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Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom

jrg. 23, nr. 2

DE KERK.........EEN OPEN HUIS!

Als u op de titel van dit artikeltje “googlet”, komt u terecht op allerlei websites die iets te
maken hebben met makelaars! De huizenverkopers hebben bepaalde dagen dat nieuws-
gierigen huizen kunnen bekijken: de z.g. open-huizen-dagen. De mensen die hun huis
open zetten, hopen het huis te verkopen. De mensen die de huizen bezoeken, hopen een
nieuw thuis te vinden. Of ze zijn gewoon stik nieuwsgierig!

Dit jaar is het landelijke thema van de startzondag 'een open huis'. Hiermee sluit de start-
zondag aan bij de landelijke campagne die kerken uitnodigt begin september de deuren
van kerken wagenwijd open te zetten. Een open huis is immers een eerste voorwaarde
om gasten zich welkom te laten voelen in de kerk.

Maar er is wel een verschil met die open-huizen-dagen die we dus kennen uit de make-
laardij. We zetten niet de kerk te koop! We zetten onszelf te koop! Of misschien wel “te
krijg”! Zo hopen we mensen te verwelkomen die op zoek zijn naar een nieuw –kerkelijk-
thuis. 

Echter: met alleen de deuren open zetten kom je er niet. In het
beste geval wordt het koud in huis en in het slechtste geval ben je je
spullen kwijt. Dat weten die hui- zenverkopers maar al te goed.

Een open huis met de bedoeling mensen te verwelkomen die op
zoek zijn naar een nieuw thuis vereist een bijzondere voor-
waarde: nieuwsgierigheid! En u weet hoe dat zit met nieuwsgie-
righeid: we hebben het allemaal in meer of mindere mate, maar niet
altijd voor alle onderwerpen. Maar nieuwsgierigheid heeft een bij-
zondere eigenschap: als het er niet is of slechts in geringe mate,
dan kan het “gewekt” worden.

Dit laatste is waar het om draait bij het thema “een open huis”. Het gaat er niet alleen om
dat we de deuren open zetten. Ook niet dat we er in berusten dat mensen nu eenmaal
niet nieuwsgierig zijn naar ons huis. Maar het gaat er om dat we samen nadenken over
de vraag, hoe we bij mensen de nieuwsgierigheid kunnen wekken. 

Ik heb wel eens begrepen dat het bij het verkopen van een huis belangrijk is om bloemen
neer te zetten en om appeltaart te bakken. “Zorg dat de geur van appeltaart de gasten
tegemoet komt!” Zit hier een beleidskeuze in? Een gemeente die naar appeltaart ruikt en
er uit ziet als een kleurrijk boeket? 

Wellicht, want 11 oktober is er een gemeenteavond en dan gaan we het dáár over heb-
ben.

Graag tot ziens, ds. Willem Vermeulen.   
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TEN GELEIDE

Bergen op Zoom, augustus 2017.

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

Zoom.

Voor u ligt de nieuwe gemeentebrief/startkrant, met daarin een overzicht van vieringen

en activiteiten die het komende seizoen voor en door gemeenteleden en anderen wor-

den georganiseerd.  Er zijn in het kerkelijk leven 2 tijdpaden: van Advent tot Zondag

Voleinding en van startzondag naar afsluiting seizoen begin juli. Samen vormen ze het

kerkelijk logboek. Het gaat in deze editie vooral om de tijd tot Advent.

We wensen elkaar een feestelijke startdienst en een goed kerkelijk seizoen toe!

De redactie.

Onderstaande zegenwens had voor de zomer geplaatst kunnen worden, maar is

ook los van de vakantie het lezen waard.

Voor de reis wens ik je

dat de weg je tegemoet komt,

de wind steeds in je rug is,

de zon je gezicht verwarmt

en zachte buien je velden beregenen.

En dat God, tot ons weerzien,

je bewaart in de palm van zijn hand.

(oude Ierse pelgrimszegen)
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24 september: Kerkdienst in het
kader van de Vredesweek. 

Deze zondag is de afsluiting van de vre-
desweek. Op allerlei plaatsen komen
mensen samen om dit onderwerp te
bespreken. Dit jaar met als thema: de
kracht van de verbeelding. Ook in Ber-
gen op Zoom wordt hier aandacht aan
gegeven, o.a. tijdens de zondagse dien-
sten in de verschillende kerken. Voor-
ganger in deze dienst is ds. Bert ten
Kate.

1 oktober: “Kerkdienst met speel-
kwartier” 

Samen met de leiding van de kinderne-
vendienst en peuter-kleuter-voorlees-
dienst, en naar aanleiding van ervarin-
gen in andere gemeenten, willen we
proberen om heel af en toe een kerk-
dienst te beginnen met een verhaal voor
peuters en kleuters. Het gaat er dan een
kwartiertje lang heel speels toe. Er
wordt bij gezongen en we doen iets met
ritueeltjes! Na een kwartier gaan de kin-
deren naar hun eigen ruimtes en vervol-
gen we de kerkdienst zoals we dat
gewend zijn. “Kerk als open huis, voor
alle generaties”. Ook een uitnodiging
aan opa’s en oma’s om hun kleinkinde-
ren eens mee te nemen.  Voorganger in
deze dienst is ds. Willem Vermeulen.
Welkom! 

