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Ik kreeg het verzoek om iets te schrijven voor de (Kerst-)
Gemeentebrief. Als kennismaking. Nu héb ik zomaar het 
donkerbruine vermoeden dat velen van u ook het blad 
Rond de Kerken lezen en dan weet u al wat van mij. 

ds. Wim 
Lolkema

Ik ben parttime benoemd als predikant 
voor Bijstand in het pastoraat tot half 
januari 2020. Daartoe ben ik gedetacheerd 
vanuit de PG Woensdrecht zodat ik nu 
in totaal voor 90 procent werk. Ik ben in 
1985 getrouwd met Marjan en wij zijn de 
dankbare ouders van dochter Maike  
(30 jaar) en zoon Pieter (28). Ze wonen in 
resp. Rijswijk en Pretoria (ZA). Tot zover - 
laten we zeggen - de feiten.

Aardig is het wellicht dat u iets weet 
van mijn achtergrond. Ik studeerde lang 
geleden theologie aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdam. Het was een zeer roerige 
tijd. Op 30 april 1980 stonden we met een 
groepje studenten letterlijk vooraan toen 
de kersverse Koningin Beatrix met haar 

gevolg schreed vanuit het Paleis op de Dam 
naar de Nieuwe Kerk voor de inhuldiging. 
Het was de tijd van ‘Geen woning, geen 
kroning!’ - een ‘heftige’ tijd. We hebben ons 
toen overigens wél heel netjes gedragen.  
Maar het maatschappelijk belang van het 
christelijk geloof stond voor ons als een 
paal boven water. Het was de tijd van de 
grote anti-kernwapendemonstraties.  
Die van 21 november 1981 ging bij mij en 
mijn hospita door de straat (Oud-Zuid), een 
eindeloze stoet. En we waren er natuurlijk 
bij, als studenten godgeleerdheid. 

Ik sla stappen over. In 1984 koos ik voor 
het predikantschap en ik werd als zodanig 
bevestigd in 1986. Mijn blikrichting 
veranderde. Pastorale zaken en heel veel  



Overzicht bijzondere kerkdiensten 
in december en januari

Zaterdag 15 december, 19.00 uur 
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. Willem Vermeulen. 

Zondag 16 december, 10.00 uur
Tijdens de kerkdienst op deze derde 
adventszondag is het DCC koor onze gast. 
Zij nemen ons mee op weg naar kerstmis 
door het inpassen van delen van het 
oratorium “Als appelbloesem in de winter” 
in de liturgie. Muzikale leiding is in handen 
van mevr. Ineke de Vries, voorganger is  
ds. Willem Vermeulen.

Zondag 23 december 2018,  
10.00 uur
Vierde adventszondag 
Voorganger is ds. Ruud Jellema. 

Kerstnachtdienst, maandag  
24 december 2018, 22.00 uur
Kerstnachtdienst
Sfeervolle kerstnachtviering met zang en 
muziek verzorgd door jongeren uit onze 
gemeente. Na afloop drinken we iets 
gezelligs. U bent, samen met evt. gasten, 
van harte welkom. Voorganger is  
ds. Willem Vermeulen.

Kerstochtend dinsdag  
25 december 2018, 10.00 uur
Kerstviering, samen met de kinderen van 
de kindernevendienst. De liturgie wordt 
muzikaal ondersteund door Rejoice  
o.l.v. Annemiek Vogels. Voorganger is  
ds. Willem Vermeulen. 

Zondag 30 december 2018,  
10.00 uur 
Dit jaar combineren we deze ochtenddienst 
met de traditionele oudjaarsavonddienst. 
Voorganger is ds. Corrie Biemond -  
v.d. Spek. U bent van harte welkom.

Zondag 6 januari 2019, 10.00 uur 
De eerste kerkdienst in het nieuwe jaar. 
Tevens de gelegenheid om elkaar het beste 
te wensen. Voorganger is ds. Wim Lolkema.

Hieronder treft u een overzicht aan van de kerkdiensten rondom 
de feestdagen. Indien niet anders vermeld, vinden al deze 
diensten plaats in de Ontmoetingskerk aan het Bolwerk Zuid 
134. Voor het overige verwijzen we naar de mededelingen in de 
kerkbode en op de website van onze protestantse gemeente 
www.protestantsekerkbergenopzoom.nl

kerkdiensten - twee ‘nieuwe’ diensten per 
zondag - vroegen mijn dagelijkse aandacht. 
Met daaraan verbonden vaak grote vragen. 
Bijv. van die man van 27 die Aids had 
opgelopen in Den Haag en die naar zijn 
vader (lid van onze Twentse Gemeente) 
was toegekomen om daar de laatste jaren 
van zijn leven door te brengen. Want Aids 
was toen nog ongeneeslijk. Helaas werden 
die ‘laatste’ jaren maar drie maanden 
en ik - eind twintig - leidde zijn uitvaart. 
Vragen over schuld en vergeving kwamen 
aan de orde, over het hiernamaals… 
Ik denk dat daar mijn liefde voor het 
pastorale handwerk een extra motivatie 
heeft gekregen. Kort daarna begon het 
Conciliair Proces voor Gerechtigheid, Vrede 
en Heelheid van de schepping. Opnieuw 
kwam het maatschappelijk belang van 
geloof en theologie volop naar voren!

