis.

We hopen dat velen weer deel willen

nemen aan dit Stadsgebed.

Namens de Raad van Kerken,

Joke Petermeijer.    

Goede buren

Met het jaarthema “Goede buren” zijn we

gestart met een druk bezochte, gezellige

BBQ, waar ook andere kerken bij aansloten.

Op de star-

tavond van de

Pastorale Raad

voor bezoekme-

dewerkers en

diakenen kwam

na een lekkere

maaltijd aan de

hand van het

verhaal van de “verloren zoon” ook de zorg-

zame kerk ter sprake en hoe wij bezoekme-

dewerker kunnen zijn.

Inmiddels zijn in de diverse secties wijka-

vonden/ontmoetingen gepland of al

geweest.

Wekelijks is er op dinsdagmiddag tussen

14.00 en 16.00 uur het Kerkcafé: tijd voor

een kopje koffie of thee met een praatje,

spelletje; zelfs met ICT-(computer)vragen

kunt u terecht.

Bij de Gemeentebrief van september zat

het Jaarprogramma van de Ontmoetings-

kerk: Behalve de avond op 7 december over

“Jozef in de kunst” komt ds. Freek Schipper

extra op dinsdag 12 januari, 20.00 uur in de

Ontmoetingskerk, om over zijn ervaringen

tijdens zijn uitzending als luchtmachtpredi-

kant te vertellen. Hij laat foto’s en filmpjes

zien. Allen welkom!

Wat ook niet in het jaarprogramma staat,

maar in april plaatsvindt, is de “Lus-

trumlunch”: alle gemeenteleden die in

2016, 75/ 80 / 85/ 90/ 95 of 100 jaar wor-

den ontvangen t.z.t een uitnodiging. Taar-

tenbakkers en -baksters kunnen zich aan-

melden bij ondergetekende:

Attie Swart,

email gj.swart@wxs.nl  

tel.nr. 0164-250165.

Cursus Tweespraak.

Pastor Rud Smit en ds. Willem Vermeulen

zijn ook dit seizoen weer een cursus begon-

nen onder de titel “Tweespraak”. Wat dat

is? Tweespraak probeert personen en zaken

met elkaar in gesprek te brengen en naast

of juist tegenover elkaar te leggen. We kij-

ken naar het onderwerp vanuit de rooms

katholieke en de protestantse tradities. Ook

werken we vanuit de Bijbelse theologie en

de kerkgeschiedenis. Natuurlijk is er de dia-

loog tussen inleiders en bezoekers. Twee-

spraak gaat dus alle kanten op. Dit seizoen

komt er zelfs een derde dimensie bij: we

verdiepen ons in de joodse feesten en de

mogelijke invloeden hiervan op kerkelijke /

Christelijke tradities.    
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muziek zorgt. De dienst begint op zondag 7

februari om 12.00 uur. Voorgangers zijn

pastor Paul Verbeek en ds. Willem Vermeu-

len. De deuren zijn open vanaf 11.33 uur. U

bent van harte welkom. 

Koptische liturgie

Op dinsdag 1 maart om 20:00 uur zal in de

Ontmoetingskerk een avond gewijd worden

aan de Koptische kerk. Deze kerk met oude

tradities staat onder druk in het Midden-

Oosten. We willen bezien wat ze gelooft en

hoe ze viert. Dit is een voorbereiding op een

bezoek aan de Koptische kerk in Biezelinge

op zaterdag 5 maart om 10:00 uur. Als u

met de excursie mee wilt doen, graag tevo-

ren bij mij opgeven (aastenkate@home.nl

of telefoon: 240259), zodat de gemeente

daar ons goed kan ontvangen.

ds. Bert ten Kate.

Buurtgesprekken

U bent van harte welkom bij een buurtge-

sprek dat in uw omgeving wordt gehouden.

Gemeenteleden zijn er in gesprek met

elkaar over verschillende onderwerpen, die

met geloof en leven te maken hebben.

Op dit moment zijn de volgende bijeenkom-

sten bekend:
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Tweespraak komt (als regel) bijeen op de

derde vrijdagochtend van de maand. We

beginnen dan om 09.30 uur tot 11.45 uur.