 

Bijzondere kerkdiensten de
komende weken:

16 september: Gezongen avond-
gebed met de Johann Walter-cantorij.

Op zaterdag 16 september is er om
17.00 uur een gezongen avondgebed in
de Lutherse traditie. De cantorij van
onze partnergemeente Torgau neemt
deze voor haar rekening. Voorganger is
ds. Willem Vermeulen. U bent allen van
harte welkom.  

17 september: Startdienst in de 
Ontmoetingskerk. 

Op deze startzondag worden er traditio-
neel ambtsdragers bevestigd en wordt
er afscheid genomen. Ook wordt er een
start gemaakt met het thema voor het
seizoen: Kerk, een open huis. We
hopen dat veel gemeenteleden, jong en
oud, de weg naar onze kerk weten te
vinden op deze zondag. Zowel onze
cantorij Rejoice als de cantorij van onze
partnergemeente Torgau werkt mee aan
de dienst. Voorgangers zijn pfarrer
Christianne Schmidt en ds. Willem Ver-
meulen. Welkom!



onder muzikale leiding van Annemiek
Vogels. Iedereen is welkom. Natuurlijk is
de toegang gratis.   

5 november: 10.30 uur: Kerkdienst
met en voor de kinderen van de Bra-
bantse wal.
Op zondag 6 november zet de Martinus-
kerk in Halsteren de deuren open. Alle
gezinnen met kinderen zijn dan welkom
in deze kerk voor een centrale kinder-
viering. Voorganger is ds. Henk van het
Maalpad. U bent welkom! In de Ontmoe-
tingskerk is er die zondag geen kinder-
nevendienst. 

 

Van de voorzitter
Een nieuw seizoen, een nieuw thema. Ik
was in juli op vakantie in Frankrijk. En
daar werd het thema al veelvuldig toe-
gepast. Je kunt er in ieder klein dorpje
zo een kerk binnenlopen en rustig rond-
kijken, soms eenvoudig ingericht en dan
weer uitbundig.

Dat idee van de uitnodigende open
deur, daar willen we het in het komende
seizoen met u over hebben en samen
beleven in diverse activiteiten. En dan
bedoelen we zowel letterlijk als figuurlijk.

En met het startweekend krijgen we
bezoek uit Torgau waarvoor vele van u
uw huis hebben opengesteld als slaap-
plaats. Op die manier maken we een
goede start van dit nieuwe seizoen.

Ook wordt er verder nagedacht over
onze toekomst waarbij in het najaar uw
inbreng wordt gevraagd. Let u op de
berichtgeving daarover.

Ik hoop u bij het Startweekend en de
diverse activiteiten tegen te komen.

Rob Blesgraaf,
voorzitter.
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Zondag 29 oktober.
Op deze zondag heel dichtbij de 31-ste
is er veel aandacht – wereldwijd- voor
de 500-ste verjaardag van de Reforma-
tie. Het is geen feest om de eigen tradi-
tie op te hemelen. Wel willen we in
oecumenisch verband proberen te ont-
dekken wat de reformatoren de kerk en
theologie gegeven hebben en hoe we
als Christenen de weg naar elkaar kun-
nen vinden. Immers: we belijden ook dat
we allen deel hebben aan het ene
lichaam van Christus. Vandaag zijn er in
dit verband twee aktiviteiten: 

1) Reformatieviering op 29 oktober.
Op zondag 29 oktober willen we de
Reformatie herdenken en vieren met
een oecumenische dienst in de Ontmoe-
tingskerk om 10u. Pastoor P. Verbeek
en ds. A.A.S. ten Kate hopen voor te
gaan en het koor HMR verleent haar
medewerking. We staan stil bij wat de
Reformatie aan goeds heeft gebracht in
beide tradities: dat is méér dan wat ons
nog steeds scheidt. Weet u welkom bij
deze bijzondere viering!

2) 16.30 uur, Oecumenische vesper
en afsluiting van het project kerkmu-
ziek 2017 in de Sint Gertrudiskerk.
Bijna twee jaar geleden zijn we begon-
nen om ook op muzikale wijze uit te kij-
ken naar het reformatie-jubileum. Er
waren tot dusverre prachtige muzikale
vespers waar veel muziekstijlen aan bod
kwamen. Vanmiddag sluiten we dit pro-
ject af in onze stadskerk sint Gertrudis.
Nu staat het reformatie-thema centraal:
“Een vaste burcht”. Er wordt weer een
projectkoor gevormd. Janno den Engels-
man verzorgt orgelsolospel en de orgel-
begeleiding. Ook werken nog enkele
andere musici mee. Voorganger is o.a.
ds. Willem Vermeulen. Het geheel staat



Diverse activiteiten.

