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Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom

jrg. 22, nr. 2

“Deel je leven!”

Dat is het motto voor Startzondag en het nieuwe seizoen. Dit thema is niet makkelijk: hoe

doe je dat: Je leven delen? Als je het deelt, houd je dan er nog wat van over? Sint Maar-

ten gaf de helft van zijn mantel weg! Gelukkig zijn er veel vrijwilligers die zich onbaat-

zuchtig voor een ander en voor God inzetten: kijkt u maar eens hoeveel er in onze

gemeente actief zijn. Maar bezoek-ouderlingen zijn moeilijk te vinden, want dan moet je

iets van jezelf laten zien en van je verlegenheid met het geloof.

Het thema bedoelt waarschijnlijk zoiets als: “Laat weten wat je beweegt!” Dat is niet mak-

kelijk, als het over geloof gaat. Tegelijk klinkt het nogal schoolmeesterachtig en dat lijkt in

strijd met het genade-karakter van het geloof. Toch is het nog niet zo gek: we zijn immers

zo verlegen met het geloof, dat we er ons zeker niet op voor durven laten staan. Onze-

kerheid maakt dat we het liever voor onszelf houden: je geeft je niet bloot met al je twijfel.

De activiteiten van dit seizoen zouden er toe kunnen bijdragen om met die verlegenheid

beter om te gaan: verlegenheid is geen zwakte, maar eerder een kracht, die in zwakheid

wordt volbracht( 2 Korinthe 12:9). In de samenleving zijn al zoveel krachtige mensen, die

hun onzekerheid met zogenaamde zekerheden proberen te verbergen: grote monden,

grootverdieners, ellebogenwerkers, netwerkers(verschuilen zich in een groep), egoïs-

ten…

Misschien zouden we de vruchten van de Geest weer moeten gaan ontdekken: De Liefde

en de Vreugde, de Vrede allermeest”.(Lied 841,1). Of het nu gaat om de Eredienst, om

catechese, leerhuis en andere inhoudelijke activiteiten: ze zijn allemaal bedoeld om ons

te leren ons leven met een ander te delen. Misschien is het beter het thema als volgt te

formuleren: “Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan Uw eer”(L 912,1). Dat is

een Protestantsere benadering van geloof: je leven in dienst stellen van God, niet als

prestatie, maar als gebed tot God. Dan laat je zien, dat je leven een geschenk is van

Godswege, waarvoor je Hem mag danken. Dankbare én bescheiden mensen, daar zit

ook de samenleving op te wachten, meer dan ze het zelf beseft!

Daarom wens ik u een goed nieuw seizoen toe: dat u anderen gaat laten weten, wat u

beweegt: om God de eer en dank te brengen. In en door alle activiteiten worden we zo

geïnspireerd.. (Wie weet komen er dan ook meer bezoek-ouderlingen… ). Doet u mee,

ook als een beroep op u gedaan wordt?

ds. A.A.S. ten Kate.
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TEN GELEIDE

Bergen op Zoom, juli 2016.

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

Als we deze startkrant voorbereiden staan we vóór de (school)vakanties en is het kerkelijk sei-

zoen praktisch achter de rug. Een jaar met zondagse vieringen en mooie en bijzondere activi-

teiten. Met muziek, zang, gesprekken en ontmoetingen en vooral: inzet van velen.

Wanneer u dit leest is de zomer bijna voorbij en komt het kerkelijk en verenigingsleven weer

op gang, We gaan weer in de agenda kijken, afspraken maken, brainstormen en oefenen. Dit

bulletin wil u daarover informeren, want naast de zondagse diensten kunt u nog zoveel meer

doen en meemaken. Alles is er op gericht om mensen elkaar te laten ontmoeten en het leven

en leren als gemeente te stimuleren. We hopen op een inspirerende startdienst, als begin van

een veelzijdig kerkelijk seizoen!

De redactie.

advertentie

1. voor de wekelijkse repetities en
de maandelijkse bijdrage aan de
eredienst van cantorij Rejoice.

2. voor het "projectkoor 2017" dat
op projectbasis enkele keren per
jaar een uitvoering verzorgt.

Voor meer informatie: zie het arti-
kel op blz. 6.

gedicht

Brood

We eten het dagelijks.

We kunnen niet zonder.

Broodnodig, zeggen we.

Toch is ander voedsel

net zo belangrijk:

geestelijk voedsel.

Dat houdt ons gaande

door het leven heen.

We krijgen het en 

mogen ervan delen

in ons eigen bestaan en

in de wereld.

Dat mag je genade 

noemen!

GEZOCHT:

ZANGERS M / V
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Kerkdienst met en voor de kinderen
van de Brabantse wal

Op zondag 6 november hopen we in de
Ontmoetingskerk veel gezinnen welkom
te heten. De liturgie zal de gehele dienst
“op kniehoogte” zijn, zodat iedereen
“erbij kan”. Deze kerkdienst is een initia-
tief van de samenwerkende kinderne-
vendienst-commissies van de protes-
tantse kerken rond de Brabantse Wal.
Jongeren en kinderen verzorgen de
zang en muziek, ds. Willem Vermeulen
zal voorgaan en in de andere kerken is
er die zondag geen kindernevendienst. 

S T A R T Z O N D A G

 D e e l  j e  l e v e n …    
Het thema voor het nieuwe seizoen
wordt: “Deel je leven..”:  We delen
Geloof, Hoop en Liefde.

