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“Niet in de kerk geboren” 
 

Kent u die uitdrukking nog? Als ik de deur van de woonkamer (vroeger, in de tijd van 

de kolenkachel) niet goed sloot werd er geroepen: Deur dicht, je bent niet in de kerk 

geboren! Het idee van deze uitdrukking is dat kerkdeuren altijd openstaan. In de 

kerk mag het tochten! Bij een woonkamer is dat anders. Tocht betekent het 

verdwijnen van de warmte en dat wil je niet. 

 

Sinds het startweekend zijn we als kerkgemeenschap een beetje bezig met dat 

thema: “Kerk, een open huis”. Tijdens het startweekend zagen we grote deuren die 

open konden en de kindernevendienst heeft al haar Bijbelverhalen in een huis 

geplaatst waarvan de deuren wekelijks open gaan. De bedoeling is natuurlijk dat 

ook de deuren van ons hart open gaan voor deze verhalen. 

 

We gaan ons voorbereiden op het kerstfeest: geboortefeest. Dat kind waarover we 

ons verblijden is ook niet in de kerk geboren! Soms lijkt het er wel op. Vragen over 

het geloof en zelfs het spreken over het geloof worden steeds meer een zaak die 

zich vooral in de kerk afspeelt. “Geloven doe je in de kerk”. Ook dat is een 

uitdrukking. En daarmee maken we een scheiding tussen de zaken van 

zondagochtend en die van de rest van de week. Werk en politiek en samenleven 

lijken steeds losser te komen van de geloofsnormen die we met de Bijbel en de kerk 

hebben meegekregen. Eigenlijk doen we daarmee de kerkdeuren dicht en op slot! 

Dan wordt het binnen de kerk misschien wel gezellig en warm, maar doordat er 

geen tocht is hebben we ook geen idee meer uit welke hoek de wind waait in de 

wereld van alle dag. 

 

Jezus is niet in de kerk geboren ....... maar in een stal. Een afdak om 

te schuilen, meer zal het niet geweest zijn. U mag het symbolisch 

zien. Niet de kerk (alleen) is het werkterrein van de Heiland. Hij is in 

een dierenverblijf geboren en u voelt wel aan dat daarmee de deur 

wordt opengezet naar de gehele wereld! Zelfs mens én dier. 
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Wanneer we nadenken over kerst in combinatie met ons jaarthema moet je zeggen: 

als we de deuren van de kerk open zetten dan zetten we ook de deur open naar het 

werkterrein van Jezus! Dáár is hij geboren ....... in ónze wereld. De wereld van werk 

en van school en van familieleven. Ook de wereld van verdriet en eenzaamheid en 

twijfel. Kerst is het zoeken naar de verbinding tussen dit alles. Deuren die open 

staan .... 

Ik wens u hele goede adventsweken, kerstvieringen en een vreedzaam oud en 

nieuw.  

Ds. Willem Vermeulen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ten geleide 
Bergen op Zoom, december 2017 

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

Zoom. 

 

De laatste weken voor het grote feest van Kerstmis geven een beeld van drukte en 

voorbereidingen. Veel zaken moeten nog worden doorgesproken en geregeld: 

koorrepetities, kinderkerstfeest, diakonale attenties, kerstviering senioren, voor elke 

dienst een liturgie, etc. Dit alles met veel inzet van vrijwillige medewerkers. Het 

resultaat van deze voorbereidingen vindt u in deze gemeentebrief, met veel 

mogelijkheden om God en mensen te ontmoeten. 

We besluiten met u goede feestdagen toe te wensen. 

De redactie 

 
 
 
Gedicht 

Naar wat ongrijpbaar is en toch bestaat, 

licht in de duisternis,  

beelden als dromen, vager dan woorden, 

ver als een ster, 

blijven wij zoeken totdat wij vinden, 

blijven wij zoeken tot het gegeven wordt . 

     Marijke de Bruijne , uit: Teksten voor toekomst 
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Overzicht bijzondere kerkdiensten 
in december en januari 2017-2018  

Hieronder treft u een overzicht aan van 

de kerkdiensten rondom de feest-

dagen. Indien niet anders vermeld, 

vinden al deze diensten plaats in de 

Ontmoetingskerk aan het Bolwerk Zuid 

134. Voor het overige verwijzen we 

naar de mededelingen in de kerkbode 

en op de website van onze 

protestantse gemeente.  

