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Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom

jrg. 23, nr. 1

Pasen 2017:

Eerst gewekt worden, dan opstaan.

Opstanding lijkt het woord van Pasen. Naast het Rooms-Katholieke taalgebruik

van “verrijzenis” verwijst het naar wat op Paasmorgen is gebeurd. Als je de Evan-

geliën van Mattheüs, Marcus en Lucas mag geloven, is echter “gewekt worden” het

meest gebruikt. Nu zult u zeggen: Deze voorkeur maakt niet veel verschil, maar

dat doet het toch wel, als je nader beschouwt. Ten eerste: opstaan doe je immers

zelf, terwijl gewekt worden gebeurt door iets of iemand anders. Ten tweede:

gewekt worden gaat vooraf aan het opstaan. In dubbel opzicht is er dus verschil en

dat zou ons aan het denken moeten zetten. Als Jezus wordt gewekt “van tussen de

doden”, is God dus de aanstichter hiervan. Dat God dit doet op Paasmorgen is een

uniek feit, dat vooruitwijst naar het moment dat Hij alle doden zal wekken, bij de

wederkomst van Christus. We mogen ons dus laten verrassen door dit unieke feit

en zo uit onze slaap van vanzelfsprekendheden gewekt worden: zonden, zoals

eigenzinnigheid, eigenwijsheid, vrijblijvendheid en egoïsme. Zo mogen we vanuit

dit “gewekt worden” opstaan tot een nieuw leven, dat getuigt van wat Jezus is

overkomen. In de Stille Week mogen we ons door de vieringen van Witte Donder-

dag, Goede Vrijdag, Paasnacht en Paas-

morgen laten wekken uit onze slaap van

vanzelfsprekendheden. Zodoende kunnen

we met Pasen opstaan uit de sleur van

eigengerichtheid en dode momenten,

zodat we God en onze naaste kunnen die-

nen in blijdschap en dankbaarheid voor

wat God in Jezus heeft gebracht aan

goedheid en hoop. Een goede tijd van

gewekt worden en opstaan wens ik u toe.

Ds. Bert ten Kate.
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TEN GELEIDE

Bergen op Zoom, maart 2017.

Aan allen die als lid ingeschreven staan bij de Protestantse gemeente te Bergen op Zoom:

Goed dat u de nieuwe gemeentebrief in handen hebt; het is al jaren de gewoonte u halver-

wege het kerkelijk seizoen te informeren over wat het aanbod van de kerk is en u daarover bij

te praten.

Aanleiding is ook de viering van het Paasfeest, voor alle christelijke kerken de belangrijkste

feestdag. Alle vieringen en activiteiten staan voor u open. Hebt u vragen of ideeën, neem con-

tact met ons op en geef dat door.

Tenslotte wensen wij u een goede tijd naar en met Pasen toe!

De redactie

advertentie

Gezocht....

Handig gemeentelid die wil helpen met het opmaak-

werk van publicatie's in onze gemeente zoals deze

gemeentebrief, fol-

ders, uitnodigingen

enz. Je kunt er heer-

lijk je creativiteit in

kwijt. Interesse kun

je aangeven bij de

scriba.
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Donderdag 13 april 2017, viering van
Witte Donderdag: om 15.00u en
19.30u vieren we de Maaltijd van de
Heer: ’s middags aan Tafel en ’s avonds
in de kring rondom de Tafel. We worden
herinnerd aan Uittocht en Verlossing.
We lezen Exodus 12: 15-20 en Mat-
theüs 26: 17-29. Mattheüs geeft eigen
accenten die ons de betekenis van de
Maaltijd uitleggen. De dienst wordt zo
ingericht dat ook gezinnen met jonge
kinderen goed mee kunnen doen. Voor-
ganger is ds. Bert ten Kate.

Vrijdag 14 april 2017, 19.30 uur.
Goede Vrijdag. We staan stil bij het lij-
densverhaal. In woord en samenzang
willen we deze belangrijke geloofsge-
beurtenis stap voor stap gedenken.
Onze cantorij o.l.v. mevr. Annemiek
Vogels werkt mee aan deze dienst.
Voorganger is ds. Willem Vermeulen.

Zaterdag 15 april 2017, 21.30 uur.
Stille Zaterdag. Rejoice verleent mede-
werking aan deze dienst, waarin we
door de opwekking uit de dood van
Jezus herinnerd worden aan onze eigen
doop. De nieuwe Paaskaars wordt bin-
nengebracht en we ontsteken aan die
kaars ons licht, zodat we kunnen leven
met toekomstperspectief. We lezen
Genesis 1: 1-5, Exodus 15: 1-18, Jesaja
54: 4-14, Mattheüs 28: 1-20 en Romei-
nen 6; 1-4 en eindigen met Colossenzen
3: 1-4. We vieren de Maaltijd van de
Heer in een kring rond en vanuit de
Tafel. Voorganger is ds. Bert ten Kate.