Ik maak weer een sprong. Deze week keek 
ik naar Twan Huys, Late Night. Ik ‘val’ in 
een mooi interview met Huub en Trijntje 
Oosterhuis. De dochter zingt tegenwoordig 
de teksten van haar vader in intieme 
setting. Fijnzinnig, dus. Waar gaat het u 
nu om? - vraagt Twan aan Huub. Het is de 
vraag naar een kernwoord. Solidariteit, dat 
is de kern – antwoordt Huub Oosterhuis.  
Ik ben immers een leerling van de Bijbel! 
En ik denk aan wat ik ooit ontdekte: 
solidariteit is een heel adequate vertaling 
van het Hebreeuwse woord chèsèd, meestal 
vertaald met verbondstrouw. Zie Micha 6 
vers 8. Maar die trouw mag je als mensen 
ook elkààr bewijzen. Door solidair te zijn. 
En Oosterhuis vertaalt het dan kritisch 
door naar het kinderpardon: Vierhonderd 
kinderen willen hier blijven, maar het ziet 
er slecht voor hen uit. Intussen zijn we 

wel één van de rijkste landen ter wereld. 
Waarom gaat het zoals het gaat? 
Ik besef terdege dat Huub Oosterhuis een 
heel andere verantwoordelijkheid heeft dan 
de hiervoor aangestelde staatssecretaris 
Harbers. Helemaal als ik diezelfde avond 
even zap naar Jeroen Pauw: daar zit op 
datzelfde moment dhr. Harbers aan tafel. 
Een grotere tegenstelling is niet denkbaar. 
Geconfronteerd met een landkaart van Irak 
waaruit blijkt dat vrijwel het gehele land 
onveilig is, zegt hij: Ja, maar die kaart is 
van BuZa en bedoeld voor vreemdelingen. 
Niet voor kinderen die teruggaan met hun 
ouders die het land al kennen. Aha!

Ja, het wordt Kerst. Voor mij is dat het 
feest van Gods ultieme verbondstrouw / 
solidariteit met ons mensen die een gezicht 
krijgt in het Kind van Bethlehem. En aan 
die solidariteit mogen WIJ vandaag de dag 
een gezicht geven. Het zou mooi zijn als 
Mark en Huub nog eens samen op tv aan 
een tafel zouden zitten. Daar zouden zij 
en wij veel aan kunnen beleven. Ik zie de 
kribbe voor me. Een veilige plek.  
En Jozef & Maria die moesten vluchten  
en pas teruggingen toen het echt weer 
veilig was in hun land. (Mt. 2: 20 en 23).  
Ik herinner me wat in het Oude Testament 
staat geschreven over ontheemden:  
Hij doet hen wonen op zijn erf! Kunnen 
wij misschien aan méér ontheemden een 
veilige plaats bieden dan dat wij nu doen? 
Zou dat mogelijk zijn? Aan die vraag zit veel 
vast, ik begrijp het. Maar toch stel ik hem. 
Vooral vanwege al die kinderen.  
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens… 

Ik wens jou / u een heel mooie Advents-  
en Kersttijd!
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Diensten in de woon- / zorgcentra  
rond Kerst

Ontmoetingskerk
Donderdag 13 december 2018, 
’s middags Adventsviering voor senioren, 
georganiseerd door de diakonie.  
Voorganger tijdens de liturgische viering is 
ds. Willem Vermeulen. 

Zoomflat
Maandag 17 december 2018, 
15.00 uur Oecumenische kerstviering  
in de. Voorgangers zijn diaken Anton 
Janssen en ds. Willem Vermeulen.  
M.m.v. het koor “Sunflowers”.

Reigershorst / Acquacite
Dinsdag 18 december 2018, 
10.30 uur Oecumenische kerstviering. 
Voorgangers zijn pastor Paul Verbeek  
en ds. Willem Vermeulen.  
M.m.v. het Reigershorstkoor. 

Stuijvenburgh
Dinsdag 18 december 2018, 
14.00 uur Oecumenische kerstviering. 
Voorgangers zijn pastor Fredi Hagedoorn 
en ds. Willem Vermeulen. 

Meilustflat
Donderdag 20 december 2018,  
15.30 uur of 16.00 uur 
Oecumenische kerstviering in de. 
Voorgangers zijn pastor Jo Staps en  
ds. Wim Lolkema.

Nieuwe ABG
Vrijdag 21 december 2018, 14.00 uur 
Oecumenische kerstviering.  
Voorgangers zijn diaken Jan Foesenek  
en ds. Wim Lolkema.