We starten op 24 en 25 september:

- Met de BBQ op zaterdag 24 septem-
ber (vanaf 18.00 uur), waarvoor
iedereen van harte wordt uitgenodigd.
Kosten: € 12,- (dat is inclusief 2 con-
sumptiebonnen).
Opgave bij de kosteres.
E-mail: fam.de.laater@ziggo.nl;
tel. 0164-244563

- Op Startzondag 25 september met 
een verrassende viering  met mensen
met wie we ons leven (gaan) delen. 
Iedereen doet mee: Voor de kinderen

Enkele bijzondere kerkdien-
sten de komende weken:

Evensong

Op zaterdag 24 september, 17:00 uur.
M.m.v. een deel van het projectkoor
2017 o.l.v. mevr. Annemiek Vogels.
Voorganger is ds. Willem Vermeulen.
U bent welkom in de Ontmoetingskerk.

Startdienst

Op zondag 25 september is er om 10.00
uur de startdienst in de Ontmoetings-
kerk. Met als thema “Deel je leven” stap-
pen we het nieuwe seizoen in. Ook tie-
nerzondag en de kindernevendienst
maken een geheel nieuwe start. Bij deze
laatste zijn de poppetjes aan het dan-
sen! Komt dat zien. Tijdens de dienst
nemen we afscheid van ambtsdragers
en mogen we nieuwe kerkenraadsleden
verwelkomen. Dit jaar valt startzondag
samen met de partnerschapszondag.
Een delegatie van onze partnerge-
meente Torgau zal dit weekend onze
gast zijn. De voorbereidingen voor de
dienst zijn in handen van verschillende
leden van de kerkelijke organisatie.
Voorgangers is ds. Willem Vermeulen. 



Van de voorzitter....

Zo aan het
einde van het
seizoen schrijf
ik al weer een
stukje voor de
start van het
nieuwe kerkelijk
jaar.

Waar wil ik het even met u over heb-
ben? Afgelopen seizoen is bij de lande-
lijke kerk duidelijk geworden aan welke
richting men denkt voor de toekomst
(“Kerk op weg naar 2025”). Men is van
mening dat de kerk in zijn huidige vorm
niet door kan blijven gaan. Men geeft
aan vanuit “Back to Basics” naar de toe-
komst te willen kijken.

Zo wil men de landelijke organisatie wat
kleiner maken en ook slagvaardiger
gaan werken. Een ander voorbeeld is
dat elke postcode onder een (kerkelijke)
gemeente moet vallen; men gaat dat
loslaten. Dat wil bijv. zeggen dat er qua
kerkelijke dekking witte vlekken op de
landkaart gaan komen. Ook wil men
openstaan voor andere vormen van
kerk-zijn. En de tussenlaag (classis) zal
anders worden georganiseerd (vereen-
voudigd). Een opvallend onderwerp is
ook de stimulering van de mobiliteit van
de predikanten, zodat de groei van een
gemeente meer kans krijgt. In de
synode van april is het vervolgrapport
besproken (Kerk 2025: Een stap ver-
der). Beide rapporten zijn overigens op
de website van de landelijke kerk na te
lezen. 

Als gemeente proberen we in het najaar
een avond over dit thema te organise-
ren, zodat eenieder duidelijke uitleg kan
krijgen. Wordt vervolgd.

Verder hebben we als thema voor het
nieuwe seizoen “Deel je leven”. U leest
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is er wel een heel leuke verrassing.
 Na de dienst is er koffiedrinken op het

Bolwerk , waarbij ook de buurt is uit-
genodigd. De ZWO verkoopt cakejes. 

- Het hele weekend delen we ons 
leven met gasten uit Torgau.

Welkom en tot ziens in het startweek-
end,

Attie Swart

Deel de herfst…

Herfstwandeling over Landgoed De
Hertgang (Halsteren) op zondag 30
oktober.

Vertrek ongeveer om half 12 (na de kof-
fie) met auto’s bij de kerk. De wandeling
o.l.v. een gids duurt ongeveer 1 uur en
kost 3 euro.

Info en opgave bij Attie Swart email;
gj.swart@wxs.nl of tel.nr: 0164-250165

Muzikale vesper met de
Bachfreunde en het project-
koor 2017
Op zondag 20 november zal er om
16.30 uur een muzikale vesper zijn die
de brug slaat tussen het die zondag
aflopende kerkelijke jaar en de advents-
tijd. Muziek is er o.a. van Johann Walter
en Dieterich Buxtehude. Ook is er
samenzang. Het geheel staat onder

leiding van Annemiek Vogels. 



er in een ander artikel meer over. We
hebben over een paar weken een gezel-
lig druk startweekend, dus bij deze roep
ik u op om aan de diverse activiteiten
deel te nemen, want ook dat is “Deel je
leven….”.

Rob Blesgraaf, voorzitter

Diverse activiteiten.

24 september, Bergen op
Zicht/Vredesweek

Op zaterdag 24 september zal er in de
binnenstad van Bergen op Zoom een
grote manifestatie zijn van allerlei vrijwil-
ligersorganisaties en instellingen die het
algemeen nut dienen. De kerken heb-
ben ook enkele marktkraampjes tot hun
beschikking. Hier wordt aandacht gege-
ven aan de activiteiten in het komend
jaar en tevens is er oog voor de Vredes-
week. Loop eens langs als u toch in de
stad bent. Welkom. 

24 september, Evensong

Een Evensong is het avondgebed van
de Anglicaanse Kerk. Dit wordt meestal
gezongen door het koor en daarom
Choral Evensong genoemd. De dienst is
vergelijkbaar met een Rooms-Katholieke
of Lutherse vesper. De Anglicanen en
Lutheranen bleven na de Reformatie de
traditie van het gezongen avondgebed
voortzetten. De Calvinistische traditie
verplaatste dit gebed naar de privé
sfeer.  