Zondag 16 april 2017, 10.00 uur.
Paasfeest. We gedenken de opstan-
ding. Dit mogen we feestelijk vieren tij-
dens de kerkdienst. Medewerking is er
van onze cantorij Rejoice o.l.v. Anne-
miek Vogels. Voorganger is ds. Willem
Vermeulen. 

Van harte welkom bij al deze diensten.

KERKDIENSTEN in de 

ONTMOETINGSKERK

rond PASEN 2017.

Zondag 9 april 2017, 10.00 uur.
Palmzondag. Op deze laatste zondag
van de 40-dagen-tijd worden tijdens de
kindernevendienst Palmpasenstokken
gemaakt. Enkele jongeren werken muzi-
kaal aan deze viering mee. Iedereen is
van harte uitgenodigd en kinderen zijn
extra welkom in deze feestelijke kerk-
dienst. Voorganger is ds. Willem Ver-
meulen.

Zondag 9 april 2017, 16.00 uur.
Vesper op de drempel van de Stille
Week. Op de middag van Palmzondag
bent u, net zoals vorig jaar, van harte
welkom in de Ontmoetingskerk voor een
inspirerende muzikale vesperviering.
Het projectkoor “Kerkmuziek op weg
naar 2017” heeft een aantal werken
voorbereid, die gekozen zijn uit de
Engelse passiemuziek. Hierbij zijn weer
teksten gekozen die ook dit jaar worden
gedeclameerd door Eline Vooijs. Het
geheel staat onder leiding van Anne-
miek Vogels. Voorganger is ds. Willem
Vermeulen. 



Van de voorzitter….

Zo eind februari schrijf ik hier een
bericht aan u allen.

Waar zijn we als kerk(enraad) momen-
teel onder andere mee bezig?

Er is een begin gemaakt met een twee-
tal werkgroepen. De eerste gaat over de
toekomst. Daarvoor hebt u in Rond de
Kerken een oproep kunnen lezen. Een
paar kerkraadsleden gaat met geïnte-
resseerde gemeenteleden nadenken
wat voor gemeente we in de toekomst
willen en kunnen zijn.

Een tweede werkgroep gaat nadenken
over het gebruik en inrichting van het
kerkgebouw in deze tijd en de nabije
toekomst, een kleine 15 jaar na de res-
tauratie. Ook daarbij geldt natuurlijk wat
we willen en wat er mogelijk is.

Een ander traject dat loopt is de lande-
lijke invulling van “Kerk op weg naar
2025”. De keuzes, die daarin gemaakt
zijn, moeten natuurlijk omgezet worden
in praktische afspraken. Over een drietal
nadere rapporten wordt de mening van
de kerkenraden gevraagd. U kunt er op
de landelijke site meer van vinden.

Ook kan het u niet ontgaan zijn dat we
momenteel herdenken dat het 500 jaar
geleden is dat de reformatie begon. Er
zijn (en komen) diverse activiteiten om
dit te herdenken. Houd de diverse publi-
catiekanalen in de gaten en we komen u
graag daarbij tegen. Zo zijn er diverse
muzikale uitvoeringen die hier mee te
maken hebben en zijn er vergevorderde
plannen om de Johann-Walter-Kantorei
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DIENSTEN in de woon-/ zorg-
centra rond PASEN 2017.

Reigershorst.
Dinsdag 11 april, 10.30 uur, oecumeni-
sche viering van Woord en Gebed. 
Voorgangers: Pastor Paul Verbeek en
ds. Willem Vermeulen.

Stuijvenburg.
Dinsdag 11 april, 14.30 uur, oecumeni-
sche dienst van Woord en Tafel. Voor-
gangers zijn pastor Fredi Hagedoorn en
ds. Willem Vermeulen.

Jacquelineflat.
Donderdag 13 april, 14.30 uur, oecume-
nische viering van Schrift en Tafel. Voor-
gangers: RK-pastor en ds. Willem Ver-
meulen.

Ontmoetingskerk.
Donderdag 13 april, 15.00 uur, viering
van Schrift en Tafel en aansluitend een
gezellige bijeenkomst voor senioren in
onze gemeente. Voorganger ds. Bert
ten Kate.

Nieuwe ABG.
Vrijdag 14 april, 14.30 uur, oecumeni-
sche viering van Schrift en Tafel. Voor-
gangers: RK-pastor en ds. Bert ten
Kate.