Jacquelineflat
Vrijdag 21 december 2018,  
14.30 uur Oecumenische kerstviering in 
huize Jacquelientje. Voorgangers zijn pastor  
Lenie Pepels en ds. Willem Vermeulen.

Het is de gewoonte u rond belangrijke 
data in het kerkelijk jaar op de hoogte 
te stellen van de kerkdiensten, andere 
bijeenkomsten en activiteiten. Er is 
in onze gemeente voor alle leeftijden 
een plek en er zijn vele vormen van 
betrokkenheid. Behalve geplande 
activiteiten zijn er ook spontane 

contacten: een belangstellend  
gesprek, een bloemetje brengen.  
Die ontmoetingen zijn de basis  
van het samen gemeente zijn!
We eindigen met u goede feestdagen 
toe te wensen!

De redactie

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

Ten 
geleide

Ontmoetingskerk 90 jaar 

Tweede kerstdag 1928 werd de 
Ontmoetingskerk aan het Bolwerk 
in gebruik genomen. Dat is dit jaar 
precies 90 jaar geleden. 

Wij protestanten vinden de verjaardag van 
een gebouw of een orgel geen aanleiding 
om een groot feest op te tuigen. Doen we 
onszelf hiermee tekort? Onze katholieke 
geloofsgenoten weten sneller feestjes 
te vieren, denk aan het jubileum van de 
Lourdeskerk onlangs. Ook 90 jaar. Maar 
goed, via dit artikel wil ik er toch even kort 
bij stilstaan. De 20-er jaren van de vorige 
eeuw waren voor de kerken in onze stad hele 
productieve jaren. In 1923 werd de kerk van 
Vrederust in gebruik genomen, vervolgens 
in 1926 het Hervormd evangelisatiegebouw 
in de Williamstraat. In 1928 werd, zoals 
gezegd de RK Lourdeskerk ingewijd en dus 
ook in 1928 de toen nog Gereformeerde kerk 
aan het Bolwerk. Toen was het de uitdaging 
van de kerken om de groei te faciliteren. 
Daarbij werden soms grote offers gebracht, 
want ga er maar aan staan: een kerkgebouw 
neerzetten waarbij aan het eind van de 
bouwperiode er nog een forse rekening 
overblijft voor de eerstvolgende generatie. 
De uitdaging van de huidige kerken is niet 
om de groei maar om de krimp te faciliteren. 
En als het even kan niet op kosten van 
toekomstige generaties, maar juist zo, dat 
toekomstige generaties verder kunnen op de 
eerder ingeslagen wegen. 

Het nadeel van groei is dat de kerken elk hun 
eigen torens zo hoog mogelijk de lucht in 
wilden steken. Het voordeel van de huidige 

tijd is de oecumenische  
bezinning. De vraag wat de waarde  
van de kerk is en de roeping van de gemeente 
brengt ons als Christenen bij elkaar.  
Dan gaat het niet meer om de eigen torens 
maar om het gezamenlijke getuigenis. 
Ontmoetingskerk 90 jaar. Meestal is dat 
meer dan een mensenleven. We mogen 
ons de moed van de bouwers dankbaar 
herinneren. Zij deden iets voor de generaties 
na hen. Hun optimisme kan ook aan ons 
optimisme geven en ons doen richten op de 
generaties na ons. Bouwsteentjes aandragen 
in het vertrouwen dat de toekomstige 
generaties op hun eigen wijze antwoord 
geven aan de roeping mens te zijn, naaste 
en kind van God. In onze gemeente zijn 
er veranderingen gaande. Predikanten 
die komen en gaan. Beleidsplannen met 
nieuwe prioriteiten worden geschreven 
en besproken. De Ontmoetingskerk is 
opgenomen in het illustere gezelschap 
van “100 mooiste kerken van Nederland”. 
Misschien treden we toe tot “het grootste 
museum van Nederland”. De architect van 
de kerk, ir. Boeijinga, had niet de bedoeling 
een museum te bouwen. Wel had hij de 
bedoeling dat het ontwerp van het gebouw 
getuigenis zou zijn van, en verwijzing naar, 
God, bij wie iedereen zich welkom en thuis 
mag voelen. Zowel in kleurstelling als in 
vormgeving heeft hij dit tot uiting proberen 
te brengen. Maar het is aan de huidige 
gemeente om deze verwijzing verder vorm te 
geven in diakonaat en pastoraat. En zo ligt 
de bal weer bij ons allemaal.

Ds. Willem Vermeulen
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oecumenische kerkelijke leven in Bergen  
op Zoom. Deze lezingen worden 
afgewisseld met Engelse traditionele 
Carols, beurtelings gezongen door HMR 
en door de kerkgangers. Namens onze 
gemeente werken mee: ds. Willem 
Vermeulen, diaken Kees de Klerck en 
ouderling Ina Hageman. Iedereen is 
van harte welkom bij deze bijzondere 
adventsviering.