Bij de vaste onderdelen in de evensong
valt te denken aan: één of meer psal-

men (die zingend worden gereciteerd);
twee Bijbellezingen die worden afgeslo-
ten met de canticles (bijv. het Magnifi-
cat, lofzang van Maria); de geloofsbelij-
denis; verschillende responses (gezon-
gen en gereciteerde gebeden waaron-
der het Onze Vader); anthems (uitge-
breide toonzettingen van bijbelteksten)
en hymns (beide ook als samenzang).
Opmerkelijk aan een Choral Evensong
is de combinatie van een ingetogen
gebedsdienst met een veelvoud aan
(soms uitbundige) muzikale vormen en
stijlen. Zo is de organ voluntary aan het
eind niet zelden een virtuoos stuk
muziek. Het is de combinatie van stijl-
volle, hoogwaardig uitgevoerde
(koor)muziek, ingebed in een eeuwen-
oud ritueel dat een Choral Evensong zo
bijzonder maakt. 

 

Een mooi onder-
deel van de
evensong is de
Chant. Het is
een bijzondere
uitvoeringswijze
van de psalm.
De muzikale
basis van deze
wijze van psalm-
zingen is een
vierstemmig har-
monisch “skelet” waarop de onberijmde
tekst van de psalm wordt gezongen. Het
zingen vraagt oefening, omdat in elk
couplet het aantal lettergrepen per regel
verschilt. Bij berijmde psalmen is dat
probleem voorkomen door, net als met
een sinterklaasgedicht, alle lettergrepen
vooraf vast te stellen. Onberijmd kan het
nogal wat verschillen. Voor de zangers
is het (vrijwel geheel) van buiten kennen
van de tekst dan net zo belangrijk als
het kennen van de noten.
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hude, een voorloper van Bach en een
navolger van Johann Walter en Maarten
Luther, staat nu op het programma.

3. Op 20 november hopen we weer op
veel enthousiasme bij de uitvoering van
de muzikale vesper in de Ontmoetings-
kerk. Nu met werken van Johann Walter
en Dieterich Buxtehude. 

Met deze 3 activiteiten ervaren we meer
en meer de invloed van de reformatie op
de kerkmuziek en de rijkdom aan stijlen
en inzichten die dit opleverde. 

ds. Willem Vermeulen

27 september, gespreks-
groep jonge gemeenteleden

Dinsdagavond 27 september, 19.45 uur,
is de eerste bijeenkomst van de
gespreksgroep van jonge(re) gemeente-
leden. Deze groep is voortgekomen uit
de belijdeniskatechesegroep van het
vorige seizoen. Wanneer mensen zich
willen aansluiten: van harte welkom! De
komende tien bijeenkomsten wordt er
o.a. gekeken naar de 12 artikelen van
de geloofsbelijdenis en hun betekenis
(of niet) vandaag de dag en in ons per-
soonlijke leven. De ervaring leert dat
vervolgens werkelijk al het denkbare
aan de orde kan komen. Welkom! Infor-
matie / aanmelden bij ds. Willem Ver-
meulen. De data het komende jaar: 27-
9, 1-11, 29-11, 20-12, 24-1, 21-2, 23-3,
18-4, 30-5 en 27-6.  
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Kerkmuziek op weg naar
2017

In het voorjaar van 2016 begonnen we
met het project “kerkmuziek op weg
naar 2017”. Er is een kleine werkgroep
die alles bedenkt en voorbereidt. Muzi-
kaal neemt Annemiek Vogels de leiding
en samen met ds. Willem Vermeulen
wordt de theologie “gediend”. Op de
oproep om een koor te vormen werd
gereageerd door ongeveer 65 personen!
De uitvoering van de “koralenpassie”
was indrukwekkend. Deze liturgie werd
speciaal samengesteld en kan in het
voorjaar van 2017 enigszins aangepast
weer gebruikt worden. In juni werd de
“muzikale proeverij” eveneens goed
bezocht. Annemiek Vogels verschafte
ons nieuwe inzichten in het werk van
J.S. Bach, zijn muziek en zijn theologie.

In het najaar van 2016 zijn er drie activi-
teiten die in het kader van dit project zijn
gepland:

1. De evensong op 24 september a.s.

2. Weer een muzikale proeverij, nu op 9
november, 19.30 uur. Dieterich Buxte-

Kerkmuziek
op weg

naar

2017



Jeugd

Jeugdactiviteiten 2016/2017
Ook dit nieuwe seizoen zorgt de Jeugd-
raad voor een compleet aanbod van
activiteiten voor de jeugd, voor jeugdlei-
ders en ook voor de nodige materialen.
De Jeugdraad heeft diverse data voor
vergaderingen gepland voor dit seizoen.
Tijdens deze vergaderingen komen alle
activiteiten ter sprake en wordt er geke-
ken naar de voortgang per groep. Aan
het eind van het seizoen wordt er geë-
valueerd.

Crèche
Ook dit seizoen is er elke zondag
opvang voor onze baby’s en peuters in
de crèche-ruimte van de kerk.
Contactpersoon: Ruben de Gooijer

Kindernevendienst
Tijdens de dienst gaan de basisschool-
leerlingen naar hun eigen dienst om
naar de bijbelvertelling te luisteren en op
creatieve wijze invulling te geven aan
het verhaal van die zondag. De Bijbel-
verhalen worden projectmatig bepaald.

Nadere invulling met projecten wordt
t.z.t. bepaald. De Kindernevendiensten
worden gehouden in de consistorieka-
mer. De kinderen luisteren, zittend op
kussens, naar het verhaal. Er wordt
gebeden, een verwerking gemaakt en/of
een spel gespeeld. Het collectedoel is
Stichting Leergeld.
Contactpersoon: Duncan van Beek

Kinderkoor Sundaykids
Tijdens het Kinderkerstfeest en
(Palm)Pasen brengt het kinderkoor hun
repertoire ten gehore.
Contactpersonen: Jacolien de Haan en
Pauline de Gooijer.