 

Zaterdag 16 december, 19.00 uur in 

de Sint Gertrudiskerk: Lessons & 

Carols. 

Al enige jaren wordt de van oorsprong 

Anglicaanse traditie genaamd  

“a festival of Lessons and Carols” ook 

in Bergen op Zoom gehanteerd om ons 

oecumenisch voor te bereiden op 

kerst. Voorganger is dit jaar o.a. ds. 

Bert ten Kate.  

 

Zondag 17 december, 10.00 uur.   

Tijdens de kerkdienst op deze derde 

adventszondag wordt er muziek 

gemaakt door Sophie van Sluijs en Isja 

Dominicus. Voorganger is ds. Willem 

Vermeulen. 

 

Vrijdag 22 december 19.00 uur.  

Onder de titel “Jazz-mass” vindt er een 

oecumenische musicale avond-viering 

plaats met medewerking van de May-

day Jazzband. Enkele jongeren 

werken mee. Na afloop is er volop 

gelegenheid elkaar te ontmoeten. De 

collecte is voor de voedselbank. 

Voorganger is ds. Willem Vermeulen. 

 

Zondag 24 december 10.00 uur.  

Vierde adventszondag. Voorganger is 

ds. Bert ten Kate.   

 

Kerstavond 24 december, 19.00 uur. 

Gezinskerstviering, samen voorbereid 

met de leiding van de 

kindernevendienst. U bent welkom met 

al uw visite! Voorganger is ds. Bert ten 

Kate.  

 

Kerstnacht 24 december, 22.00 uur 

Kerstnachtdienst. Sfeervolle 

kerstnachtviering met zang en muziek 

verzorgd door het koor “Innovation” uit 

Ossendrecht. Na afloop drinken we 

iets gezelligs. U bent, samen met evt. 

gasten, van harte welkom. Voorganger 

is ds. Willem Vermeulen.    

 

Kerstochtend 25 december, 10.00 

uur. Kerstviering. De liturgie wordt 

muzikaal ondersteund door Rejoice 

o.l.v. Annemiek Vogels. Voorganger is 

ds. Bert ten Kate.   

 

Oudejaarsdag 31 december 10.00 

uur.  

Dit jaar valt oudejaarsdag op zondag 

en combineren we dus de 

ochtenddienst met de traditionele 

oudejaarsavonddienst. Voorganger is 

ds. Willem Vermeulen.    

 

Zondag 7 januari 2018, 10.00 uur.  
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De eerste kerkdienst in het nieuwe 

jaar, tevens de gelegenheid om elkaar 

het beste te wensen. Voorganger is ds. 

Willem Vermeulen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Overzicht kerstbijeenkomsten  
in de woon-/zorgcentra 
 

Donderdag 14 december,  

‘s Middags in de Ontmoetingskerk: 

Adventviering voor senioren 

georganiseerd door de diakonie. 

Voorganger tijdens de liturgische 

viering is ds. Bert ten Kate. 

 

Maandag 18 december, 15.00 uur. 

Oecumenische kerstviering in de 

Zoomflat. Voorgangers zijn ds. Bert 

ten Kate en diaken Jan Foesenek. 

 

Dinsdag 19 december, 10.30 uur. 

Oecumenische kerstviering in 

Reigershorst / Acquacite. 

Voorgangers zijn pastor Paul Verbeek 

en ds. Willem Vermeulen. 

 

Dinsdag 19 december 14.00 uur. 

Oecumenische kerstviering in 

Stuijvenburg. Voorgangers zijn pastor 

Jo Staps en ds. Bert ten Kate. 

 

Donderdag 21 december 14.30 uur 

Oecumenische kerstviering in de 

Meilustflat. Voorgangers zijn pastor 

Lenie Pepels en ds. Willem 

Vermeulen. 

 

Vrijdag 22 december, 14.30 uur. 