Torgau ontvangst: 14 t/m 17 septem-
ber 2017.

Van de jeugd weten we dat het heel
regelmatig is: de contacten met Torgau.
Het ene jaar gaan we, het andere jaar
komen ze. En dat al bijna 25 jaar lang.

Bij de volwassenen ligt het iets anders.
Soms gaan er mensen naar onze part-
nergemeente toe en soms ontvangen wij
gasten. Het gaat dan om kerkenraadsle-
den, soms om mensen die in de partner-
schap-commissie zitten en soms ......
zoals nu in september, komt de gehele
cantorij. Juist in dit jubileumjaar (500
jaar reformatie), waarin we zelf met
kerkmuziek bezig zijn, is het extra
vreugdevol dat we onze partners op
bezoek krijgen. We bereiden ons voor
op zo’n 40 gasten. Inmiddels hebben al
veel mensen zich gemeld om logies te
bieden. Ook is het mogelijk om aan het
programma deel te nemen. De weken
vlak voor het bezoek zal via de kerk-
bode, de zondagsbrief en de website
hier meer informatie over te vinden zijn.
Weet dat u welkom bent!   

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! 

Inmiddels achter de rug: de “Koralen-
passie” in het voorjaar van 2016, de
Even-song op 24 september 2016, de
vesper op de drempel van Advent, ook
in 2016. Vervolgens de vesper op de
drempel van de stille week in 2017. Tus-
sendoor een enkele keer een muzikale
proeverij: beluisteren van muziek na uit-
leg door Annemiek. 

Met deze activiteiten ervaren we meer
en meer de invloed van de reformatie op
de kerkmuziek en de rijkdom aan stijlen
en inzichten die dit opleverde. Het
maakt ook hongerig of dorstig naar
meer. Het komend najaar staat in ieder
geval in de agenda de vesper op zon-
dagmiddag 29 oktober. En wie weet
komt er nog meer.    
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Kerkmuziek
op weg naar

2017



Tweespraak op weg naar de reforma-
tieherdenking 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 uitwisse-
lend. De tradi-
ties, de deelne-
mers en zelfs
de inleiders zijn
in gesprek met elkaar rondom bepaalde
thema’s. Het afgelopen seizoen waren
we “op weg naar Luther”. Maar we kwa-
men niet helemaal bij hem aan! De reis
voerde vanaf de apostolische vaders tot
en met Erasmus! Het komend najaar
vervolgen we onze route:  

- 15 september 2017: Jan Hus, het 
concilie van Constanz.

- 27 oktober 2017: Luther en de refor-
matie van 31 oktober 1517.

- 17 november 2017: Zwingli, Melang-
ton 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 wel-
kom. 

(P.S.: voor 2018 zijn nog geen plannen
gemaakt).
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Gespreksgroep jonge gemeentele-
den.

Afgelopen seizoen kwam deze
gespreksgroep voor het tweede jaar bij
elkaar. Gemiddeld een stuk of 5
(bijna-)dertigers die lief en leed met
elkaar delen en ook proberen van elkaar
te leren. Er wordt met elkaar gesproken
aan de hand van onderwerpen, soms
ingeleid door ds. Willem Vermeulen.
Vaak werkt dit meer als gespreksaanlei-
ding dan als gespreksonderwerp.
Samenbindend is dat we allemaal bij de
gemeente van de Ontmoetingskerk (wil-
len) horen. Wie mee wil doen en in deze
categorie denkt te vallen is van harte
welkom. Data het komende seizoen zijn:
Woensdagavonden 27 september 2017,
22 november 2017 en 31 januari 2018.
Voor informatie: ds. Willem Vermeulen. 

Gespreksgroep 18 – 25 jarigen. 

Rond deze tijd zal ik een briefje rondstu-
ren naar de 18 – 25 jarigen die in ons
bestand staan. Ik wil jullie graag uitnodi-
gen om elkaar te ontmoeten rond de
vraag: heb ik iets aan kerk en geloof in
deze tijd en in mijn leven. Een enkeling
sprak mij aan op het doen van belijde-
nis. Dat kan er altijd uit voortvloeien,
maar ook diegene die dat niet op hun
verlanglijstje hebben staan wil ik vragen
mee te doen! Graag melden bij mij. (wil-
lemvermeulen@ziggo.nl) De datum
bepalen we later. Welkom.

Ds. Willem Vermeulen.   



ReliVisie op de tweede vrijdag van de
maand.

Al vele jaren is er via
Zuid/West-TV een pro-
gramma te bekijken
onder de titel ReliVisie.
Dit TV-programma wordt
gemaakt in samenwer-
king met enkele pastors
en heeft als bedoeling de kijkers in de
regio bij te praten over ontwikkelingen in
de kerk en op het gebied van religie en
geloof. Het doelgebied zijn de burger-
lijke gemeenten Bergen op Zoom,
Woensdrecht en Roosendaal. 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.