Data: vrijdagochtenden: 22 januari, 19

februari, 18 maart, 15 april, 20 mei en 21

juni. Plaats: Ontmoetingskerk, Bolwerk Zuid

134. Inleiders: pastor Rud Smit en ds. Wil-

lem Vermeulen. Van harte welkom. 

Belijdeniskatechese

Met enkele jongvolwassenen zijn we in

gesprek over geloof en kerk. Mogelijk vieren

we tijdens de Pinksterkerkdienst het

moment dat zij geloofsbelijdenis doen.

Mochten zich nog mensen willen aanslui-

ten: die zijn natuurlijk van harte welkom!

Informatie bij ds. Willem Vermeulen.

Oecumenische Vastenavond-

kerkdienst dit jaar al op 7 febru-

ari.

Zingt U mee in het vastenavond-kerkkoor?

Zelden valt de datum van het Paasfeest zo

vroeg en hieraan zijn bijna alle andere fees-

ten en kerkelijke gedenkdagen gekoppeld,

dus ook de datum van Vastenavond. Dit jaar

op 7 februari al. Als vanouds probeert een

groep jongere en wat minder jongere leden

van de parochie en de protestantse

gemeente om het motto van de Vasten-

avond te bekijken door de bril van kerk en

Bijbel. Vanaf 17 januari oefent het Vasten-

avond-kerkkoor

wekelijks om

11.30 uur in de

Gertrudiskerk

en ook is er een

groep jongeren

die voor de



dit jaar, toen

we in april

meer gas

verbruikten,

omdat die

maand koud

was. Maar

ook hier

geldt, dat

door bewus-

ter en zuini-

ger stoken we minder gas verbruiken. Daar-

bij zijn natuurlijk de laatste maanden van

het jaar de “grootverbruikers”. Het duide-

lijke verzoek aan u is om er op te letten dat

er geen ( buiten)deuren van onze kerk

onnodig open staan. Dat doen we thuis toch

ook niet. Daarvoor vraag ik dan graag uw

medewerking.

Ad Petermeijer.

Rond de Kerken: Digitaal of per

post.

Dat zijn de twee mogelijke abonnementen

op ons kerkblad Rond de Kerken. In tegen-

stelling tot de gemeentebrief, die drie keer

per jaar in uw bus komt, verschijnt Rond de

Kerken 21 maal per jaar, dus meestal iedere

veertien dagen. Het geeft u veel ker-

knieuws, niet alleen over onze eigen

gemeente, maar ook over de andere Protes-

tantse gemeenten van de Brabantse Wal.

Dat zijn Ossendrecht, Halsteren/Nw-Vosse-

meer en Steenbergen. Het digitale abonne-

ment kost € 17,50 en de papieren uitgave,

die u over de post ontvangt, € 28,00.

Mevrouw Koerselman, telefoon 0164-

237543, noteert graag nieuwe abonnees.

Ad Petermeijer. 

~ Dinsdag 8 maart om 10u. bij mevr. Jolley,

Mechelinenblok 3; onderwerp: 40-

dagen.

~ Dinsdag 29 maart om 14u. bij mevr.

Veenvliet, Sibeliusstraat 35; onderwerp: 

gastvrijheid (Genesis 18).

Andere data zullen in Rond de Kerken wor-

den gepubliceerd.

ds. Bert ten Kate.

Van de Kerkrentmeesters

Op het verzoek van de scriba om ook in de

laatste gemeentebrief van 2015 wat over de

kerkrentmeesters te schrijven, was mijn

antwoord natuurlijk “ja”.

We zijn druk bezig met de voorbereiding

van de actie kerkbalans. Deze actie over de

vrijwillige bijdragen is zo belangrijk, dat

hierover een apart stuk in deze gemeente-

brief staat.

Eind 2015 sluiten we de zes-jaarlijkse

onderhoudsperiode van de kerk af. In de

periode 2010-2015 kregen we subsidie voor

het onderhoud van ons rijksmonument.

Voor de periode 2016-2021 krijgen we dat

gelukkig ook weer. Dat is een goede basis

voor een verantwoord onderhoud van ons

“Protestants bolwerk aan het Bolwerk”.