Meilustflat.
Vrijdag 14 april, 14.30 uur, oecumeni-
sche viering van Woord en Gebed.
Voorgangers zijn pastor Jo Staps en ds.
Willem Vermeulen.



in september in Bergen op Zoom te ver-
welkomen. Zoals ds. Vermeulen reeds
aangaf in de dienst van 19 februari j.l.
hebben we zeker slaapplaatsen nodig
om iedereen onder te kunnen brengen.
Denkt u er vast over na voor als de plan-
nen verder bekend zijn?

Tenslotte nog een opmerking over de
mailings van de kerk. Hoe meer mensen
hun emailadres doorgeven, des te een-
voudiger kan communicatie tegenwoor-
dig plaatsvinden. En we gaan niemand
“spammen”. Dus is het de vraag of u uw
emailadres alsnog zou willen doorgeven
aan de ledenadministratie; of aan mij,
dan zorg ik wel dat het op de juiste
plaats komt.

Samen zijn we gemeente én kerk en
samen moeten we nadenken hoe we
dat willen invullen, nu en in de toekomst.

Rob Blesgraaf, uw voorzitter.

Avondmaalsdienst overdag
voor senioren op 13 april.

Niet in alle woon-/zorgcentra 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 hen wordt er
overdag een intieme tafelviering georga-
niseerd in de Ontmoetingskerk. Na de
dienst is er een gezamenlijk kopje koffie
om elkaar weer even te ontmoeten.

Zoals er in
de Advent-
periode altijd
een moment
van ontmoe-
ting 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 organi-
seert, willen we dit uitvoeren. We hou-
den een korte liturgie, gericht op het
avondmaal, samen zittend rond de tafel.
De dienst zal beginnen om 15.00 uur en
duurt zo ongeveer drie kwartier. Voor-
ganger is ds. Bert ten Kate. U bent wel-
kom! Voor vragen hierover kunt u
terecht bij uw wijkdiaken, kosteres of
predikant.

Enkele bijzondere kerkdien-
sten ‘Op weg naar 
Pinksteren‘ en verder....

Zondag 2 april om 16.00u.
Gertrudiskerk: Passievesper door
HMR. Voorgangers Pastor Paul Ver-
beek en ds. Bert ten Kate.

Donderdag 4 mei, 19.00 uur.
Oecumenische herdenkingsdienst in
de Gertrudiskerk. Deze dienst gaat uit
van de Raad van Kerken en gaat vooraf
aan de openbare herdenking. Voorgan-
gers: ds. Willem Vermeulen en pastor
Paul Verbeek.

Zaterdag 20 mei, 13.30 uur.
Gertrudiskerk. Oecumenische kerk-
dienst ter gelegenheid van de opening
van de zilvertentoonstelling. Bij de
grote zilvertentoonstelling in het Markie-
zenhof en op dislocaties in o.a. de ker-
ken, is ook veel kerkelijk zilverwerk
betrokken. Mooi om deze tentoonstelling
liturgisch in te luiden. Voorgangers zijn
pastor Paul Verbeek en ds. Willem Ver-
meulen.
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gemeenteleden kunnen worden gezon-
gen/gespeeld. Voorganger in deze
dienst is ds. Willem Vermeulen. Bij hem
kunt u ook suggesties doen voor te
gebruiken pop-muziek.

Zondag 9 april om 10.00u.
Viering Palmpasen:
UITNODIGING

A.s. zondag 9 april vieren we met de
kinderen van 4 t/m 12 jaar Palmpasen.
Net als ieder jaar gaan we weer met z'n
allen 'Palmpasen-kruizen' maken.
Zorg dat je er bij bent! Neefjes, nichtjes,
vriendjes en vriendinnetjes zijn natuurlijk
ook van harte welkom!

Sterk en Dapper

Overal ter wereld leven sterke meiden
en vrouwen en dappere jongens en
mannen. Mensen die hun wil en hart
volgen. In makkelijkere en moeilijkere
omstandigheden. Dit vraagt om kracht
en om doorzettingsvermogen. Iets dat
vanzelfsprekend en makkelijk lijkt, maar
het niet altijd is. Sterk en Dapper. Dat is
het thema van de 40dagentijdcampagne
dit jaar.

Jezus deelt zijn kracht en zijn liefde met
ons en uit liefde volbracht hij krachtig
zijn lijdensweg.

Laten wij net zo sterk en dapper zijn als
Jezus. En delen zoals Hij deelt.