Zilvertentoonstelling.
Vanaf eind mei is er in onze kerk een
deel van de grote zilvertentoonstelling te

zien. Het meeste
vindt u in het Mar-
kiezenhof, het
mooiste (wellicht)
in de Ontmoe-
tingskerk. Ook de
sint Gertrudiskerk,
de synagoge en
de gevangenpoort
doen mee. Onze
kerk is open op
alle middagen
behalve maandag.
Mede dankzij de

inzet van vrijwilligers van de Stichting
Bezichtiging Monumenten en ook vanuit
onze eigen gemeente is dit allemaal
mogelijk. De laatste kans is op zondag
29 oktober. Daarna sluit de tentoonstel-
ling af en worden de spullen weer in tal
van kluizen opgeborgen. Welkom!

Zaal huren?
Misschien heeft u er nooit bij stilge-
staan, maar zowel de kerkzaal als de
andere zaaltjes van zowel de Ontmoe-
tingskerk als het kerkelijk centrum Willi-
amstraat zijn ook beschikbaar voor huur
door derden. Er is een commercieel
tarief (voor wanneer u met uw bedrijf
een ruimte zoekt) en een kerkelijk tarief
(voor wanneer u met het bestuur van uw
goede-doelen-stichting o.i.d. een plekje
nodig heeft). Voor vragen hierover kunt
u altijd terecht bij onze kosteres: Ans de
Laater (244563) of bij de leden van het
college van beheer. De huuropbrengst
is bestemd voor gemaakte kosten en
voor het instandhouden van ons kerkge-
bouw. Van harte aanbevolen.

Startweekend:

"De kerk…..een open huis"

Op meerdere plaatsen kunt u lezen, hoe
onze Ontmoetingskerk dit startweekend
viert met het nieuwe jaarthema: “De
kerk.....een open huis” èn onderdak
biedt aan het Torgau koor.

- Voor de gehele kerkgemeenschap 
starten we op zaterdag 16 september
om 17:00 met een vesper m.m.v. de 
Johann-Walter-Kantorei.

- Aansluitend is er om 18.00 uur een
heerlijke BBQ.
U kunt zich weer opgeven bij de kos-
teres via mail of telefoon. 
Kosten: € 12,50 (incl. 2 consump-
ties).

- Op startzondag drinken we na een 
feestelijke dienst op het Bolwerk 
koffie.

Het nieuwe jaarprogramma 2017-2018
ontvangt u bij deze Gemeentebrief.
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ingegeven door
mijn opa, mijn
moeder en de
zanglerares. Ik
ben lid van
Rejoice sinds de
oprichting in 1983
en heb in 1991
meegedaan aan
The night of the
Proms in Ahoy.

Ik ben geboren, ruim 60 jaar geleden, in
wat wij noemen de Bergse Jordaan, in
de Koningin Wilhelminastraat, gedoopt
in de Ontmoetingskerk en oecumenisch
getrouwd met Carla. We hebben inmid-
dels vijf kleinkinderen.

Van mijn beroep ben ik trappenmaker;
momenteel maak ik de sporten van lad-
ders.

In 1976 ben ik, op uitnodiging van een
collega, als hulpgevende met een groep
naar Lourdes geweest. Het was hard
werken, maar ik heb daar een enorm
mooie tijd gehad. 

Mijn hobby’s zijn postzegels verzame-
len, zingen natuurlijk en ik heb veel inte-
resse in de vesting Bergen op Zoom en
wat daarvan nog opgegraven wordt. Ik
heb nog met Marco Vermunt op de
lagere school gezeten.

Onze kerk vind ik heel mooi. Helaas zie
je ook bij ons de ontkerkelijking. Er
komen nog ouders met hun kinderen
naar de kerk, maar later gaan die jonge-
ren zelf beslissen wat ze willen.

Mij geloof is mijn houvast. Ik heb erva-
ren dat er meer is tussen hemel en
aarde dan wij snappen.

Mijn credo is: I know that my Redeamer
lives (Ik weet dat mijn Verlosser leeft).
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Bezoek Catharijneconvent in Utrecht.

Er zijn weer vele mogelijkheden om
elkaar ook door de week te ontmoeten:

Het bezoek aan het Catharijneconvent
in Utrecht wil ik er “uitlichten”:

Als afsluiting van het Lutherjaar gaan we
donderdag 23 november naar Utrecht
naar de grote Luther expositie: De
kracht van Luther.  

We vertrekken om 9.00 uur met auto’s
bij de kerk.

U kunt zich al opgeven bij de scriba Jan
Voorsluijs email:
scriba@protestantsekerkbergenopzoom.nl

Vermeldt u er bij of u wilt rijden of mee-
rijden. Kosten 10 euro: (te betalen aan
de chauffeur) plus toegang museum of
museumjaarkaart. In het museum kunt u
koffie en wat te eten kopen.