Oecumenische kerstviering in Het 

nieuwe A.B.G. Voorgangers zijn 

diaken Jan Foesenek en ds. Bert ten 

Kate. 

 

Vrijdag 22 december, 14.30 uur 

Oecumenische kerstviering in huize 

Jacquelientje. Voorgangers zijn 

pastor Lenie Pepels en ds. Willem 

Vermeulen. 

 

Zangmiddag 
U wordt uitgenodigd om weer bekende 

kerstliederen samen te komen zingen. 

Inmiddels wordt dit voor de 3e keer 

gedaan. Deze zangmiddag wordt 

gehouden op zondag 17 december om 

14.30 uur in de Ontmoetingskerk. De 

toegang is gratis. 

Medewerking wordt verleend door de 

koren De Sunflowers en het DCC-koor, 

pianist Hikmet Bilalov en diverse 

musici. Dit alles onder leiding van 

Ineke de Vries. 

 

Zaterdag 16 december: Lessons and 
Carols.  
Op zaterdag 16 december zal om 

19.00 uur in de Sint Gertrudiskerk weer 

de “Lessons and Carols”-viering 

plaatsvinden. In Engelse, beter gezegd 

Anglicaanse, stijl bereiden we ons voor 

op de viering van het Kerstfeest: 

lezingen en liederen wisselen elkaar 

af. Koor HMR heeft de organisatie en 

uitvoering. De parochie en onze 

gemeente verlenen medewerking. 
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Leden van onze kerk nemen drie 

lezingen voor hun rekening. U bent van 

harte welkom om deze bijzondere 

viering mee te maken. 

Ds. A.A.S. ten Kate. 
 

Jazz-mass vrijdag 22 december 

Onder de titel “Jazz-mass” vindt er om 

19.00 uur in de Ontmoetingskerk een 

oecumenische muzikale avondviering 

plaats met medewerking van de May-

day Jazzband. U kent wellicht de jazz-

kerkdiensten die we elk jaar mogen 

vieren in het kader van het jazz-

weekend in Bergen op Zoom. Meestal 

in juni. Leden van de May-Day 

Jazzband wilden graag een 

bijeenkomst organiseren in de 

kerstsfeer. Na overleg kwamen we op 

een soort advents-/kerst-avondviering 

waarbij de leden van de band ook 

nadrukkelijk hun eigen gezinnen willen 

betrekken. Iedereen is welkom bij deze 

familiaire muzikale avond. Er wordt 

gecollecteerd voor de voedselbank. 

Enkele jongeren werken mee. Na 

afloop is er volop gelegenheid elkaar te 

ontmoeten. Voorganger is ds. Willem 

Vermeulen.   

 

Kerst op het Bolwerk 
Op zaterdag 23 december zijn alle 

bewoners in de 

buurt van de 

Ontmoetingskerk 

tussen 16.00u. en 

18.30u. weer van 

harte welkom in de kerk. Onder het 

genot van drankjes en hapjes en 

muziek, gemaakt door een combo van 

buurtbewoners, kunnen we elkaar 

ontmoeten en van harte goede 

Kerstdagen en een gezegend 2018 

toewensen. Uitnodigingen worden 

bezorgd op alle adressen tussen 

Noordsingel en Zoom. Zo wordt ook 

uitdrukking gegeven aan het jaar-

thema: “De kerk …..een open huis”. Er 

zullen ook afbeeldingen, die met Kerst 

te maken hebben, worden 

tentoongesteld. Als u in de buurt 

woont, of het gewoon eens een keer 

wilt meemaken, bent u van harte 

welkom! 

Ds. A.A.S. ten Kate. 

 

Kinderkerstfeest 
Ook dit jaar nodigen we jullie allemaal 

weer uit voor het kinderkerstfeest op 

24 december. 

Uiteraard gaan we ook dit jaar voor de 

kinderkerstdienst samen een 

broodmaaltijd te gebruiken. We 

beginnen dan om 17.00 uur. De exacte 

invulling is nog een verrassing.  