Kerstoratorium  
op 16 december
U wordt van harte uitgenodigd voor de 
speciale dienst op zondag 16 december.  
In deze dienst, die om 10.00 uur  
begint, wordt het kerstoratorium  
“Als appelbloesem in de winter” gezongen 
en gesproken. Medewerking in deze 
dienst door: het Dutch Christian Choir, 
Ischa Dominicus en Femke Hendricks: 
dwarsfluit, Hikmet Bilalov: piano en Piet de 
Kam: orgel. Spreekster is Eline Vooijs.  
Dit alles o.l.v. Ineke de Vries.

Nieuwjaarsreceptie 
op 6 januari
Op de eerste zondag van het nieuwe jaar, 
6 januari, is er vóór en na de kerkdienst 
gelegenheid om elkaar een goed en 
gezegend 2019 toe te wensen.

Leerhuis:  
“Een goed gesprek”  
over Bijbelpassages  
in gespreksvorm  
op 14 januari
Een leerhuis is een plek waar mensen 
samenkomen rond de schrift. Het gaat 
over uitleg en inleg. Hoe kunnen we een 
bepaalde tekst verstaan en wat kunnen  
we met die tekst in ons eigen leven?  
We luisteren dit seizoen naar bijbel-
gesprekken en spreken vervolgens met 
elkaar. De avonden worden geleid door 
ds. Willem Vermeulen. De bijeenkomsten 
zijn altijd op de tweede maandag van de 
maand. Voor het komende half jaar zijn 
de data: 14 januari, 11 februari en 15 april, 
telkens om 20.15 uur.

Diverse activiteiten

Kerstsamenzang  
op 9 december
Ook dit jaar wordt er weer een 
Kerstsamenzangmiddag gehouden.  
U wordt daar van harte voor uitgenodigd 
op zondag 9 december om 14.30 uur in de 
Ontmoetingskerk. Medewerking wordt 
verleend door de koren The Sunflowers 
en het Dutch Christian Choir. O.l.v. Ineke 
de Vries. Verdere medewerking: Hikmet 
Bilalov: piano, Wim van Kempen: orgel en 
enkele leden van het orkest Young4ever.  
De toegang is gratis.

Lessons and Carols  
op 15 december 
Op 15 december 2018 zal het koor HMR 
een liturgische adventsdienst “a festival  
of Lessons and Carols” verzorgen in de  
Sint-Gertrudiskerk, aanvang 19.00 uur. 
Deze dienst bestaat uit een serie van  
9 bijbellezingen, voorgelezen door  
9 personen die betrokken zijn bij het 

Buurt-Kerst-borrel  
op 22 december
Voor zaterdag 22 december van 17.00 
tot 19.00 uur worden kerkleden en 
buurtbewoners uitgenodigd voor de 
jaarlijkse borrel, d.w.z. een glaasje 
glühwein, koffie of een frisdrank.
We kunnen elkaar ontmoeten met  
“Een goed gesprek” en alvast het goede 
wensen voor de kerstdagen en het komende 
nieuwe jaar. Bovendien zal een combo van 
buurtbewoners voor toepasselijke muziek 
zorgen. Allen van harte welkom!

‘Kinderkerstfeest’  
op 23 december, 11.00 uur!
Voorgaande jaren vierden we met de 
kinderen elk jaar op 24 december het 
kinderkerstfeest, met aansluitend een 
kinderkerstviering om 19.00 uur. Dit jaar 
gaan we het anders doen. Na de viering op 
zondag 23 december organiseren we van 
11.00 tot 13.00 uur, voor de kinderen van  
4 t/m 12 jaar een gezellige bijeenkomst in 
de kerk. Hier gaan we iets creatiefs maken/
doen en voor een lunch wordt gezorgd.

ALS APPELBLOESEM 
IN DE WINTER

zondag 16 december
10.00 uur  |  Ontmoetingskerk

kerstorator ium

– gezongen en gesproken –

ZONDAG 23 DECEMBER
11.00 - 13.00 UUR
ONTMOETINGSKERK

3e 
advents-zondag 4e 

advents-
zondag
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Met “een goed gesprek” het 
nieuwe jaar in op 17 januari
•  Als u van wandelen houdt: donderdag  

17 januari gaan we voor een goed gesprek 
in het nieuwe jaar aan de wandel.  
We verzamelen om 10.00 uur bij de 
Stayokay, Boslustweg 1, (naast het 
klimbos) voor een kop koffie/ thee (eigen 
rekening) en gaan daarna het bos in 
(maximaal 1 uur). Na afloop is er weer 
gelegenheid, om koffie te drinken.  

U hoeft zich niet op te geven, maar als  
u die dag twijfelt over het weer, dan kunt 
u vanaf 9.00 uur bellen naar Amie,  
T 06 - 208 186 79 of naar Attie,  
T 06 - 108 334 38.