Uit de Pastorale Raad.
We worden allemaal ouder, blijven lan-
ger vitaal. Daarom heeft de Pastorale
Raad besloten, de leeftijd voor bezoek-
jes naar 80 jaar te verhogen.

En… mocht u mee willen doen in het
bezoekwerk: Graag!!

Wij horen graag van u.
Attie Swart: tel 0164-250165/
email: gj.swart@wxs.nl

Mensenwerk – Werkmensen
(Interview door J. Voorsluijs)

De naam Blaaubeen komt uit de Viking-
tijd en komt van kreupele strijder; mijn
voornaam Gerard betekent speerdrager.

Ik heb twee conservatoriumdiploma’s
voor zang: zingen is mijn lust en mijn
leven: Music is my first love. Ik zing al
ruim 40 jaar in de kerk; het zingen is



sprekken plaats over geloof en leven.
Dit seizoen staan we zeker ook stil bij
het jaarthema: "De kerk.....een open
huis". Het is een
goede gelegenheid
geloofsgenoten in
uw omgeving te
leren kennen. De
onderwerpen wor-
den door de deelnemers vastgesteld.
Ook als u niet direct in de buurt woont,
bent u er welkom. Ook als u zelf zo’n
groep wilt opzetten, is dat altijd mogelijk
in overleg met predikant en wijkteam.

De volgende data staan al genoteerd:

- Dinsdag 26 september om 10u. bij 
mevr. Jolley, Mechelinenblok 3; 
onderwerp: Reformatie.

- Maandag 2 oktober om 10.30u. bij 
mevrouw Schutte, Bloemendaal 427; 
onderwerp: "De kerk.....een open 
huis".

- Dinsdag 10 oktober bij familie 
Mouwen, Diepenbrocklaan 7; onder-
werp: begraven of cremeren?

Weet u er van harte welkom!

Ds. Bert ten Kate.

Van de diakonie.

De eerste helft van dit jaar heeft de Dia-
konie inspanningen verricht om in
samenwerking met de medewerkers van
Vluchtelingenwerk (Kloosterstraat) vrij-
willigers te vinden om de statushouders
(mensen met een tijdelijke verblijfsstatus
en dus ook een BSN-nummer) in onze
gemeente wegwijs te maken. Vanuit de
verschillende kerken is daaraan
gewerkt, met wisselend succes; nu zijn
55 medewerkers beschikbaar, maar ook
u, lezer, kunt helpen aan dit dankbare
werk.

Psalmen in Ethiopië.

De Psalmen heb-
ben in onze traditie
altijd een belang-
rijke plaats gehad:
als troost en
bemoediging in het
persoonlijke leven.
Calvijn is de eerste

die de Psalmen berijmd liet zingen en zo
staan ze nog steeds alle 150 in het Lied-
boek. Naast onze traditie van Calvijn is
Ethiopië het enige land dat de Psalmen
als liedboek heeft, en wel honderéénen-
vijftig. Al vanaf het begin van hun tradi-
tie, rond 500 na Christus, zingen ze de
Psalmen in hun eredienst en zo geven
ze dit deel van de Schrift al generaties
lang door. Bijzonder zijn de opschriften
bij de Psalmen: daarin kennen ze vanaf
1600 heel veel eigen overleveringen, die
de Psalmen in verband brengen met
koning Hizkia en met de Makkabeeën,
onder andere. 

Op dinsdag 7 november om 19.30u. wil-
len we in de Grote Zaal luisteren en
lezen van deze oude traditie: wat kun-
nen wij ervan leren. Zeker nu de Psal-
men steeds minder gelezen worden bij
ons, is het zinvol nieuwe vormen van
verstaan ervan te leren kennen. Tevens
geven ze inzicht in een heel aparte wijze
van christen-zijn in Ethiopië. Dit land
deelt haar tradities met die in Eritrea,
zodat de vluchtelingen uit dat land zo
ook iets dichterbij kunnen komen.

U bent dus van harte welkom op dins-
dag 7 november om 19.30u.

Ds. Bert ten Kate.

Buurtgesprekken.

In het nieuwe seizoen vinden zowel wijk-
avonden als ook weer huiskamerge-
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zijn dan in het jaar ervoor.

Ja, de inkomsten en de uitgaven lopen
natuurlijk als een rode draad overal door
heen. Bij een krimpende kerk, en dat
geldt jammer genoeg ook voor onze
gemeente, nemen de inkomsten elk jaar
wat af.  