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 via 

duncanvanbeek@home.nl 

 

Nieuwjaarsreceptie 

De eerste zondag in het nieuwe jaar is 

op 7 januari. We houden dan de 

nieuwjaarsreceptie vanaf 10.00 uur in 

de kerk, waarna de dienst om 10.30 

uur begint. Ook na afloop van de 

viering is er gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten. 

mailto:duncanvanbeek@home.nl
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De kerk ….. een open huis. 

Als gemeenteleden van de 

Ontmoetingskerk vinden we niet alleen 

op zondag, maar ook door de week 

volop kansen om elkaar te ontmoeten. 

Dat gebeurt naast de individuele 

bezoekjes, op wijk- of sectieavonden. 

Dan praten we met elkaar over geloof 

en vragen die ons bezig houden: 

de toekomst van de kerk, onze zorgen, 

maar zeker ook de inspiratie, die het 

geloof/de kerk ons biedt. Op De Plaat 

(sectie 3) was de wijkavond in oktober, 

sectie 1 ontvangt bij deze gemeente-

brief een uitnodiging. Vanuit het 

jaarprogramma, dat u in september 

hebt ontvangen, wil ik u voor het 

nieuwe jaar attenderen op de eerste 

dag van de 40-dagentijd: 14 februari. 

Om 19.30 uur willen we met elkaar 

nadenken/ons “bezinnen” over de 

vragen van het leven. De avond heeft 

als thema: Tot liefde geroepen. 

Voor de voorbereiding is het prettig als 

we ongeveer weten hoeveel mensen 

komen. 

U kunt zich opgeven bij Kees de 

Klerck: email: cjdeklerck@hotmail.com 

Of bij Attie Swart: email: 

gj.swart@wxs.nl tel 0164-250165 

 

Raad van Kerken - Week van het 

gebed 

Vanuit de Raad van Kerken willen we 

in januari in de “week van gebed voor 

de eenheid van de Christenen”( de 

week van 21 t/m 28 januari ) weer 

samen komen in een grote (ook de 

“kleine” kerken) oecumenische 

gebedsviering, in onze Ontmoetings-

kerk op zondag 21 januari om 9.30 uur 

en op zaterdag 2 januari om 19.00 uur 

in de Gertrudiskerk, voor een 

oecumenische viering. 

Het thema van deze gebedsweek in 

2018 is “ Recht door zee”( Exodus 15, 

vers 1-21 ). We hopen op mooie 

kerkdiensten. 

Namens de Raad van Kerken, 

Joke Petermeijer. 

 

 
 

 

 

Geef voor je kerk 
Dat is het thema van de Actie 

Kerkbalans in 2018. 

Wat wil de kerk voor ons betekenen? 

De kerk is een plek om tot jezelf te 

komen of juist anderen te ontmoeten. 

Een plek waar je een luisterend oor 

vindt en stilte om te bezinnen. Een plek 

om te vieren en te geloven. Waar je 

bemoedigd en geïnspireerd raakt. 

Waar mensen voor je bidden en klaar 

staan met praktische steun, of je nu lid 

bent of niet. Waar we samen een 

gemeenschap zijn en geven aan 

anderen. 

Kerk zijn we dus samen. In 2017 gaf 

onze gemeente naar verwachting  

mailto:cjdeklerck@hotmail.com
mailto:gj.swart@wxs.nl
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€ 115.000,- aan de Actie Kerkbalans. 

Mede dankzij deze opbrengst konden 

we dit jaar naast elke zondag een 

inspirerende kerkdienst, o.a. het 

volgende doen: Kleuter- voorleesdienst 

en jeugdclub Timeless 2.0 voor de 

jeugd; Vieringen op de locaties waar 

onze ouderen verblijven; Repetities en 

bijdragen aan kerkdiensten van onze 

cantorij Rejoice; Speciale 

muziekvespers en evensongs; Bezoek 

van de cantorij van onze zuster-

gemeente in Torgau (D); De viering 

van 500 jaar Reformatie; Het inloop-

huis in de Williamstraat voor hen die 

eenzaam zijn; De maandelijkse 

boekenmarkt, ook in de Williamstraat; 

De jaarlijkse barbecue in september; 

De nieuwjaarsreceptie; Creatieve 

activiteiten van de 'Creagroep'; Het 

Kerkcafé op de dinsdagen; 

'Tweespraak' bijeenkomsten om te 

leren van onze kerkgeschiedenis; 

Onderhoud van onze gebouwen, en 

nog veel meer!  