Tienerkerkdiensten
Nieuw dit seizoen zijn de Tienerkerk-
diensten. Hierbij zullen tieners/jongeren/
jong volwassenen medewerking verle-
nen aan de viering, zoals voorlezen (uit
een jongerenbijbel), collecteren of een
muzikale bijdrage. Geplande data: 30
okt. - 27 nov. - 29 jan. - 26 mrt. - 23 apr.
Contactpersonen: Ina Hageman en
Liesbeth van Zundert

Jeugddienst 21 mei 2017
De catechisanten organiseren het
komende seizoen één gezamenlijke
jeugddienst. In samenwerking met ds.
Willem Vermeulen of ds. Bert ten Kate
bedenken zij het thema van de dienst,
de muziek, de gedichten etc.
Contactpersonen: Ina Hageman en
Liesbeth van Zundert

Gezinsdienst
Ook dit seizoen wordt er een Gezins-
dienst georganiseerd door de kinderne-
vendiensten van alle protestantse ker-
ken van de Brabantse Wal/Zeeuwse
polder, dit jaar op 6 november 2016 in
de Ontmoetingskerk. Ds. Willem Ver-
meulen gaat voor.
Contactpersoon: Ds. Willem Vermeulen

Jeugdclub Timeless 2.0
Dit nieuwe seizoen komt onze jeugdclub
ook weer elke 2 weken op de vrijdag-
avond samen. Er worden diverse activi-
teiten gepland met verschillende
thema's.
Contactpersoon: Damien de Wit

Avond(en) voor jonge ouders

De komende periode zijn verschillende
gespreksavonden gepland voor (jonge)
ouders. Opzet is vooral laagdrempelig.
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mogen meemaken. Reserveer de data
vast als je tussen 12 – 19 jaar bent. Je
hoort van ons !!! Jezelf aanmelden bij
mij mag ook!

ds. Willem Vermeulen

Week van het Boek
3 november, start van de Week van het
Boek.

Vanaf 3 november is er elke dag een
activiteit in het kader van de Week van
het Boek. De parochies en prot. kerken
rond de Brabantse Wal werken samen
en hebben een mooi programma
gemaakt. Er komt een apart boekje van
en informatie via de website van de
kerk. We noemen vast een paar activi-
teiten:

Donderdag 3 november is de ope-
ningsavond in de kapel van het Catrien-
tje met een vesper en vervolgens een
lezing door ds. Sjirk v.d. Zee.

Vrijdag 4 november spreekt ds. Freek
Schipper over “Het huis van het Boek”:
kerkarchitectuur en ontwikkelingen
daarin. 

Zondag 6 november is ’s ochtends in
de Ontmoetingskerk de gezinsdienst en
’s middags in de RK kerk van Tholen de
Zeeuwse dienst.

Maar er is nog meer. Zie de aparte info.
Van harte welkom bij dit alles.

ds. Willem Vermeulen

Relivisie
Sinds enkele jaren is
er via Zuid/West TV
een programma te
bekijken onder de
titel ReliVisie. Dit TV
programma wordt
gemaakt in samen-
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De bedoeling is dat men met handreikin-
gen, thema's en elkaars ervaring kan
delen. We hopen dat de gesprekken,
net als vorig seizoen, snel en krachtig
tot de kern van de levens- en geloofs-
vragen kunnen komen.
Contactpersonen: Ina Hageman en Lies-
beth van Zundert

Tienerzondag

Catechese wordt TIENERZONDAG !!

1 X per maand tijdens de kerkdienst:
TIENERZONDAG !

In 2 groepen, leerlingen van de groepen
6 t/m 8 van de basisschool en een
groep leerlingen van de middelbare
school gaan we op allerlei manieren
samen met hen nadenken over wie jij
bent, hoe je in het leven staat, peinzen
over geloven, God en alles wat daar
mee samenhangt.

Kortom, een veilige plek waar je in een
plezierige omgeving jezelf kan zijn en
waar naar iedereen geluisterd wordt.

Met aan het eind van het seizoen samen
een jeugddienst in elkaar zetten en
ieder met zijn/haar talenten een bijdrage
laten leveren !

Informatie: Ina Hageman (inahage-
man@home.nl) of Liesbeth van Zundert
(liesbethvanzundert@ziggo.nl )

Torgau jeugduitwisseling:
1 t/m 5 maart 2017
Het komende seizoen gaan we weer
met een groep tieners op pad naar Tor-
gau. Niet in het najaar tijdens de herfst-
vakantie, maar juist in het voorjaar. Op
as-woensdag vertrekken we. 2017
belooft een bijzonder jaar te worden in
Duitsland en wie weet wat wij daar van



~ 17 februari: de kruistochten.

~ 17 maart: Cluny, Bernardus, Francis-
cus, de Waldensen.

~ 12 mei: de bouw van de kathedralen. 

~ 16 juni, Middeleeuwse theologen, 
maar ook: Erasmus en Wycliff.

Na deze lange reis volgt dan in het
najaar 2017: 

~ September: Jan Hus, het concilie van
Constanz.

~ Oktober: Luther en de reformatie van 
31 oktober 1517.

~ November: Zwingli, Melangton en 
Calvijn. 

Tweespraak komt (als regel) bijeen op
de derde vrijdagochtend van de maand.
We beginnen dan om 09.30 uur tot
11.45 uur. Plaats: Ontmoetingskerk,
Bolwerk Zuid 134. Inleiders: pastor Rud
Smit en ds. Willem Vermeulen. 

Gaarne opgeven bij één van de inlei-
ders: willemvermeulen@ziggo.nl of
rudsmit@hotmail.com

Van harte welkom.