Sterk en dapper
zijn kent vele vor-
men. Tijdens de 40-
dagen-tijd verdie-
pen we elke week
tijdens de dienst en
in de collectefolder
een vorm van sterk
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Donderdag 25 mei, 10.00 uur.
Ontmoetingskerk, Hemelvaartdag. Op
deze bijzondere donderdag is er eerst
om 08.00 uur een ontbijt in de Ontmoe-
tingskerk en vervolgens om 10.00 uur
de kerkdienst waarin we samenkomen
met de protestantse broeders en zusters
uit Woensdrecht, Halsteren en Nieuw
Vossemeer. Er is kindernevendienst.
Voorgangers in de dienst zijn ds. Henk
van het Maalpad en ds. Willem Vermeu-
len. 

Zondag 4 juni, 10.00 uur.
Ontmoetingskerk, Pinksteren. Een
feestelijke viering van deze wonderlijke
gebeurtenis. Enkele leden van onze
gemeente zijn zich aan het voorberei-
den om openbare geloofsbelijdenis te
doen. Voorganger is ds. Bert ten Kate.

Zondag 11 juni, 12.00 uur.
Gertrudiskerk. 25-ste Oecumenische
jazz-dienst. Alsof het afgesproken werk
is: de jazzdienst in het zilver! Over de
musici die meewerken is op het moment
van schrijven nog niet alles bekend!
Volg het nieuws hierover. Voorgangers
zijn pastor Fredi Timmermans en ds.
Willem Vermeulen. Welkom.

Zondag 2 juli. 10.00 uur.
Ontmoetingskerk. Top 2000 kerkdienst.
De Jeugdraad heeft het idee overgeno-
men van een aantal gemeenteleden om
een kerkdienst te organiseren met
gebruikmaking van popmuziek. Aan
gemeenteleden wordt de uitdaging voor-
gelegd om nummers uit de top 2000, die
een rol zouden kunnen spelen in de
liturgie, vooraf in te dienen. Pop met
inhoud! Een voorbereidingswerkgroep
zal vervolgens kijken welke nummers
geschikt zijn en door enthousiaste



en dapper zijn; liefhebben, accepteren,
overdenken, delen, bevestigen en stimu-
leren.

De vastenpot dit jaar is bestemd voor
De Sozo Foundation in Vrygrond, Zuid-
Afrika, die jongeren ondersteunt in hun
ontwikkeling. Vrygrond is een arme
gemeenschap in Kaapstad waar crimi-
naliteit, misbruik en bendes aan de orde
van de dag zijn. Daarnaast is de werk-
loosheid hoog. Het Sozo Youth Café is
een veilige, creatieve en inspirerende
plek voor jongeren tussen de 16 en 25
jaar oud. Hier verzorgt Sozo trainingen
en workshops in algemene vaardighe-
den en beroepsopleidingen. Sozo biedt
ook stageplaatsen aan in het café. Door
jongeren te stimuleren zich te ontwikke-
len in de gebieden waar hun hart ligt,
ontvangen zij de bevestiging die ze
nodig hebben om hun droom te realise-
ren.

Wij hebben weer 2 sobere maaltijden
georganiseerd. De eerste is al geweest
maar de 2de is op woensdag 5 april. U
kunt u zich hiervoor opgeven bij asjol-
ley@ziggo.nl 

Namens de ZWO, Alison Jolley

Buurtgesprek maandag 24
april

Maandag 24 april om 10.30u. bij mevr.
Schutte, Meilust 427.
Onderwerp: Vergeven en vergeten?

Tweespraak-reis.
Luther achterna met pastor Rud Smit

en ds. Willem Vermeulen.

Tijdens de cursus Tweespraak dit sei-
zoen aandacht voor theologiche ontwik-
kelingen die uiteindelijk hebben geleid
tot de Reformatie en contra-reformatie.

Pastor Rud Smit en ds. Willem Vermeu-
len geven hier elke derde vrijdagoch-
tend van de maand invulling aan. In het
najaar van 2017 wellicht gevolgd door
een reisje? 

Wie wil 5 of 6 dagen op pad naar het
land van Luther? Bijvoorbeeld naar:

- Erfurt, de stad waar Luther 
studeerde.

- Wittenberg, de stad waar hij werkte 
en de beroemde 95 stellingen aan de 
deur van de slotkapel aanbracht. 
Tevens de stad waar hij samenwerkte
met de schilder Lukas Cranach.

- Eisenach, de stad waar Luther zat 
ondergedoken in het slot de Wartburg
en waar hij de Bijbel vertaalde.

- Torgau, zusterstad van de protes-
tantse gemeente van Bergen op 
Zoom, de stad waar de eerste protes-
tantse kapel, op aanwijzingen van 
Luther, gebouwd is en het graf van 
zijn vrouw Katharina ligt.