Ziet u ook hoe belangrijk de kerk is 

voor mensen van binnen en buiten de 

gemeente? Daarom vragen we u om 

ook dit jaar te geven aan onze 

gemeente.  

In januari 2018 gaan er weer zo’n 

honderd vrijwilligers op pad om uw 

toezeggingen voor uw bijdrage in 2018 

te ontvangen. Een indrukwekkend 

aantal en we zijn eenieder van hen 

bijzonder dankbaar. Samen zullen 

deze vrijwilligers bij ruim achthonderd 

adressen aanbellen. Tweemaal! De 

eerste keer om de Kerkbalans 

enveloppen af te geven en de tweede 

maal om de antwoordformulieren op te 

halen. Maar dat niet alleen: voor wie 

dat wil is er ook een kort praatje – Hoe 

gaat het nu met u? – en een luisterend 

oor. Want in de kerk zien we om naar 

elkaar. Rindert Peerbolte 

 

Van de kerkrentmeesters 

Omdat er begin volgend jaar weer de 

actie Kerkbalans is, is het goed hier stil 

te staan bij de mogelijkheid van een 

”periodieke gift”. 

Bijdragen aan de kerk zijn aftrekbaar 

van de belasting, maar daarbij geldt 

wel een drempel van 1 procent. Bij een 

periodieke gift geldt deze drempel niet 

en is de gift altijd aftrekbaar. Dat is 

gunstig voor u, en als u wilt, ook voor 

de kerk als u (een deel van) het 

belastingvoordeel ook schenkt.  

Het is wel nodig om een schriftelijke 

onderlinge overeenkomst op te stellen. 

Dat hoeft niet meer via de notaris, dus 

er zijn geen kosten aan verbonden. 

Een gift is “periodiek” als minstens vijf 

jaar, eens per jaar, hetzelfde bedrag 

overgemaakt wordt.  

Als u ook aan andere organisaties 

doneert, kunnen deze het beste 

ondergebracht worden in afzonderlijke 

periodieke overeenkomsten. Dan is het 

effect het grootst. Als u nog meer wilt 

weten over periodieke giften, kunt u 

daarvoor terecht bij dhr. K. Bijl - 

kjbijl@live.nl , tel. 237530, of via de 

landelijke website  Kerkbalans.nl. 

Rindert Peerbolte – 

r.peerbolte@home.nl  

 

Rond de kerken 

In de eerste dagen van oktober kreeg 

ik nogal wat telefoontjes. “We hebben 

mailto:kjbijl@live.nl
http://kerkbalans.nl/
mailto:r.peerbolte@home.nl
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geen kerkblad ontvangen”. Dat klopte, 

door een fout van de post. Gelukkig 

konden we toen nog regelen dat het 

blad op zaterdag, toch nog, net voor 

het weekend, kwam. 

Op zo’n moment blijkt hoe belangrijk 

ons kerkblad voor velen is. En 

misschien in de toekomst ook voor 

ieder die er nog niet op geabonneerd 

is. De gemeentebrief verschijnt maar 

een paar keer per jaar. Maar Rond de 

Kerken geeft u 21 keer per jaar alle 

kerknieuws. Niet alleen van onze eigen 

gemeente, maar ook van de andere 

gemeenten van de Brabantse Wal. Het 

digitale abonnement kost € 17,50 en 

de papieren uitgave die u per post 

ontvangt 28 euro. Mevrouw 

Koerselman, tel. 0164-237543, noteert 

graag nieuwe abonnees. 

A.Petermeijer. 

 

Raad van Kerken - Door het jaar 

2018 heen 

We werken verder aan een mooie 

kerkdienst op 4 mei, de 

dodenherdenking. Ook komt er weer 

een dienst in september in de 

Vredesweek en natuurlijk hopen we 

weer mee te doen in de week van 

herdenking van oorlog en bevrijding 

van Bergen op Zoom, eind oktober. 