In de gemeentebrief van een jaar geleden

schreef ik over ons energieplan. Een plan

om ons energieverbruik terug te dringen.

Dank zij de zonnepanelen denken we dit

jaar hooguit 2000 kWh in te hoeven kopen,

tegen zo’n 12.000 kWh in het verleden.

Door een bewuster gebruik konden we

2000 kWh bezuinigen. En onze zonnepane-

len zijn goed voor zo’n 8000 kWh.

Bij de verwarming zijn we natuurlijk vooral

afhankelijk van de buitentemperatuur. Zoals
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Gasverbruik



Mensenwerk - Werkmensen

Het

gesprek

voor deze

gemeente-

brief vindt

plaats in

huize Otto:

Bram is het

gewillige

slachtoffer. Hij vertelt: “Ik ben geboren in

Dinteloord en vier nog dit jaar mijn 70ste

verjaardag. Na lagere school en LTS in Ber-

gen op Zoom en Steenbergen ben ik o.a. bij

ijzergieterij De Holland in de vakopleiding

gekomen en kreeg daar een baan. Na mijn

militaire diensttijd ben ik daar teruggeko-

men en al snel als afdelingsbaas benoemd.

In 1973 zijn we getrouwd en kregen we een

huis in Bergen op Zoom; er kwamen twee

jongens. Na het faillissement van de fabriek

heb ik in Rotterdam gewerkt en daarna in

Hoogerheide. Met 60 jaar kon  ik met de

vut.

Ik ben gelovig opgevoed en nog steeds een

trouwe kerkganger. Vanaf het begin in Din-

teloord was ik actief in het kerkenwerk, bij-

voorbeeld in de GJV. 

Hier in Bergen heb ik ook best veel gedaan:

boekentafel (20 jaar), werkgroep Disk (heel

lang), diakonie (4 jaar), kerktelefoon (15

jaar) en actie oud papier (15 jaar).

Als je met pensioen bent, vinden “ze” je wel

voor klussen. Zo ben ik sinds het jaar 2000,

meen ik, hoofd klusjes van de kerk, mede

omdat ik in het College van Beheer zat. Aan

de laatste restauratie heb ik wel meege-

werkt, maar had ik niet de coördinatie. Ove-

rigens, als je die klusjes in de kerk doet, ben

je meestal meer tijd kwijt met voorberei-

den, inkopen doen en coördineren dan met

het eigenlijke werk. Mede omdat ik ook nog
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Kerkbalans 2016: Mijn kerk inspi-

reert – mijn kerk in balans. 

Dat is het thema van de kerkbalansactie van

2016.

Wat betekent de kerk voor ons? Misschien

een plek waar we bij zorg en verdriet

getroost worden. Of juist de gemeenschap

waar gelachen wordt als er wat te vieren

valt. Of de plaats waar we geïnspireerd wor-

den om voor anderen het goede te zoeken,

te doen! Een plek waar God wordt gezocht

of gevonden. Een onmisbare plaats in de

samenleving.

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 ver-

zilveren bij de bank. Helaas, want de kerk

kost geld. Predikanten- en kosters salaris-

sen, onderhoud van de kerk, de pastorieën

en de kosterswoning, verwarming en ver-

lichting van onze kerk, de vele activiteiten

enz. Allemaal kosten die gemaakt moeten

worden om de kerkdeuren open te houden,

zodat we allen altijd welkom zijn.

Als we onze bijdrage schenken aan kerkba-

lans, geven we niet alleen aan onszelf, maar

ook aan de mens naast ons in de kerkbank,

het kind van de crèche, de catechisant, de

zoekende jongere en ook aan de twijfelende

buurman in de straat en aan de mensen die

hulp nodig hebben.

In januari 2016 worden we allemaal weer

benaderd voor de actie kerkbalans. Vele

vrijwilligers doen dit alles met elkaar. Als je

er bij hoort verrijkt het je leven en zo hou-

den we onze kerk in balans, want mijn kerk

ontroert, inspireert en deelt! Mijn kerk is in

balans.

Namens ons allen, Joke Petermeijer.



voor te bereiden. 