- Leipzich of Dresden (als excursie): de
steden van Bach, Goethe, architec-
tuur, wederopbouw en Duitse 
eenheid. 
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zondere avonddienst plaats. Het liturgi-
sche model is dat van de Anglicaanse
Evensong. Alle zang en muziek is geko-
zen uit het Anglicaanse repertoire.
Naast zang en muziek is er vanzelfspre-
kend ook ruimte voor het gesproken
woord. Tekstlezingen worden verzorgd
door ds. Willem Vermeulen en de decla-
maties worden, net als vorig jaar,
gesproken door Eline Vooijs. Naast zan-
gers werken enkele instrumentalisten
mee. Het geheel staat onder leiding van
Annemiek Vogels. De Evensong begint
om 16.30 uur. De toegang is natuurlijk
vrij. Wel is er een collecte ter bestrijding
van de kosten. U bent van harte wel-
kom.

Zondag 23 april: Gemeente-
vergadering

Op zondag 23
april, in aanslui-
ting op de kerk-
dienst en het
koffiedrinken
van één kopje,
wordt de
gemeentever-
gadering gehouden. De penningmees-
ters van de Kerkrentmeesters, het
Onderhoudsfonds, de Diakonie, de
ZWO, het Jeugdwerk en het Verjaar-
dagsfonds geven dan een toelichting bij
hun jaarcijfers over 2016. Na afloop van
deze bijeenkomst kunt u eventueel uw
2e kopje koffie of thee nuttigen!

Vanaf 16 april zijn de jaarverslagen digi-
taal op te vragen bij de scriba of in te
zien bij de kosteres.

Jan Voorsluijs, scriba
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We zoeken ongeveer 20 personen die
hierin geinteresseerd zijn. Als die gevon-
den worden gaan we de organisatie
aanpakken.

> Data: 25 tot en met 29 of 30 septem-
ber. (dus 5 of 6 daags)

> Vervoer: met een drietal personen-
busjes.

> Logies: Op één centrale plek met 
eigen kamers per persoon of per 
echtpaar.

> Prijs: € 800 á € 850 inclusief alle 
maaltijden en toegangsprijzen.

MELDT U AAN bij ds. Willem Vermeu-
len. (willemvermeulen@ziggo.nl) 

Zondag 9 april. Evensong: op
de drempel van de Stille
Week.

In het kader van ons project “Kerkmu-
ziek op weg naar 2017” vindt er op de
middag van Palmzondag 9 april een bij-



zak. Zoals gebruikelijk op de terugweg
een 3-gangendiner. Meer gegevens
staan in de uitnodiging die is bijge-
voegd. 

Aanmelding is pas mogelijk nadat de
officiële uitnodiging, samen met deze
gemeentebrief  bij iedereen is bezorgd,
dus vanaf 5 april.

20 mei: Opening tentoonstel-
ling “Bergen op Zilver”.

Vanaf 20 mei tot oktober 2017 zal er in
Bergen op Zoom een ongekend project
plaatsvinden. “Bergen op Zilver” is een
tentoonstelling,
het is een
boek, het is
een studiepro-
ject en een
voorbereidings-
proces dat al
jaren loopt. Het
begon heel
klein met de
vraag of er iets
bekend is over
Bergse zilver-
smeden. Het
resulteerde in
een manifestatie met exposities op ver-
schillende plekken in de stad, lezingen
en allerlei andere activiteiten. De Ont-
moetingskerk doet ook mee in dit rijtje.
Een aantal maanden zal er “protestants
zilver” in een zwaar beveiligde kluis in
ons gebouw te zien zijn. Daarnaast is
ds. Willem Vermeulen uitgenodigd om
op 15 juni in het Markiezenhof een
lezing te houden over architect Boei-
jinga. Hij ontwierp niet alleen de Ont-
moetingskerk, maar ook het zilveren
avondmaalservies. U bent welkom bij al
die activiteiten. 

11 mei: Het jaarlijks uitstapje

De voorbereidingen van het jaarlijks
reisje voor de oudere gemeenteleden en
de leden van de PCOB zijn bijna afge-
rond. De datum kunt u alvast noteren:
donderdag 11 mei 2017. Het reisdoel is
de Ooijpolder en de stad Kleef (Dld),
met een tussenstop op een landgoed in
Oost Brabant. De Ooipolder is een
prachtig natuurgebied met vergezichten
over de Waal: echt Nederland op z’n
mooist!