Maar, zeg ik er direct bij, het is een heel
bedrag dat jaarlijks, met name aan vrij-
willige bijdragen, binnen komt. Wij
maken gelukkig deel uit van een trouwe
en meelevende gemeente. Dus een
gemeente die meeleeft, meedenkt en
bereid is iets te doen. Als we ergens
mee zitten, vertellen we dat in deze
rubriek en dan komt er vrijwel steeds
een oplossing. Het is dan ook niet voor
niets dat mijn collega-voorzitter de uit-
spraak deed van: “een sterk Protestants
bolwerk aan het Bolwerk”.

Dit schrijf ik in ons laatste stukje in de
gemeentebrief. Mijn vrouw en ik zullen
namelijk met ingang van de startzondag
stoppen met het voorzitterschap. Wij
dragen deze taak vol vertrouwen over
aan de heer Peerbolte. In het verleden
was hij al eerder kerkrentmeester en nu
loopt hij al weer een jaar mee in ons col-
lege. En bij dit werk weet hij zich
gesteund door een groot, deskundig en
betrokken college van kerkrentmees-
ters.

Ik wil afsluiten met u te bedanken voor
uw steun, uw meeleven en vooral voor
alle plezierige contacten in de afgelopen
jaren.

A. Petermeijer.
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Naast een aantal individuele hulpvragen
hebben we ook weer de succesvolle
dagtocht gehad,
ditmaal naar
Kleve (Duits-
land): een
prachtige tocht
met een bijna
volle bus, met
een goede lunch en diner. 

Nu de vakantieperiode nadert is het
weer tijd voor de High Tea: 10 augustus
is het  zover en u bent welkom. Onder-
tussen beraden we ons op het senioren-
geschenk 2017, de attentie van onze
Kerkgemeenschap voor hen die niet
(altijd) meer in de gelegenheid zijn naar
de kerk te komen. Traditiegetrouw
komen ook -al vroeg- weer de organisa-
tie van de Kerstpakketten aan de orde;
voor hen die zo’n bijzondere attentie
nodig hebben en als blijk dat wij hen niet
vergeten.

Zo is er altijd wat te doen en gaan we na
de vakantieperiode weer volop aan de
slag. Wilt u meedoen? Welkom. Niet
mee kunnen doen? Een goede vakan-
tieperiode gewenst.

Vriendelijke groet, Eric Goossen, 
voorzitter Diaconie.

 

Van de kerkrentmeesters - 1

In deze rubriek schrijf ik iedere keer over
dat wat onze aandacht vraagt. Dat gaat
natuurlijk allereerst over de gebouwen,
over het energiebeheer en over het
onderhoud. Dat daarbij zo veel bereikt is
danken we o.a. aan het vele werk van
onze gemeenteleden. Een andere vraag
daarbij is of hetzelfde ook goedkoper
kan, uiteraard met behoud van kwaliteit.
Door deze uitgangspunten zien we dat
al een tijdje ieder jaar de uitgaven lager



datzelfde kunnen blijven doen. Hebt u
daar gedachten of ideeën over: laat het
ons weten! Onze gebouwen en ons geld
zijn er voor ons allemaal!

Rindert Peerbolte.

Rond de Kerken.

Informatie over onze gemeente krijgt u
drie maal per jaar via onze gemeente-
brief.

Regelmatige informatie, 21 keer per
jaar, krijgt u via ons kerkblad, Rond de
Kerken. Dat bevat iedere keer uitge-
breide informatie over onze gemeente,
maar ook over de andere gemeenten in
onze regio.

Op het kerkblad zijn twee soorten abon-
nementen mogelijk. Het papieren blad
komt op donderdag in uw bus. Dit abon-
nement kost € 28 per jaar. U kunt ook
kiezen voor het digitale abonnement,
wat goedkoper is en € 17,50 kost. Abon-
neren gaat via mevrouw Koerselman,
tel. 0164 – 237543.

A. Petermeijer.

ZWO

Ons project in Myanmar is nu afgesloten
en vanaf september hebben we een
nieuw doel. Dit hopen we te bereiken
samen met de gemeentes Halsteren/
Nieuw Vossemeer en Sint Anna-Jaco-
bapolder. Wij hebben gekozen voor het
thema “Op zoek naar Veiligheid”. Hier-
onder vallen verschillende projecten in
de landen Ethiopië, Bangladesh, Zuid-
Soedan, Syrië en Nepal. Welk project