•  Tot slot zijn er nog de wijkavonden: 
daar wordt u door de wijkouderling of 
contactpersoon voor uitgenodigd.  
U leest er ook over in Rond de Kerken.

Wij hopen u te ontmoeten voor een  
goed gesprek!

vervolg diverse activiteiten Gespreksgroep jong-volwassen gemeenteleden op 30 januari
In het thema-jaar van “een goed gesprek” is de gespreksgroep jong volwassenen ook weer 
van start gegaan. Dit jaar kijken we naar de waarde van kerkelijke en niet-kerkelijke 
rituelen. Ieder is welkom zich aan te sluiten. De avonden worden geleid door ds. Willem 
Vermeulen. De bijeenkomsten zijn altijd op de vierde of vijfde woensdag van de maand. 
Voor de komende tijd zijn de data: 30 januari 2019, 27 februari en 27 maart, telkens om 
20.00 uur. Je bent welkom. Evt. aanmelden kan via E willemvermeulen@ziggo.nl 

Lunchgesprek na de preek op 10 februari
In het kader van het jaarthema: “een goed gesprek” was het idee geopperd om naar 
aanleiding van een gehouden kerkdienst met elkaar een goed gesprek te hebben en tevens 
een eenvoudige lunch te genieten. De eerste keer, 14 oktober, werd dit initiatief met 
enthousiasme begroet. Rond de 20 personen bleven na de zondagse kerkdienst en de koffie 
voor een broodje en soep en gingen in gesprek met elkaar. Op 10 februari en 19 mei bent u 
eveneens welkom bij deze activiteit. De voorganger van de betreffende ochtend zal tevens 
aanwezig zijn. Volg de mededelingen in de kerkbode en de weekbrief/liturgie.  
Van harte welkom!

Gebedsweek voor de Eenheid 
vanaf 20 januari
‘Recht voor ogen’ is het thema voor de 
Week van Gebed voor de eenheid van de 
christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt 
in 2019 plaats van 20 tot en met  
27 januari. Het thema haakt aan op 
de oproep om ‘recht te zoeken’ in het 
Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen 
door de kerken in Indonesië. Die vinden 
het belangrijk het recht voor ogen te 
houden als basis voor eenheid. In hun land 
hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor 
verdeeldheid en exclusiviteit, terwijl de 
samenleving voorheen juist gekenmerkt 
werd door samenwerking en solidariteit. 
Deze thematiek sluit prachtig aan bij de 
Week van Gebed voor de Eenheid. 

Op de door-de-weekse dagen is er telkens 
om 12.15 uur een middaggebed in de 
Sint Gertrudiskerk, mede verzorgd door 

enkele christelijke gemeenschappen; 
Lievevrouweparochie, Protestantse 
gemeenschap en de Evangelische 
gemeente. Maandag 21 januari o.l.v. diaken 
Jan Foesenek, dinsdag 22 januari met 
voorganger Jan Dees, woensdag 23 januari 
met ouderling Joke Petermeijer, donderdag 
24 januari met ds. Willem Vermeulen 
en vrijdag 25 januari met pastor Fredi 
Hagedoorn. Ingang via de torenhal. 
Zondag 27 januari is in de Sint 
Gertrudiskerk om 09.30 uur een 
Oecumenische viering. Voorgangers zijn 
dan diaken Jan Foesenek en ds. Willem 
Vermeulen. Koorzang wordt verzorgd door 
HMR. De Ontmoetingskerk is dan gesloten. 
Welkom!

Raad van Kerken,  
Corrie Hamers en Joke Petermeijer

Torgau jeugd / ontvangst  
op 27 februari
Op woensdag 27 februari verwachten we 
de jongeren van onze partnergemeente 
Torgau. Gedurende 5 dagen zijn ze onze 
gasten. Samen met jongeren uit onze 
gemeente zijn er sportieve, culturele en 
religieuze activiteiten. Op zondag 3 maart 
sluiten we de ontvangst samen af tijdens 
de ochtendkerkdienst, waarna we  
hen uitzwaaien. 

22-ste Oecumenische 
vastenavondkerkdienst  
op 3 maart | Zingt U mee in het  
22-ste vastenavond-kerk-koor?
Dit jaar valt de datum voor het paasfeest 
laat en, zoals bekend, zijn aan deze datum 
bijna alle andere feesten en kerkelijke 

gedenkdagen gekoppeld, dus ook de 
datum van Vastenavond. Dit jaar dus op 
zondag 3 maart. 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. Het is dit jaar de 22-ste 
keer dat deze dienst wordt georganiseerd 
en volgens de Bergse traditie is dat een 
jubileum. Vanaf zondag 10 februari oefent 
het vastenavond-kerk-koor wekelijks om 
11.30 uur in de Gertrudiskerk en ook is er 
een groep jongeren die voor de muziek 
zorgt. De dienst op 3 maart begint 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. 
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Blessings