Omdat Duitsland zo dicht bij is, gaan we
- na de lunch in Millingen aan de Rijn -
de grens over voor een bezoek aan de
stad Kleef. Deze stad laat zich vergelij-

ken met Bergen op Zoom (historisch
centrum, streekfunctie, 48.000 inwo-
ners). Consequentie van zo’n verre
bestemming is, dat we ’s morgens tijdig
vertrekken, met ID-kaart en zorgpas op
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De Ooijpolder



en… dit jaar is er ook voor de kinderen
een leuk programma.

Om 18.30 uur drinken we een drankje
en gaan we met elkaar aan tafel.
Degenen, die ’s middags geen tijd heb-
ben, kunnen dan aanschuiven.

De kosten zijn 10 euro pp en kinderen
zijn gratis. Als organisatie vinden we het
fijn, als u zich opgeeft voor 1 juli via de
mail bij:

- Riet Franssen: riet@famfranssen.nl
tel: 0164-252501

- Loes Proveniers:
                 loes.proveniers@xs4all.nl
tel: 0164-250215

- Attie Swart: gj.swart@wxs.nl
tel: 0164-250165

10 augustus: High tea.

Ook in 2017 zal de diaconie een High-
Tea organiseren; op donderdagmiddag
10 augustus is deze gepland.

De “reisbestemming”  houden we nog
even geheim, maar het belooft weer een
gezellige middag te worden.

Enkele weken vooraf sturen we de uit-
nodiging, maar u kunt er tegen die tijd
ook over lezen in de zondagsbrief of
Rond de Kerken.

Kees de Klerck - Diaconie.
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31 mei: Muzikale proeverij:
“zoals de ouden zongen ......”

In het kader van ons project “kerkmuziek
op weg naar 2017” vindt er op woens-
dag 31 mei weer een muzikale proeverij
plaats, ingeleid door mevr. Annemiek
Vogels. Deze keer zal zij ons van eeuw
tot eeuw door muzikaal Europa meene-
men van 1517, via 1617, 1717, 1817,
1917 naar 2017. In grote stappen vol-
gen we de ontwikkelingen in de theolo-
gie en de kerkmuziek. Zeg maar: “Van
Luther via Telemann en Bach naar
Vogels”. De avond zal plaatsvinden in
de Ontmoetingskerk, Bolwerk Zuid 134
en begint om 19.30 uur. De toegang is
vrij. Wel is er een collecte ter bestrijding
van de kosten. U bent van harte wel-
kom.

5 juli: Afsluiting jaarthema
“Deel je leven”

Voordat de scholen en de kerk aan de
zomervakantie beginnen sluiten we ons
jaarthema af met een leuke middag/
avond voor ieder, die zich betrokken
weet bij het werk van de kerk.

Dit gezellige samenzijn vindt plaats op
woensdag 5 juli in de Ontmoetingskerk.

We beginnen om 16.00 uur en gaan in
“workshops” met elkaar eten koken, zin-
gen, creatief bezig zijn, een spel spelen



naar 2017”. Ze arriveren op donderdag
en zullen op zaterdagmiddag een muzi-
kaal evenement verzorgen. Aansluitend
zal onze startweekendbarbeque gehou-
den worden. Op zondagochtend werken
de cantorijen samen. De organisatie
vraagt nog wel wat aandacht, maar één
ding is al duidelijk: we zullen logeerplek-
ken nodig hebben om onze gasten te
ontvangen. Wie zich hiervoor wil aan-
melden kan dat nu al doen! In de loop
van de komende maanden hoort u meer
over het programma en andere details.
Voor informatie kunt U terecht bij de
voorbereidingsgroep: Riet Franssen, Ina
Hageman, Rob Blesgraaf en ds. Willem
Vermeulen.

Kerkbalans

Geachte lieve kerkbalansloper,

Dank-je-wel, dat jullie ook in 2017 dit
soms lastige, maar erg belangrijke stuk
kerkenwerk weer hebben willen doen.

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

1 september: Estafette her-
denking 500 jaar Reformatie
komt langs in Bergen op
Zoom.

Vanaf 31 oktober 2016 is er een esta-
fette gaande door heel Nederland.
Maandelijks zijn er in weer een andere
provincie activiteiten, die een bepaald
aspect van de reformatie belichten. In
september 2017 is Brabant aan de beurt
en op 1 september wordt het stokje van-
uit Zeeland binnengebracht in de Ont-
moetingskerk. Op die vrijdagnamiddag
en het begin van de avond zal er een
gebedsdienst zijn waarin o.a. voor zullen
gaan de evangelische (Duitse) bisschop
Martin Hein en de RK bisschop Hans
van den Hende. Het thema voor Brabant
is: “Rome en Reformatie”. We vieren
niet de scheiding, maar wel de vruchten
van de reformatorische ontwikkelingen,
zeer nadrukkelijk in het kader van de
vraag hoe de vruchten van reformatie en
contrareformatie ons op weg kunnen
brengen naar elkaar toe. U bent als
gemeenteleden van harte welkom. Er
zal nog publiciteit volgen over de manier
van aanmelden.