Namens de Raad van Kerken, 

Joke Petermeijer. 

 

Ongelovige Thomas en het recht 

Op 30 januari 2018 om 19:30 uur in de 

Ontmoetingskerk zal Carinne Elion-

Valter een lezing verzorgen, getiteld 

Ongelovige Thomas en het recht. De 

lezing gaat over haar proefschrift De 

burger als Ongelovige Thomas, 

geloofwaardigheid, legitimiteit en 

dialoog. 

 

In haar proefschrift bespreekt Carinne 

de vraag waarom mensen ‘meegaan’ 

in het verhaal van recht en democratie. 

Wat draagt er bijvoorbeeld toe bij dat 

mensen zich laten overtuigen door een 

vonnis van een rechter, zelfs als ze 

geen gelijk krijgen? Waarom voelen 

mensen zich aangesproken door 

idealen van de democratie en het 

recht? Dat zijn best belangrijke vragen 

in een tijd waarin vertrouwen in 

bestuur, politiek en rechtspraak niet 

vanzelfsprekend is.  

Carinne heeft de vraag behandeld aan 

de hand van een serie historische 

teksten over Ongelovige Thomas. De 

oudste tekst is het Johannesevangelie 

(de scène waar Thomas niet kan 

geloven dat Jezus weer is opgestaan). 

Ze heeft echter ook latere teksten 

gelezen en in verband gebracht met 

het recht. Het gaat om Franstalige 

teksten uit de 17e, 19e en 20e eeuw, 

onder meer van Victor Hugo, de grote 

19e-eeuwse auteur van Les 

Misérables.  

Het proefschrift schildert uiteindelijk 

zeven portretten van Thomas en 

brengt de apostel in verband met 

verschillende momenten in de 

geschiedenis. Naar het recht toe levert 

de reis in de voetsporen van Thomas 

een aantal praktische aanwijzingen 

voor het voeren van de 

(democratische) dialoog. 

In 2008 gaf Carinne ook al een lezing 

over Ongelovige Thomas. Het 
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proefschrift is de uitwerking daarvan. 

Wie nieuwsgierig is, naar wat een 

Bijbelse figuur te zeggen heeft aan de 

wereld van vandaag, is van harte 

welkom.  
 

Oecumenische vastenavond-

kerkdienst op 11 februari. 

Ook dit jaar valt de datum voor het 

paasfeest weer vroeg. En aan deze 

datum zijn bijna alle andere feesten en 

kerkelijke gedenkdagen gekoppeld, 

dus ook de datum van Vastenavond. 

Dit jaar dus op zondag 11 februari al. 

Als vanouds probeert een commissie 

van jongere en wat minder jongere 

leden van de parochie en de 

protestantse gemeente om het motto 

van de Vastenavond te bekijken door 

de bril van kerk en Bijbel.  
 

 

Zingt u mee in het vastenavond-

kerkkoor? 

Vanaf zondag 21 januari oefent het 

vastenavond-kerkkoor wekelijks ’s 

zondags om 11.30 uur in de 

Gertrudiskerk en ook is er een groep 

jongeren die voor de muziek zorgt. De 

dienst begint op zondag 11 februari om 

12.00 uur. Voorgangers zijn pastor 

Paul Verbeek en ds. Willem 

Vermeulen. De deuren zijn open vanaf 

11.33 uur. U bent van harte welkom.  

 

Armeens Christendam 
Op dinsdag 27 februari om 20.00u. zal 

ik een inleiding in het Armeense 

Christendom geven. Het koninkrijk 

Armenië aanvaardde als eerste staat 

het christendom in 301. Gregorius de 

Verlichter bekeerde toen de koning. 

Het land heeft veel oude en 

oorspronkelijke tradities bewaard, 

zowel in liturgie als in literatuur. Dit 

komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de 

Liturgie van Jeruzalem, die ze lang 

hebben gevierd, maar ook in de 

huidige liturgische traditie, de 

zogenaamde Liturgie van Athanasius. 