Begin 2018 hebben we, na onderzoek en 
de nodige beraadslagingen, als kerkenraad 
een tijdpad uitgezet richting de toekomst. 
Daar is bemensing bij gezocht en met een 
opdracht van de kerkenraad is men aan 
de slag gegaan. De bedoeling was om ons 
als gemeente extern te laten begeleiden 
(door een counselor) in de eerste stapjes 
naar een nieuwe formatie. Deze counselor 
wordt vanuit onze gemeente begeleid/
ondersteund door een Klankbordgroep.
Een tweede werkgroep ging aan de slag 
om een predikant te zoeken voor de 
ondersteuning in het pastoraat voor een 
korte periode. De derde werkgroep heeft  
het afscheid van ds. Ten Kate begin 
september voorbereid.

Aan het begin van het nieuwe kerkelijke 
seizoen hebben we onze counselor 
gevonden in dhr. Jack de Koster en de 
tijdelijke predikant in ds. Wim Lolkema. 
Van beiden hebt u waarschijnlijk al 

gehoord of u heeft ze ontmoet; anders gaat 
dat binnenkort zeker gebeuren.
Ik ben blij dat de werkzaamheden, die  
we als kerkenraad voor ogen hadden, 
opgestart zijn. Daarnaast is ook landelijk 
de privacywetgeving in werking getreden 
met de nodige uitdagingen voor kerkelijke 
instellingen. Dit is Brabantse-Wal-breed 
opgepakt en nu ik dit schrijf (begin 
november), is de werkgroep met de 
afronding bezig.

Zo ziet u dat er achter de schermen veel 
activiteiten plaatsvinden om als gemeente 
een mooie toekomst tegemoet te gaan. 
Belangrijk daarin blijft de communicatie 
naar elkaar. Ook daarin worden plannen 
ontwikkeld om die te verbeteren. Daarnaast 
hebt u als gemeentelid ook altijd de 
mogelijkheid om mij of een van de andere 
kerkenraadsleden aan te spreken als u 
informatie wenst of ideeën hebt over 
bepaalde zaken; het jaarthema is immers: 
“Een goed gesprek”. Tot slot wil ik zeker nog 
noemen het vele werk dat vrijwilligers doen 
met allerlei hand- en spandiensten om ons 
gebouw netjes te houden of te verbeteren.  
Dank daarvoor. Ik wens u vanaf hier hele 
fijne dagen in december en ik zie u graag bij 
één van de activiteiten.

Hartelijke groeten,
Rob Blesgraaf, voorzitter

Zo tegen het einde van het jaar 
mag ik een kort woordje tot u allen 
richten: Het was een bewogen 
jaar, waarin we naast alle kerkelijke 
activiteiten om elkaar te ontmoeten 
ook de nodige stappen hebben 
gezet richting de toekomst.
Het is wellicht goed om daarvan  
de belangrijkste zaken nog eens  
te noemen.Als alles duister is,

ontsteek dan een lichtend vuur,

dat nooit meer dooft.

Waar alles duister is,

deel daar het licht

van de ster van Bethlehem.

Lichter wordt het leven,

ruimer de wereld,

bezield ons bestaan.

Het Licht van de Eeuwige

in mensen ontstoken.

Licht
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Actie Kerkbalans van 
19 januari tot 2 februari 2019

Kerkbalans is de jaarlijkse actie 
van veel kerken in Nederland om 
kerkleden op te roepen hun ‘vaste 
vrijwillige bijdrage’ (VVB) voor het 
komende jaar toe te zeggen. 

Het is een actie die gedragen wordt door 
vele vrijwilligers. Ook in onze gemeente 
worden meer dan achthonderd adressen 
tweemaal persoonlijk bezocht; de eerste 
keer om de envelop weg te brengen, de 
tweede keer om die weer op te halen.  
In 2019 loopt de actie van 19 januari tot  
2 februari. De papieren die u krijgt zullen 
er wat anders uitzien dan voorheen. 
Geen folder meer, maar één brief met 
antwoordstrook die wordt geretourneerd 
in dezelfde envelop waarin hij gekomen 
is. Dat scheelt papier en er is – in deze 
haastige tijd – minder tijd nodig om 
alles door te lezen. De acceptgiro zit er 
niet meer bij, want die gaat landelijk 
verdwijnen. Voor het eerst ontvangen zij 
die dat hebben aangegeven, de stukken  
per email.