14 tot en met 17 september:
ontvangst Johann-Walter-
Kantorei uit Torgau.

We mogen ons verheugen op het
komende bezoek uit onze partnerge-
meente tijdens ons startweekend. Deze
keer komt de “kantorij”. Dat sluit mooi
aan bij ons project “kerkmuziek op weg
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daarover ver-
stuurd, in de
hoop dat het
besluit
anders uit zal
vallen. Als dit
niet gebeurt,
krijgen we niet meer de gegevens van
geboorte, overlijden en verhuizen. Dat
weten we dan alleen nog maar als de
leden dit zelf doorgeven. Omdat dit lang
niet altijd zal gebeuren, loopt de
ledenadministratie het gevaar steeds
minder volledig te zijn. Ondertussen
hopen we dat onze landelijke kerk hier
iets op zal weten te bedenken. 

Onze blauwe collectebonnen hebben
een waarde van 75 cent. Als u een
bedrag van € 30 (of een veelvoud hier-
van) overmaakt op rekening
NL29INGB0006.9216.12 van de Protes-
tantse Kerkgemeenschap, zorgt koster
Ans dat de bestelde bonnen bij u
komen. Voor de belasting zijn deze col-
lectebonnen een aantoonbare aftrekpost
(bij “giften”). Worden de bonnen veel
gebruikt? Ieder jaar worden er zo’n twee
honderd vellen, dus 8000 bonnen,
besteld.

A. Petermeijer.

Mensenwerk – Werkmensen

Er zijn van die stille werkmensen in onze
kerk. Als je er niet mee te maken hebt,
hoor je ze niet en ze zijn bijna onzicht-
baar (“Ik vraag me af of de kerkenraads-
leden weten wat ik doe”). Maar onder-
tussen ……

Neem nou Ton Tak. Al meer dan 30 jaar
(“Ik weet zelf niet wanneer ik begonnen
ben; vóór 1988 in ieder geval”) regelt hij
de autorijdienst voor mensen die moei-
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“Belangrijk”, omdat jullie ons informatie
doorgaven, waar wij iets mee doen.

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

Velen van jullie kijken zelf ook met vol-
doening terug op dit werk voor de kerk
dit jaar: herkenning en geanimeerd con-
tact ( door hetzelfde vaste wijkje), enve-
loppen die klaar liggen of in de bus wor-
den gedaan, enz.

Daarom nog eens heel erg bedankt en
ik hoop dat je volgend jaar weer mee
doet. In november/december hoor je
weer van ons, maar voor die tijd krijgt
iedere loper nog een persoonlijke kaart.

Grote groet namens de kerkrent-
meesters, Joke Petermeijer.

Van de kerkrentmeesters

In dit stukje wil ik uw aandacht vragen
voor zowel onze ledenadministratie als
voor onze collectebonnen.

Over de ledenadministratie maken we
ons grote zorgen. Zoals alle protes-
tantse gemeenten zijn wij aangesloten
bij de LRP. Dat betekent LedenRegistra-
tie Protestantse kerk. Wij krijgen alle
mutaties via de bevolkingsadministratie
door. Deze wijzigingen worden bij ons
door de heren de Kam en Swart heel
nauwkeurig en snel verwerkt. Zo hebben
we een heel goed systeem. Dat is bij
kerkbalans weer duidelijk gebleken. Het
klopte allemaal.

Nu heeft de landelijke politiek besloten
dat het doorgeven van deze gegevens
vanaf volgend jaar niet meer zal gebeu-
ren. Als reden wordt de scheiding van
kerk en staat aangevoerd. De afgelopen
weken hebben velen van ons een mail



tal kerkgangers ieder jaar minder wordt,
terwijl je leest dat in andere plaatsen
kerken te klein zijn om alle gemeentele-
den binnen te laten. Ik denk dat we niet
goed meegaan met de tijd; er zou meer
met muziek gedaan moeten worden. Je
ziet immers alle jongeren met ‘oortjes’
rondlopen. En bovendien is wat mij
betreft het nieuwe liedboek met zijn
meer dan duizend liederen te dik en
staan er te veel moeilijke liederen in.
Neem nou het Lutherlied ‘Een vaste
burcht’: iedereen kent het, maar we kun-
nen het niet meezingen, omdat er een
“nieuwe” melodie in het liedboek staat.
En ook is de begrijpbaarheid van de
liedteksten soms zeer moeilijk. Tja …..”