Digitale communicatie

Met een groepje van 5 mensen zijn we
afgelopen seizoen gaan nadenken over
de diverse vormen van communicatie
binnen en buiten onze gemeente in de
toekomst. Er gebeurt op dit vlak natuur-
lijk het een en ander, wat u merkt als we
weer een beroep op u doen om post
rond te brengen. Buiten de gesprekken
die we daar over hebben, is er een eer-
ste stap gezet om meer emailadressen
in de ledenadministratie te krijgen.
Vanaf eind juni hebt u allemaal een
briefkaart in de bus gekregen met het
verzoek uw emailadres door te mailen

werking met enkele pastors en heeft als
bedoeling om de kijkers bij te praten
over ontwikkelingen in de kerk en op het
gebied van religie en geloof. Het doelge-
bied zijn de burgerlijke gemeenten Ber-
gen op Zoom, Woensdrecht en Roosen-
daal. Ook kan het ontvangen worden in
andere delen van het land. De uitzen-
dingen zijn telkens op de tweede vrijdag
van de maand en natuurlijk daarna nog
lang te vinden op de website van Zuid-
WestTV: uitzending gemist. Van harte
aanbevolen.

Tweespraak op weg naar de
reformatieherdenking 2017

“Tweespraak” is een oecumenische cur-
sus, overdag, geleid door pastor en
dominee. Tweespraak is in gesprek zijn,
sprekend en luisterend, maar ook infor-
matie uitwisselend. De tradities, de deel-
nemers en zelfs de inleiders zijn in
gesprek met elkaar rondom bepaalde
thema’s. Het komende seizoen willen
we “op weg naar Luther” en wie weet,
op een gegeven moment, ook daadwer-
kelijk met de koffers in de hand. Dat
spreken we later af.

Het “reisschema” voor de cursus in 2016
en 2017 is:

~ 23 september: apostolische vaders
en de eerste concilies.

~ 14 oktober: kerkvaders met natuurlijk 
Augustinus.

~ 25 november: woestijnvaders uitlo-
pend op Benedictus.

~ 16 december: de kerstening van de 
Lage Landen, o.a. over Willibrord, 
Bonifatius en Gertrudis.

~ 20 januari: Germanen, Franken, 
Kelten en Ieren.
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broer en 7 zussen, maar mijn broer is
helaas in 2008 overleden. Met de zus-
sen is er een hechte band, die steeds
sterker lijkt te worden.

In mijn jeugd en ook nu nog is korfbal
mijn hobby.

Daardoor heb ik Jan ontmoet. In 1974
zijn we getrouwd en naar Bergen op
Zoom verhuisd.

Later kwamen mijn  zus Loes  en zwa-
ger Jos ook in Bergen wonen en onge-
veer 15 jaar geleden trokken ook mijn
ouders hierheen. Fijn om weer familie
dichtbij te hebben.

We hebben 3 mooie dochters en nu
alweer 8 kleinkinderen, waar Jan en ik
heel trots op zijn.

Ik heb een opleiding in de verpleging
gevolgd. Na ons huwelijk zijn we van-
wege het werk van Jan naar Bergen op
Zoom verhuisd. Carnaval vieren met
zussen uit het hele land is jaarlijks een
geweldig gezelligheidsfeest, maar ik
voel me overigens geen echte Bergse.

Het kerkgebouw voelt nu een beetje als
“mijn huis”, hoewel er ook een periode is
geweest dat ik door omstandigheden
weinig in de kerk kwam. Daarna ben ik
wijkdame geworden en daardoor lang-
zamerhand
meer en
meer
betrokken
geraakt bij
het kerken-
werk. Ik heb
10 jaar als
diaken en
een periode
als ouder-
ling achter
de rug.
Bovendien
heb ik een
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naar een centraal emailadres van de
kerk. Hiermee kan de administratie het
ledenbestand gaan bijwerken en heb-
ben we de mogelijkheid om in de toe-
komst doelgericht informatie naar onze
leden te sturen.
Natuurlijk realise-
ren we ons dat
niet iedereen een
emailadres heeft
of gewoon infor-
matie op papier
wenst, maar een eerste stap is om te
proberen de kosten en moeiten van het
bezorgen wat te verminderen.

De plannen zijn geenszins al helemaal
uitgekristalliseerd, maar het verzoek om
uw emailadres is een eerste stap die we
toch al zouden willen zetten.

Mocht u hierover nog verdere informatie
wensen, dan kunt me altijd aanspreken
bij het koffiedrinken of rechtstreeks via
mijn contactinfo.

Samen kunnen we zaken beter laten
lopen.

Rob Blesgraaf.

Mensenwerk – Werkmensen

Het is donderdagmiddag als ik aanbel bij
Ellie Groeneveld, u allen bekend als o.a.
tweede kosteres van onze kerk. Het is
haar oppasmiddag voor een drietal
kleinkinderen van één van haar drie
dochters en dus slingeren de speelgoed-
attributen over de huiskamervloer. Des-
ondanks kunnen we rustig met elkaar
praten over haar (kerkelijke) bezigheden
tot nu toe:

Ik heb een goede jeugd gehad met de
waarden en normen waar ik nu nog veel
aan heb.

We waren met zijn negenen thuis, met 1



ven, in samenwerking met de kerken op
de Brabantse Wal, aan de noodopvang
van vluchtelingen, die 2 maal in de stad
werden opgevangen.

Ook is dit jaar weer de zeer geslaagde
seniorenreis ondernomen, dit keer naar
de foodhal van Rotterdam (foto), met de
stadsrit en de boottocht door de havens
aldaar.