Van de kerkrentmeesters - 2

In zijn stukje gaf Ad Petermeijer het al
aan: dit is zijn laatste bijdrage aan de
gemeentebrief als voorzitter van het Col-
lege van Kerkrentmeesters.  Hij en zijn
vrouw Joke stoppen als kerkrentmees-
ter, en dat na meer dan 15 jaar trouwe
dienst. En dan hebben we het alleen
nog maar over de laatste periode, want
in het verre verleden heeft Ad deze
functie ook al eens uitgeoefend. Wij zijn
Ad en Joke heel veel dank verschuldigd
voor het geweldige werk dat ze hebben
gedaan voor het beheer van gebouwen
en geld in de kerk. Gebouwen en geld,
dat is nu eenmaal het werkterrein van
kerkrentmeesters. Maar de grootste ver-
dienste van Ad en Joke is eigenlijk hun
betrokkenheid bij mensen. Mensen in
onze gemeente, maar net zo goed daar-
buiten. Als geen ander hebben zij
begrepen dat gebouwen en geld slechts
middelen zijn, noodzakelijke voorwaar-
den om samen daadwerkelijk een
gemeenschap van betrokken mensen te
kunnen zijn. En Ad en Joke mogen dan
nu het kerkrentmeesterschap vaarwel-
zeggen, ze blijven beiden gelukkig zeer
actief: Joke o.a. als ouderling en Ad o.a.
als voorzitter van het Protestants Wees-
huis, de Protestantse Begraafplaats, het
Crematoriumen de St. Rond de Kerken.

Als nieuwe voorzitter ben ik lid van een
hecht, goedlopend en deskundig team
van kerkrentmeesters. In die zin is er
sprake van een makkelijke start. Ik
begrijp ook goed dat we als college voor
niet geringe uitdagingen staan. Ad
noemde het al: een krimpende kerk, dus
krimpende inkomsten, die de uitgaven
niet langer dekken. We zoeken constant
naar de juiste balans tussen aan de ene
kant ‘interen op vermogen’ om toch nu
volwaardig kerk te kunnen zijn, en aan
de andere kant de middelen te behou-
den zodat later ook generaties na ons
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KND - Brabantse Wal- Zeeuwse pol-
der.
In samenwerking met de Kinderneven-
diensten van alle Protestantste kerken
in Zuidwest-Brabant en de Zeeuwse pol-
derregio wordt er zaterdag 16 septem-
ber wederom een spelmiddag georgani-
seerd; van 14.00 – 18.00 uur.
Thema: Seizoenen.

Contactpersoon: Ruben de Gooijer

Kinderkoor Sundaykids.
In samenwerking met de Kinderneven-
dienst wordt er per project een liedje
ingestudeerd.

Tienerzondag.
Dit nieuwe seizoen wordt wederom elke
tweede zondag van de maand een bij-
eenkomst gepland voor de twee jeugd-
groepen. De basis-groep is voor de kin-
deren van groep 6, 7 en 8 van de basis-
school (leeftijd van 10-12 jaar). De tie-
ner-groep is voor de jongeren in de leef-
tijd 12 jaar en ouder. Op startzondag 17
september is de gezamenlijke kick-off.

Contactpersonen: Ina Hageman en 
Liesbeth van Zundert.

Jeugddiensten op 15 april of 13 mei
2018.
De groepen van Tienerzondag organise-
ren het komende seizoen een jeugd-
dienst. I.s.m. de dominees bedenken zij
het thema van de dienst, de muziek, de
gedichten, etc..

Kerkdiensten m.m.v. tieners.
Er worden diverse zondagen gepland
waarbij tieners/jongeren/jong volwasse-
nen medewerking verlenen aan kerk-
diensten, zoals voorlezen (uit een jonge-
renbijbel), collecteren of een muzikale
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wij zullen ondersteunen is nog niet
besloten, maar als we zover zijn, horen
jullie er via de kerkbode en kerkdiensten
meer over.

Veiligheid is tegenwoordig vaak in het
nieuws, niet alleen ver weg, maar ook
dichterbij. In Nederland nemen we
meestal aan dat we hier veilig zijn, maar
zelfs hier kunnen we ons soms afvra-
gen: hoe veilig is het? Iets om over na te
denken en, natuurlijk, voor te bidden.

Namens de ZWO, Alison Jolley

Jeugdraad.

Ook dit nieuwe seizoen zorgt de Jeug-
draad voor een groot en mooi aanbod
van activiteiten voor de jeugd. 

Crèche.
Elke zondag is er opvang
voor onze baby’s en peu-
ters in de crèche-ruimte
van de kerk. Tijdens de
crèche wordt er gebe-
den, gezongen en een verhaal verteld.

Contactpersoon: Ruben de Gooijer.

Kindernevendienst.
Tijdens de dienst gaan basisschoolleer-
lingen naar hun eigen
dienst om naar de
Bijbelvertelling te luis-
teren en om op crea-
tieve wijze invulling te
geven aan het ver-
haal van die zondag.
De Bijbelverhalen
worden projectmatig bepaald.

Contactpersoon: Duncan van Beek.



Geloven 2.0: Avond(en) voor jonge
ouders.

Diverse data worden gepland voor bij-
eenkomsten in het nieuwe seizoen. In
het najaar de eerste en in het voorjaar
van 2018 volgt de tweede bijeenkomst.
Opzet is vooral laagdrempelig. De
bedoeling is dat de ouders met handrei-
kingen en thema's elkaars ervaringen
kunnen delen. Deze avonden worden
als heel mooi, inspirerend en gezellig
ervaren! 

Contactpersonen: Ina Hageman en 
Liesbeth van Zundert.