Schrijvers en dichters hebben ook een 

belangrijke rol gespeeld in de 

Armeense geschiedenis, die van veel 

leed getuigt. De eerste genocide in de 

twintigste eeuw staat aan het einde 

van een lange rij van vervolgingen en 

uitbuiting. Met beeld en geluid zullen 

we proberen iets van deze onbekende 

schatten te ontdekken. 

U bent dus welkom op 27 februari! 

Ds. A.A.S. ten Kate. 
 

Buurtgesprekken 
Een mogelijkheid om in gesprek te 

komen met medeleden van onze 

gemeente in je eigen woonomgeving. 

U bent altijd van harte welkom! (Te 

zijner tijd zullen ook de andere 

buurtgesprekken gepubliceerd 

worden). Ook worden er wijkavonden 

gehouden, die eveneens in het 

kerkblad vermeld zullen worden.  

Tot nu toe is er één buurtgesprek 

gepland: Dinsdag 6 maart om 10.00u. 

bij familie Otto, Schaepmanlaan 56; 

onderwerp: Orgaandonatie. 

Weet u van harte welkom! 

Ds. A.A.S. ten Kate. 
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Mensenwerk – Werkmensen 

Ik ken haar van gezicht en van het  

koffieschenken op zondag, na de 

dienst. Na enig aandringen mocht ik dit 

gesprek met haar hebben. 

Bij binnenkomst in de kamer van haar 

huis valt de grote foto van het 

hoofdgebouw van Vrederust op. Ik 

bevind me, zegt ze, op het terrein van 

deze zorginstelling in een huisje dat 

meer dan honderd jaar geleden 

gebouwd werd voor het personeel. Ze 

heeft er gewerkt als verpleegster, 

samen met haar man, die inmiddels is 

overleden. 

Ze schenkt een kopje koffie in, zoals 

ze in de kerk al meer dan 10 jaar doet. 

Ik ben op bezoek bij Ina Sakko die, 

geboren en opgegroeid in Oost-

Souburg, met het diploma van de 

Middelburgse mulo op zak naar 

Bergen op Zoom (of was het 

Halsteren?) is gekomen om er te 

werken en de opleiding tot 

verpleegster te volgen. Ze volgde 

godsdienstonderwijs bij ds. Van den 

Berg en catechisatie bij ds. Van der 

Stoel. Trouwen was destijds een reden 

tot ontslag; later is er een dochter 

geboren. 

Er passeren in het gesprek nog vele 

namen van mij meest onbekende 

kerkgangers en Vrederust-

medewerkers en dat komt omdat zij al 

ruim 60 jaar in haar huisje woont en al 

die tijd in de huidige Ontmoetingskerk 

de diensten bijwoont: “Zonder 

kerkdienst is het geen zondag!” 

Ik hoor ook verhalen over het verven 

van de pastorie en de kerk, het 

meewerken in de crea-club, het maken 

van kerstcadeautjes voor de diakonie 

en het lopen, in weer en wind, naar de 

kerk. 

Na het tweede kopje koffie komen we 

te spreken over haar mening over de 

kerk en de kerkdiensten: “Ik vind de 

kerk erg mooi geworden na de 

restauratie, met dat mooie orgel boven 

de preekstoel. Waarom we zoveel 

nieuwe liederen moeten zingen, begrijp 

ik niet goed. De oude psalmen en 

gezangen kennen wij ouderen bijna 

allemaal uit het hoofd!” 

Over de toekomst van de kerk is ze 

niet erg optimistisch: “De jeugd komt 

vrijwel niet meer, want er zijn zo veel 

andere dingen om je mee bezig te 

houden. Als kind mocht ik op zondag 

niet veel. We kwamen niet buiten om 

te spelen, zelfs handwerken mocht 

niet, want: Een zondagse steek houdt 

geen week. We lazen wat en gingen 

eventueel met vader een stukje 

wandelen. Voor mij is de zondag de 

dag van God, een rustdag, een dag om 

naar de kerk te gaan, ik hoor dan in de 

kerk te zijn.” 

De koffie is op en het gesprek is 

afgelopen; straks moet ze weer naar 

de kerk voor de creaclub: 35 minuten 
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heen en net zo lang weer terug, te 

voet. 