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 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
duizenden boeken voor u klaar. 

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

lijk zelfstandig
naar de kerk-
diensten kun-
nen komen. In
eerste instan-
tie deed hij
dat voor de
Gerefor-
meerde kerk,
in samenwer-
king met
mevr. Sanen
bij de Her-
vormden; nu

is hij alleen verantwoordelijk voor het
vervoer van gemeenteleden van onze
gefuseerde kerkgemeenschap. Jaarlijks
combineert hij in een lijst chauffeurs met
rij-klanten. “Tussendoor komen er ook
verzoeken om opgehaald en thuisge-
bracht te worden; dan moet je een
beetje creatief zijn in het vinden van een
plaats in een auto of een nieuwe chauf-
feur. Tijdens het koffiedrinken na de
dienst loop ik dan te leuren voor mijn
klanten”.

De vaste rijders zijn merendeels trouwe
deelnemers; verjonging is heel moeilijk
te realiseren. Terwijl het toch niet zo’n
grote klus is: één keer in de vier weken
één of enkele mensen ophalen en na
afloop van de kerkdienst terugbrengen.
Het levert meestal ook leuke contacten
op.

Van huis-uit was Ton landbouwkundig
adviseur voor bestrijdingsmiddelen bij
boeren in Zuid-Nederland, maar nu al
vele jaren met pensioen. Hij woont met
zijn vrouw in een fraaie bungalow, met
een flinke tuin bij het huis. Hij is de
trotse opa van 6 kleinkinderen, die op
een grote foto in de woonkamer pron-
ken.

“Ik doe dit werk uit verbondenheid met
de kerk. Ik vind het jammer dat het aan-
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‘t Winkeltje

Dit jaar vieren we 500 jaar reformatie; in
het winkeltje spelen we daar ook op in.

Wij hebben 2 soorten devotielichtjes:

- met 500 jaar reformatie en vredesduif
erop, of

- met Maarten Luther en de Bijbel.

Daarnaast hebben we ook mooie atten-
ties met het logo van de kerk en verder
nog vele leuke cadeautjes.

Komt u eens kijken; wie weet is er iets
voor u bij.
De opbrengst is voor het onderhouds-
fonds.

info: Ans de Laater tel 0164-244563 
of email: fam.de.laater@ziggo.nl

Kerkcafé

Elke dinsdagmiddag is de kerk open van
14.00 - 16.00.u.
Dan komen er verschillende mensen,
die samen een spelletje doen of even
lekker praten met elkaar onder het
genot van koffie of thee; vrijwel altijd is
er een dominee of een kerkenraadslid
aanwezig.

Neemt u ook eens even de tijd om te
komen kijken.

info; Ans de Laater tel 0164-244563 
of email:fam.de.laater@ziggo.nl.
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Het inloophuis

Op Zondagmiddagen heeft het Inloop-
huis aan de Williamstraat nog steeds
niet te klagen over
belangstelling. Rond de
twintig bezoekers
komen er elke zondag-
middag wat gezelschap
zoeken bij elkaar; vaak
om de eenzaamheid
wat te doorbreken. Als
u ook met dat probleem
kampt – en u bent echt
niet de enige – kom
dan eens langs.

De eerste keer om
eens kennis te maken
onder het genot van een kopje thee of
koffie met wat erbij. De volgende keer
om het ritme van de eenzaamheid te
verlaten en een praatje te maken.

Speciaal welkom bent u met Pasen: we
organiseren dan onze jaarlijkse Paas-
brunch met hapjes en drankjes. Vanaf
14.30 uur bent u op 16 april welkom.

Misschien bevalt het allemaal zo goed,
dat u wel zou willen meehelpen. Dat
kan! We zijn nog steeds op zoek naar
vrijwilligers om ons team eens in de
maand te versterken.

Louis v.d. Hoeven.
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Toch wordt het lente

En tóch geloven dat het lente wordt,

al valt de koude regen neer in stromen

op kale zwarte takken van de bomen;

al zijn de dagen lichteloos en kort.

En tóch geloven dat de zon het wint,

al houdt ze zich soms dagenlang
                                          verborgen;

zoals een mens, in ’t donker van de
                                           zorgen,

soms plotseling een zonnig plekje vindt.

En tóch geloven dat ’t gezaaide graan

ontkiemen zal in koude zwarte aarde;

zoals God in zijn zoon Zich openbaarde:

Die leeft, maar uit de dood is opgestaan!

Nel Benschop

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 (papier of digitaal) nemen op het (regi-
onale) kerkblad “Rond de Kerken”.
Voor informatie hierover kunt u terecht bij
mevr. Y.Koerselman-Verhage, tel. 237543.
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