Mensen geven anders
De tijden in de kerk zijn veranderd.  
Er zijn minder leden en de gemiddelde 
leeftijd van de leden stijgt. Jongeren 
van nu – ook die in de kerk - hebben een 
ander geefgedrag. Ouderen herinneren 
zich nog wel de tijd dat er bij de VVB-
papieren een tabel zal waarin je kon 
aflezen hoeveel je werd geacht af te 

dragen. Dat liep al snel op tot een aantal 
procenten van je inkomen. Dat is nu niet 
meer zo. Jongeren hebben wellicht geen 
idee meer wat ‘gebruikelijk’ is (of was) 
wanneer het gaat om je bijdrage aan de 
kerk. Er zijn ook steeds meer goede doelen 
waaraan men wil geven: Giro 555, Het Rode 
Kruis, Greenpeace, etc. Hoe dan ook, het 
gevolg is dat de inkomsten van de kerk 
drastisch teruglopen. Al jaren kampt onze 
gemeente met een jaarlijks tekort van 
enkele tienduizenden euro’s. Dat wordt 
ook verwacht voor de toekomst. Door in te 
teren op vermogen kunnen we dat nog wel 
een paar jaar volhouden, maar daarna gaat 
het lastig worden. 

Niet het tekort maar de 
gemeenschap
Maar het is niet het tekort, waarom ik 
een beroep op u wil doen om in 2019 
onze kerkelijke gemeente ruimhartig 
te bedenken wanneer u uw ‘giften-
plan’ maakt. Het is juist vanwege de 
gemeenschap. Samen ons geloof beleven 
en uitdragen en proberen een verschil te 
maken door onze aanwezigheid in de stad. 
We willen omzien naar mensen; daarom 
geven we een behoorlijk extra bedrag uit 
in 2019 aan het pastoraat, nu ds. Ten Kate 
met emeritaat is. Uit de gesprekken die 
de Werkgroep Toekomst heeft gehouden 
in de gemeente is gebleken dat mensen 
veel geven om muziek in de kerk. Daarom 
hebben we ‘Kerkmuziek’ nu voor een paar 

duizend euro’s op de begroting gezet. 
Kortom, we proberen rond de 
Ontmoetingskerk een geloofsgemeenschap 
te creëren, die in deze turbulente tijd een 
omgeving biedt van rust en zorgzaamheid. 
En het mooie is: u bent lid van deze 
gemeenschap! U bent altijd welkom 
om deel te nemen aan een of meer van 
de vele activiteiten. Er is voor ieder wat 
wils: creatief bezig zijn, het leerhuis, de 
maandelijkse boekenmarkt, de jaarlijkse 
barbecue, het kerkcafé, het inloophuis in 
de Williamstraat, of een bezoek aan onze 
zustergemeente in Torgau (D).  
Of als je jong bent: de jeugdclub Timeless 
2.0 of de kindernevendienstdienst. Houdt 
u van muziek, dan kunt u meezingen in de 
cantorij Rejoice, of luisteren naar mooie 
muziek in de vespers en Evensongs, of 
misschien een orgelconcert. Maar het 
belangrijkste is misschien wel dat u elke 
zondag even afstand kunt nemen van de 
hectiek van alle dag die onze maatschappij 
vol prestatie- en productiedrang zo eigen 
is. In onze kerkdiensten is er ruimte om u 
te bezinnen, te luisteren naar Gods woord 
en naar muziek, en te zingen en te bidden. 
Samen met mensen die het ook belangrijk 
vinden dat we naar elkaar omzien en  
om elkaar geven. En ik herhaal het  
nog maar eens: u maakt deel uit van  
deze gemeenschap!

Rindert Peerbolte, 
voorzitter College van Kerkrentmeesters 
E  kerkrentmeesters@

protestantsekerkbergenopzoom.nl 

Relivisie op de tweede 
vrijdag van de maand

Al vele jaren is er via Zuid/
West TV een programma 
te bekijken onder de 
titel ReliVisie. Dit TV 
programma wordt gemaakt 
in samenwerking met enkele 
pastors en heeft als bedoeling 
om 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 
burgerlijke gemeenten Bergen 
op Zoom, Woensdrecht en 
Roosendaal. De uitzendingen 
zijn telkens op de tweede 
vrijdag van de maand en 
natuurlijk daarna nog lang 
te vinden op de website van 
ZuidWestTV: uitzending 
gemist. Van harte aanbevolen.
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De AVG en het privacy beleid  
van onze gemeente 

Er is al veel over gezegd 
en geschreven: er is een 
nieuwe privacy wet: de 
Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 

Ook wij als kerkelijke gemeenten op de 
Brabantse Wal moeten aan deze wet 
voldoen. Het doel is dat zorgvuldig wordt 
omgegaan met persoonsgegevens zodat 
deze niet in verkeerde handen komen.  
Om dat doel te bereiken dient onze 
kerkenraad een privacy-beleid te 
formuleren. Een onderdeel daarvan is het 
opstellen en bekrachtigen van een Privacy 
Statement (Privacy Verklaring). Dit is 
inmiddels gebeurd. Deze Privacy Verklaring 
heeft u bij een vorige gemeentebrief 
ontvangen en vindt u op de website van de  
kerk (www.protestantsekerkbergenopzoom.nl).  
Dit document is opgesteld volgens het 
model dat we hebben ontvangen van het 
landelijk Dienstencentrum van de PKN  
(de Protestantse Kerk in Nederland).
Het landelijk model is een nogal juridisch-
technisch document dat zich niet altijd 
eenvoudig laat lezen. Vandaar dat u 
hieronder een hopelijk wat simpelere  
uitleg vindt. 