Jan Voorsluijs 
 

Thema Open huis: 

Dit jaar staat in het teken van Open 

Huis, ook bij de kindernevendienst. 

We hebben een mooi huis, gemaakt 

met verschillende deuren. Deze staat 

voor in de kerk. Elke week gaat er een 

deurtje open. Hierachter wordt een 

verhaal uitgebeeld in Playmobil.  

Neemt u ook een kijkje?  

 

Alvast bedankt! Met vriendelijke groet, 
Duncan 

 

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. 

Uiteraard kunt u ook boeken bij ons 

inleveren. Inl.: Ank van der Kallen (tel. 

265158) 
 

Het inloophuis 

Elke zondagmiddag mogen we zo’n 25 

mensen verwelkomen, die bij ons in 

het inloophuis een uurtje of zo de 

eenzaamheid komen verdrijven of 

gezelligheid zoeken door samen wat te 

praten over elkaars wederwaardig-

heden, onder het genot van een kopje 

koffie of thee met wat lekkers erbij. 

Misschien weet u het niet, maar dit 

wordt al bijna 20 jaar lang verzorgd 

door een kleine groep toegewijde 

vrijwilligers. Sommige van de 

vrijwilligers worden zo langzamerhand 

een dagje ouder en zouden graag wat 

hulp kunnen gebruiken bij het 

verwelkomen van onze gasten. Een 

keer in de maand op de 

zondagmiddag, dat moet toch te doen 

zijn? Kom een keer langs in de 

Williamstraat. Op 17 december hebben 

we een uitgebreide Kerstbrunch: een 

mooie gelegenheid om eens langs te 

komen. 

Louis v.d. Hoeven (secr. werkgroep) 

 

Zang- en reisplezier 

Zoals u weet, bezoeken wij, leden van 

het DCC koor, dat onder leiding van 

Ineke de Vries staat, ieder jaar een 

ander land, waar wij diverse concerten 

geven en eventueel in een kerkdienst 

optreden. 

Komend voorjaar gaan wij naar 

Duitsland; wij maken een Bach-

/Lutherreis met diverse optredens. 

Wij zijn ook van plan naar Torgau te 

gaan en o.a. mee te doen in de 

kerkdienst daar en eventueel nog een 

middagconcert te geven. 

U bent van harte welkom, met ons mee 

te gaan. 

Wilt u meezingen, dan kan dat ook, als 

projectlid. Vanaf januari bent u dan van 

harte welkom. 

De reis is gepland van 24 tot en met 29 

mei 2018. 
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Voor verdere inlichtingen kunt u terecht 

bij: Ineke Beuken, tel.0164 615466, of 

Riet Franssen, tel. 0164 252501 

 
 ‘t Winkeltje 

De feestdagen zijn weer in beeld en 

hiervoor hebben wij leuke attenties. 

Ook hebben wij deze keer weer een 

aantal kerststallen met bijbehorende 

beeldjes .Bij de feestdagen hoort ook 

een heerlijke fles wijn, deze hebben wij 

in rood of wit. 

Komt u eens kijken naar wat we 

allemaal hebben. 

Info: Ans de Laater tel. 0164-244563 of 

Email : fam.de.laater@ziggo.nl 
 

Kerkcafé 

Iedere dinsdagmiddag van 14.00-16.00 

uur is de kerk open. U kunt onder het 

genot van een kopje koffie of thee een 

praatje maken of een spelletje doen. 

Dinsdag 19 december draaien we een 

kerstfilm, daarna nog even gezellig 

napraten met een glaasje en voor wie 

wil is er ook een kopje erwtensoep. 

Info: Ans de Laater tel.0164-244563 

Email: 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 abonnement 

nemen op het (regionale) kerkblad “Rond de 

Kerken”. 

Voor informatie hierover kunt terecht bij mevr. 

Y.Koerselman-Verhage, tel. 237543. 

 
Redactie 
Dhr. Kees Gideonse 
Ds. Willem Vermeulen 
Dhr. Jan Voorsluijs – redactie en lay-out 
Redactieadres 
scriba@protestantsekerkbergenopzoon.nl 
 
Verspreiding: 
Mevr. 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 
T 0164-236165 
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