In 2016/2017 zal er mogelijk weer een
beroep op ons worden gedaan om in de
stad vluchtelingen waar mogelijk te
begeleiden. Dat zijn dan vluchtelingen
met status, d.w.z. zij hebben een ver-
blijfsvergunning en een BSN en maken
aanspraak op huisvesting, zorgverzeke-
ring en scholing. De burgerlijke
gemeente heeft een ambtelijke hulp-
groep opgericht en met alle mogelijke
instanties, waaronder de kerken, over-
leg gevoerd. Waar, wanneer en hoe
hulp wordt ingeroepen is op dit moment
onbekend, maar als dat gebeurt zullen
de kerken naar vermogen helpen. 

Rest mij alle diakenen en zij die met hen
verbonden zijn een goede rustpauze te
wensen en zo mogelijk een ontspan-
nende vakantie.

Groet, Eric Goossen,
voorzitter Diakonie.

geweldige tijd gehad in de ZWO-com-
missie en ben ik in 2004 met een
groepsafvaardiging van onze kerk twee
weken naar Kameroen gereisd om
aldaar een bezoek af te leggen bij ds.
Pieterse en zijn gezin in Kumba. Als
kosteres werk ik veel samen met Ans de
Laater; het kerkgebouw wordt tegen-
woordig midweeks heel veel gebruikt en
het werk is voor ons kosters-duo
daarom steeds drukker geworden, maar
ik vind het leuk om met mensen van
allerlei slag om te gaan.

Mijn geloof is mijn steun in het dagelijks
leven. Ik voel me thuis in de diensten en
ik ben bijna altijd op zondagochtend
aanwezig, wat ik vroeger niet had kun-
nen indenken. “Er zijn nu eenmaal din-
gen in het leven die niet te verklaren
zijn, maar je moet ze wel willen zien.” 

Over de toekomst van de kerk ben ik
niet heel optimistisch; de jongeren blij-
ven voornamelijk weg bij de kerkdien-
sten en als er een jeugddienst is haken
de ouderen af. Gelukkig komen er wel
jonge gezinnen terug in de kerk. Een
oplossing voor de kerkelijke krimp heb ik
niet.

Wel heeft ze een algemeen advies: we
moeten beter naar elkaar luisteren, de
ander laten uitpraten en wat minder oor-
delen, ook als dat weleens moeilijk is.

Jan Voorsluijs

Diakonie juli 2016

In het kerkelijk jaar 2015/2016 heeft de
diaconie de klassiekers in het werk weer
uitgevoerd: kerstpakketten voor hen die
dat nodig hebben, kerstattenties voor de
senioren en hulp- en bijstandsaanvra-
gen gehonoreerd. Uiteraard zijn ook
weer de Paasgroeten voor de tehuizen
verzorgd. Daarnaast is aandacht gege-
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steile dak-
helling.

De rest van
het verhaal
kent u: we
zijn er blij
mee en de
organisten
roemen de
kwaliteit.
En het is
met orgels
net als met
goede
schilderijen
en antieke
klokken: bij
goed onderhoud kunnen ze eeuwen
meegaan!

Kees Gideonse

Torgau-uitwisseling

Nog enkele maanden en dan krijgen we
bezoek. Van 22 tot en met 25 septem-
ber is de jaarlijkse Torgau-uitwisseling
en hebben we een gezelschap Torgau-
ers te gast.

Voor wie dit niet weet: Torgau is onze
zustergemeente in het voormalige Oost-
Duitsland. In de DDR-tijd zijn de vriend-
schappelijke banden tussen onze
gemeenten ontstaan en sinds de val van
de muur hebben we deze vriendschap
onderhouden met, onder meer, weder-
zijdse bezoeken aan elkaars gemeente.
Zoals u inmiddels al had begrepen: dit
jaar bezoekt Torgau ons.

Het thema van de uitwisseling is dit jaar
“oecumene”. Zoals gebruikelijk is er
rond het thema een programma. Hier
wordt nog aan gewerkt, maar globaal
ziet het er als volgt uit: op donderdag
reizen onze gasten naar Bergen op
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Het orgel wordt 50 jaar!

Het orgel, dat sedert 2003 niet meer
weg te denken is uit de Ontmoetings-
kerk, werd op 15 december 1966 offi-
cieel in gebruik genomen in de Petrus-
kerk in Vlissingen. Evenals in onze
kerk verving het nieuwe orgel destijds
een instrument gebouwd door de fa.
Dekker te Goes. In de 2e Wereldoor-
log werd de Petruskerk zwaar bescha-
digd en ook het orgel was er slecht
aan toe . Na herstel van de oorlogs-
schade groeide in Vlissingen het ver-
langen naar een beter instrument.

In 1966 kreeg de firma van Leeuwen
te Leiderdorp de opdracht voor een
nieuw orgel. Tijdens de voorbereiding
en de opbouw fuseerde het bedrijf met
Pels en ging verder onder de naam
Pels en Van Leeuwen Orgelbouw. Het
is zodoende het laatste orgel van
orgelbouwer Willem van Leeuwen. In
2001 werd de Petruskerk gesloten en
werd het orgel, na een grondige revi-
sie in het atelier Pels en Van Leeu-
wen, aangekocht door de Protestantse
Kerk Bergen op Zoom, een federa-
tieve samenwerkingsvorm van Herv.
Gemeente en Geref. Kerk. Doorslag-
gevend voor de aanschaf van dit
instrument was de uitstekend kwaliteit
en het feit dat de uiterlijke vormgeving
goed paste in de architectuur van de
kerk. Tijdens de officiële overdracht in
het voorjaar van 2003 was ook een
delegatie van de SOW-kerk van Vlis-
singen aanwezig. De koster van de
voormalige Petruskerk zag met blijd-
schap dat ‘zijn’ orgel weer een goede
plek had gevonden. Het komt zelfs
beter uit op de plaats waar het nu
staat: frontaal op een balkon achter
het liturgisch centrum. In Vlissingen
stond het op een achtergalerij met een
lagere goothoogte en een minder



Kortom, dit concert mag u niet missen!