De topdag wordt Refor-

matiezondag, 30 okto-

ber 2017; daarop willen

we gaan uitpakken met

een heuse Bach-can-

tate, compleet met

solisten, vierstemmig

koor en orkest. In de

aanloop naar die can-

tate zetten we iets eenvoudiger muzikale

stappen. In maart 2016 zullen tijdens een

Vesperdienst koralen van Bach klinken, als

muzikaal commentaar bij het lijdensverhaal.

En eind 2016 willen we een cantate van

Buxtehude uitvoeren. 

Het duurt nog even en er moeten nog veel

definitieve keuzes gemaakt worden, maar

de ambitie is er om ook qua kerkmuziek

Luther alle eer aan te doen. Daarom hopen

we dat veel zangers (van de hele Brabantse

Wal) aan dit grootse project mee willen

doen. U hoort nog van ons!

• Zondag 6 maart 2016 (onder voorbe-

houd), aanvang 16.30 uur: 

Vesper met Bach-koralen.

• Oktober/november 2016 cantate 

Buxtehude.

• Zondag 30 oktober 2017 cantate Bach.

Annemiek Vogels (voor nadere 

informatie: a.vogels@kpnplanet.nl)

jurylid bij atletiekvereniging Spado ben, heb

ik in 2012 een koninklijke onderscheiding

gekregen.”

Jan Voorsluijs.

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 onderhoudsfonds 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)

Inloophuis.

Als gast staat u centraal in het

Inloophuis aan de William-

straat.

Vrijwilligers ontvangen u har-

telijk met koffie en thee en

bieden u een luisterend oor.

Kent u eenzame uurtjes ? U

bent welkom zondagmiddag

van 14.30-17 uur.

Hartelijke groeten namens de vrijwilligers

van het Inloophuis,

Ria van der Geer.

Kerkmuziek Luther 500 jaar

In 2017 zal Maarten Luther centraal staan –

we vieren dan 500 jaar Reformatie. Ook

met de kerkmuziek van de Ontmoetingskerk

willen we daar aandacht aan schenken, via

componisten die voortgeborduurd hebben

op het werk van Luther. Met een kleine

werkgroep zijn we nu bezig een en ander
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Verder te koop:

- Witte en rode wijn met etiket van de 

kerk erop.

- Boek; 24 Bergse Vromen.

- Nieuw: Glossy van de Ontmoetings-

kerk, te verkrijgen vanaf half december.

- Ook nieuw: sleutelring met winkel-

wagenmuntje, en inscriptie van de 

Ontmoetingskerk, € 3,- p.st

Openingstijden van de winkel: na de zon-

dagdiensten en door de weeks op afspraak.

Inlichtingen: 

Ans de Laater, tel 244563 

email: fam.de.laater@ziggo .nl
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’t Winkeltje

De kerk heeft een eigen cadeauwinkeltje,

de opbrengst ervan is voor het onder-

houdsfonds.

Het wordt gerund door 16 dames. Met de

feestdagen in zicht zou ik zeggen: kom

eens kijken, er is vast iets voor u bij.

Ook voor verenigingen maken wij met

cadeautjes, waarbij u inspraak hebt.

Voor de kerstdagen maken wij ook weer

kerstbakjes; deze zijn te koop vanaf € 5,-.

Bestellen van te voren kan ook.

Colofon:

Deze gemeentebrief is een uitgave van de Pro-

testantse Gemeente te Bergen op Zoom en ver-

schijnt 3 maal per jaar. Wanneer u 2-wekelijks

informatie wenst, kunt u het beste een abonne-

ment (papier of digitaal) nemen op het regionaal

kerkblad Rond de Kerken. Voor informatie hier-

over kunt u terecht bij mevr. Y. Koerselman-Ver-

hage, 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 en Vrede

in een donkere tijd

geeft een heel klein licht

uit een blij gezicht

soms een sprankje hoop

vele kleine lichtjes

die de liefdesstralen

uit hun diepste halen

zetten mij in gloed

met die gloed en hoop

wil ik er voor gaan zorgen

dat de vrede van morgen

ook uit mij mag lichten