Torgau Jeugd Uitwisseling.

Dit seizoen komt de jeugd uit Torgau
naar Bergen op Zoom. De datum moet
nog worden vastgelegd. Contactper-
soon: Ds. Willem Vermeulen.

Vastenavonddienst.
Op zondag 11 februari 2018 om 12.00
uur staat weer een vastenavonddienst in
de Gertrudiskerk gepland.

Contactpersoon: Ds. Willem Vermeulen.

bijdrage. Deze vieringen staan los van
de ‘Jeugddiensten’.

Contactpersonen: Ina Hageman en 
Liesbeth van Zundert.

Gezinsdienst Brabantse Wal.
Ook dit seizoen wordt een Gezinsdienst
georganiseerd door de kinderneven-
diensten van alle Protestantste kerken
uit Zuidwest-Brabant en de  Zeeuwse
polderregio. Op zondag 5 november
2017 is de Gezinsdienst in Steenber-
gen. Ds. Corry Biemond gaat voor.

Jeugdclub Timeless 2.0.
Dit nieuwe seizoen komt onze jeugdclub
ook weer elke eerste vrijdag van de
maand samen. Er
worden diverse
toffe activiteiten
gepland, zoals
bowlen en poolen
of een eenvoudig
filmavondje in het honk dat achter de
grote zaal verstopt zit. 

Contactpersoon: Damien de Wit.

Belijdeniscatechese.
Acht tot negen bijeenkomsten voor
iedereen die belijdenis wil doen (zie het
artikel over Gespreksgroep 18-25 jr).

Contactpersoon: Ds. Willem Vermeulen.

Gespreksgroep jonge gemeentele-
den.

Diverse bijeenkomsten voor (jonge)
gemeenteleden worden voor komend
seizoen gepland. Eén keer in de maand.
Vind je het leuk om wat dieper over
diverse thema’s te discussiëren? Dan
ben je van harte welkom!

Contactpersoon: Ds. Willem Vermeulen.
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‘t Winkeltje.

De Ontmoetingskerk heeft een eigen
‘winkeltje’, waar zelfgemaakte producten
voor een vriendenprijs worden verkocht.

De opbrengst hiervan komt ten goede
aan het onderhoudsfonds van de kerk.

Elke maandagmiddag van 13.30 – 16.00
uur komen zo’n 16 dames in de kerk bij-
een om creatief te werken; ook worden
er thuis mooie dingen gemaakt.

Wat is er zoal te koop in ’t winkeltje:
geborduurde handdoeken, het boek
Bergse Vromen, flessen rode en witte
wijn met het etiket van de kerk erop en
verder nog vele andere leuke cadeau-
tjes.

Komt u na de dienst eens koffie drinken,
dan kunt u het zien; ook door de weeks
bent u welkom.

Heeft u ideeën of wilt u verdere inlichtin-
gen, neem dan contact op met:

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

Kerkcafé.

Elke dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00
uur is de kerk open.

U kunt dan een gezelschapsspelletje
doen of een kopje koffie of thee drinken.

Op dinsdag 19 december hebben we
weer een filmmiddag.

Wilt u eens praten met een van onze
predikanten, dan kan dit ook.

Voor een verjaardag of andere gelegen-
heid kunt u meteen in onze winkel
terecht.

Voor inlichtingen:
Ans de Laater, tel 0164-244563 of
email: fam.de.laater@ziggo.nl
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Cantorij Rejoice.
De wekelijkse repetities beginnen weer
in augustus, elke maandagavond van
19:00 tot 20:15 uur repeteren we liturgi-
sche liederen die we ter ondersteuning
van de gemeentezang en liturgie zingen
tijdens diverse erediensten.

Zeker dit jaar, 2017, 500 jaar reformatie,
hebben we heel wat op het programma
staan, lees meer hierover in “Rond de
Kerken” of op de website van onze kerk.

Zangers en zangeressen in elke stem-
groep zijn van harte welkom.

Contactpersoon is Kees de Klerck.

Boekenmarkt.
Elke eerste zaterdag van de maand is er
in het Kerkelijk Centrum Williamstraat

een boekenmarkt van 11.00 tot 16.00
uur. De opbrengst is voor het onder-
houdsfonds van de Ontmoetingskerk.
Regelmatig worden de boeken aange-
vuld, dus elke maand is er weer wat
nieuws te vinden. Inclusief de internet-
verkopen van bijzondere boeken
bedraagt de jaarlijkse opbrengst ruim €
4.000,--. Kom eens langs, er staan dui-
zenden boeken voor u klaar. 

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

Deze gemeentebrief is een uitgave van de
Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom.
Wanneer u vaker informatie wenst over het
kerkelijk leven, kunt u het beste een abonne-
ment nemen op het (regionale) kerkblad
“Rond de Kerken”.
Voor informatie hierover kunt u terecht bij
mevr. Y.Koerselman-Verhage, tel. 237543.
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