Noteer woensdag 28 september, 20 uur
2016 alvast in uw agenda.

Piet de Kam

Buurtgesprekken
Naast wijkavonden worden er het
komende seizoen in verschillende wij-
ken weer buurtgesprekken gehouden.
De wijkavonden worden door het wijk-
team georganiseerd en gaan meestal
over het jaarthema. De buurtgesprekken
gaan over onderwerpen, die de deelne-
mers zelf aandragen en worden bij
iemand aan huis gehouden. U bent altijd
van harte welkom, zowel bij wijkavon-
den als bij buurtgesprekken. Publicatie
vindt plaats in Rond de Kerken. 

De volgende data van buurtgesprekken
staan al in mijn agenda: 

~ Dinsdag 11 oktober om 10u. bij fami-
lie Otto, Schaepmanlaan 54; onder-
werp: Inspiratie en bezieling.

~ Woensdag 12 oktober om 20u. bij 
mevrouw Kouwenhoven, Locatellilaan
3: onderwerp: Kerk op weg naar 
2025.

~ Dinsdag 18 oktober om 14u. bij 
familie Mouwen, Diepenbrocklaan 7:
onderwerp: Kerk op weg naar 2025.

~ Gespreksmorgen Meilustflat moet 
nog worden vastgesteld in verband 
met de verbouwing.

~ Wijkbijeenkomst Centrum-Fort/Zee-
kant/Markiezaten: Zondag 6 
november om 16.00u. in de Ont-
moetingskerk; onderwerp: Deel je 
leven! 

Noteert u alvast de datum? Wees wel-
kom!

ds. Bert ten Kate.

Zoom en zullen
hier hopelijk aan
het einde van de
middag aankomen;
op vrijdag brengen
we een bezoek aan
Rotterdam; de
zaterdag – in Ber-

gen op Zoom – staat in het teken van
“oecumene”; en op zondag nemen we
na de kerkdienst weer afscheid. De
nachten zullen de gasten doorbrengen
bij gastgezinnen.

Een uitwisseling wordt natuurlijk
helemáál een uitwisseling met deelne-
mers uit onze eigen gemeente; als
gastgezin, als deelnemer aan het pro-
gramma (of een deel daarvan) of even
tussendoor om hallo of gedag te zeg-
gen. Lijkt het u leuk om mee te doen,
of wilt u hier nog over nadenken? Of
ziet de agenda er nog wat leeg uit van
22 tot en met 25 september? Pak dan
uw pen, tablet of telefoon en houd die
dagen alvast vrij voor de Torgau-uit-
wisseling.

Voor informatie: Ina Hageman 0164-
243686 of inahageman@home.nl

Deel je muziek...
Het wordt al een traditie: een instru-
mentaal concert in de Ontmoetings-
kerk in september. 

De muzikanten komen zoveel mogelijk
uit eigen gelederen, met nu een paar
nieuwe namen: Annemiek Vogels,
Sophie van Sluijs, Isja Dominicus en
één van onze predikanten. Dat bete-
kent ook: nog meer variatie in instru-
menten die bespeeld gaan worden,
veelal in samenspel. Tevens zullen er
allerlei muziekstijlen en klankkleuren
aan bod komen.  
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als u mee wilt, zodat we het vervoer
kunnen regelen.(tel. 240259; email: aas-
tenkate@home.nl). Het is een uitgele-
zen gelegenheid om met deze oude
vorm van Christendom kennis te maken!

ds. Bert ten Kate.

Kennismaking met Syrisch 
Christendom
Maandag 13 maart 2017 zal om 20u. in
de kerk een kennismaking met deze
heel oude vorm van Christendom
plaatsvinden. Ze hebben in Syrië al
vroeg de Bijbel in hun taal vertaald. We
kijken en luisteren naar de liturgie uit
een land waar veel christenen verdre-
ven, en ook naar Nederland gevlucht
zijn. Als er belangstelling voor is, gaan
we dan ook een bezoek aan een dienst
plannen. We gaan hen en hun geloofs-
beleving hopelijk wat meer begrijpen.
Noteert u alvast deze datum?

ds. Bert ten Kate.

ZWO-nieuws
Het begin van een nieuw kerkelijk sei-
zoen betekent voor de ZWO het begin
van het 3de jaar van ons project in
Myanmar. Vanaf september zullen wij
het project “Precious Stones” onder de
aandacht brengen en hiervoor geld inza-
melen. Precious Stones is een kleine,
maar dynamische organisatie, die wer-
kelijk naast de armen staat om hun
leven blijvend te verbeteren. Het doel is
om met name vrouwen en jongeren in
de buitenwijken van de hoofdstad Ran-
goon te helpen hun talenten te ontdek-
ken en tot bloei te laten komen. Hier-
door zijn zij in staat goed voor hun fami-
lie en anderen in hun omgeving te zor-
gen. 

Tijdens de 40-dagen-tijd 2017 worden
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Belijdenis-gesprekskring
Ook het komende seizoen gaat weer
een gesprekskring van start, waarin je
je kunt verdiepen in het geloof. Deze
loopt mogelijk uit op het doen van
Openbare Belijdenis met Pasen of
Pinksteren, maar staat ook open voor
een ieder die meer van kerk en geloof
wil afweten, zoals: ouders die erover
nadenken, of ze hun kind zullen laten
dopen; jongeren die overwegen in de
kerk te gaan trouwen, of mensen die
hun geloof willen opfrissen, en/of ken-
nismaken met de Protestantse traditie.
Of gewoon mensen, die iets meer wil-
len weten, hoe je over het geloof met
anderen in gesprek komt... De deelne-
mers stellen de onderwerpen vast. Er
hebben al verschillende mensen
belangstelling getoond en we willen in
de loop van oktober gaan starten. Als
je ook belangstelling hebt, laat het dan
even weten, want dan kunnen we met
alle wensen en mogelijkheden zoveel
mogelijk rekening houden.(tel. 240259
of email: aastenkate@home.nl). Wees
welkom!

ds. Bert ten Kate.

Bezoek Koptische kerk
Kapelle
Omdat een aantal gemeenteleden
afgelopen voorjaar niet mee kon naar
een viering in de Koptische kerk, wil-
len we op zaterdag 17 september
vanaf 10u. een tweede poging doen.
We kunnen dan ook de nieuwe iconen

zien, die
onlangs
zijn inge-
wijd.
Graag
even een
bericht,



ken, die ieder apart te verwarmen zijn.
Met een mobieltje is dat op afstand
regelbaar. Aan het begin van het
stookseizoen zal er een uitgebreide
instructie-bijeenkomst zijn.

Tot slot de vermelding dat er op verzoek
van onze organisten monitoren op beide
orgels komen. Daarmee kan de organist
vanaf zijn plaats de kerk overzien. Dank
zij een legaat kan dit geregeld worden.
Tegelijk wordt het zo ingericht dat we
het in de toekomst ook voor tv-opnamen
kunnen benutten. Dus een “webradio”
met niet alleen geluid, maar ook met
beelden.

A. Petermeijer.

Rond de kerken

Informatie over alles in onze gemeente
krijgt u drie maal per jaar via de
gemeentebrief; via onze hele goede
website en via het laatste deel van onze
zondagse liturgie. Maar het gemakkelijk-
ste krijgt u regelmatige informatie, 21
maal per jaar, via ons kerkblad Rond de
Kerken. Dat bevat uitgebreide informa-
tie, niet alleen over onze gemeente,
maar ook over de andere gemeenten in
onze regio.

Het papieren blad komt op donderdag in
uw bus. Dit abonnement kost €28,- per
jaar. U kunt ook kiezen voor het digitale
abonnement, wat goedkoper is en
€17,50 kost. Dat is twee dagen eerder
beschikbaar. Abonneren gaat via
mevrouw Koerselman, tel.0164-237543.

A. Petermeijer.  

weer 2 sobere maaltijden gehouden
en wel op 8 maart en 5 april.

Verdere informatie zult u t.z.t. in de
kerkbode, op de website of via de zon-
dagsbrief kunnen lezen.

Namens de ZWO, Alison Jolley

Van de kerkrentmeesters

Mijn stukje in de gemeentebrief bij de
start van het nieuwe seizoen wil ik ook
dit keer beginnen met u te bedanken.
Bedanken voor uw meedenken, uw
meewerken en uw financiële steun.
Gezien uw meeleven in de afgelopen
jaren, hebben we er alle vertrouwen in
dat we in het nieuwe seizoen weer op
u mogen rekenen.

Dat we een hele mooie kerk hebben,
zeker van binnen, kunnen we lezen in
het net verschenen prachtige boek
over de 100 mooiste kerkinterieurs
van ons land. Onze Ontmoetingskerk
is één van die honderd. Dat dit niet
vanzelf gaat is duidelijk. Er moet
steeds veel onderhoudswerk verzet
worden om het gebouw op peil te hou-
den. 

Ieder jaar wordt de kerk uitgebreid
geïnspecteerd door Monumenten-
wacht. Dit jaar was de uitkomst, dat
onze aandacht gevraagd werd voor
het grote glas-in-loodraam. Voor het
schilderen en het afkitten daarvan zijn
we in gesprek.

Over ons energieplan heb ik al meer-
dere keren geschreven. Dankzij de
zonnepanelen en bewuster gebruik
hoeven we niet veel elektriciteit (nog
ruim 1000 kWh) in te kopen. Met het
terug brengen van het gasverbruik lukt
het nog niet erg. Daarom is het kerk-
gebouw nu verdeeld in kleinere stuk-
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Boekenmarkt
Elke eerste zaterdag van de maand is
er in het Kerkelijk Centrum William-
straat een boekenmarkt van 11.00 tot
16.00 uur. De opbrengst is voor het
onderhoudsfonds van de Ontmoe-
tingskerk. Regelmatig worden de boe-
ken aangevuld, dus elke maand is er
weer wat nieuws te vinden. Inclusief
de internetverkopen van bijzondere
boeken bedraagt de jaarlijkse
opbrengst ruim € 4.000,--. Kom eens
langs, er staan duizenden boeken
voor u klaar. 
Inl.: Ank van der Kallen (tel. 265158)

“t Winkeltje”

De Ontmoetingskerk heeft een eigen
winkeltje.

De opbrengst hiervan komt ten goede
aan het onderhoudsfonds van de kerk.
Het wordt gerund door 16 enthou-
siaste dames.

Cadeautjes zijn te koop van € 1,- tot 
€ 15,-, bijvoorbeeld:
Flessen rode en witte wijn met etiket
van de kerk erop, sleutelhanger, pen
met logo van de kerk, het boek Bergse
Vromen en de glossy ‘Ontmoetings-
kerk’. Ook voor geboorte en andere
feestdagen hebben wij wat voor elk
wat wils.

Komt u na de dienst eens koffie drin-
ken, dan maakt u meteen kennis met
ons winkeltje. Ook door de week kunt
u terecht en elke dinsdag van 14.00-
16.00u is er Kerkcafé, dan bent u ook
van harte welkom.

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

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.
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