Wie is verantwoordelijk voor de 
verwerking van uw gegevens?
De kerkenraad van uw gemeente is 
verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens en heeft dit gedelegeerd 
aan het College van Kerkrentmeesters. 

Welke persoonsgegevens 
verzamelen wij?
•  NAW-gegevens (naam, adres  

en woonplaats)
•  Geboortedatum en geboorteplaats
•  Geslacht
•  Nationaliteit
•  Burgerlijke staat
•  Telefoonnummer en e-mailadres
•  IBAN-nummer
•  Lidmaatschapsgegevens (bijvoorbeeld: 

dooplid, belijdend lid, waar gedoopt,  
waar belijdenis gedaan)

•  Mogelijk wel en wee gegevens (verjaardag, 
jubilea, ziekte)

•  Mogelijk foto’s voor bijvoorbeeld  
de website

Waarom verzamelen wij deze 
persoonsgegevens?
In het algemeen verzamelen wij alleen 
gegevens om te kunnen functioneren 
als een volwaardige gemeente van 
de Protestantse Kerk in Nederland. 
Denk daarbij aan: omzien naar elkaar, 
geldwerving, gezamenlijke activiteiten 
zoals kerkdiensten, kerkelijke 
vergaderingen, wijkbijeenkomsten, 
sacramenten.

Waarom mogen wij deze 
persoonsgegevens verzamelen?
Wij mogen deze gegevens op basis van 
privacywetgeving verzamelen, omdat 
de wet dit toestaat, indien wij die nodig 
hebben om te kunnen functioneren 

als volwaardige gemeenten van de 
Protestantse Kerk in Nederland. De wet 
noemt dit ‘gerechtvaardigd belang’.  
In bepaalde gevallen, zoals het plaatsen 
van herkenbare foto’s op de website of in 
kerkblad / gemeentebrief / nieuwsbrief 
zullen wij hier expliciet toestemming  
voor vragen. 

Hoe lang bewaren wij de 
persoonsgegevens?
We bewaren de gegevens niet langer dan 
noodzakelijk is. Daarbij kijken we naar 
het doel waarvoor de gegevens nodig zijn. 
Ook houden we rekening met wettelijke 
bewaartermijnen. 

Hoe beveiligen we de 
persoonsgegevens?
Wij beveiligen uw persoonsgegevens op 
verschillende manieren, om ervoor te 
zorgen dat uw gegevens bij ons veilig zijn 
en blijven. Dat doen wij bijvoorbeeld door 
de toegang tot uw persoonsgegevens te 
beperken, uw account te beveiligen (mocht 
er in de toekomst een deel van de website 
per login worden beveiligd), gebruik te 
maken van veilige communicatiekanalen 
en netwerkbeveiliging. Papieren gegevens 
worden tot een minimum beperkt en zo 
snel mogelijk na gebruik vernietigd.  
Ook maken wij afspraken over goede 
beveiliging met partijen die voor ons 
persoonsgegevens verwerken.

Met welke derde partijen delen 
wij uw persoonsgegevens?
De gemeente kan uw gegevens delen 
met andere partijen. Dat doen wij alleen 

als dat mag op basis van geldende 
privacywetgeving. Deze andere partijen  
zijn vrijwel altijd bedrijven die 
ons drukwerk verzorgen, maar ook 
overheidsinstanties en zakelijke relaties 
zoals verzekeringsmaatschappijen 
(bijvoorbeeld. i.v.m. vrijwilligerswerk).

Delen wij gegevens met  
derde partijen buiten de EU?
De gemeente zal uw gegevens niet  
delen met partijen die buiten Europa 
gevestigd zijn. 

Welke rechten heeft u?
U heeft het recht om:
•  In te zien welke persoonsgegevens wij 

precies van u hebben.
•  De gegevens die wij van u hebben te 

wijzigen, als deze bijvoorbeeld onvolledig 
of onjuist zijn.

•  Verouderde gegevens door ons te laten 
verwijderen, als wij deze niet verplicht 
nog langer moeten bewaren.

•  Uw gegevens over te kunnen dragen, 
bijvoorbeeld als u zich wilt laten 
inschrijven in een andere gemeente. 

•  Recht op vergetelheid – het verzoek uw 
gegevens te wissen nadat u zich hebt 
laten uitschrijven als lid van de PKN. 

•  Het recht om een klacht in te dienen
Om uw rechten uit te oefenen kunt u 
contact opnemen met uw College  
van Kerkrentmeesters.

Rindert Peerbolte, 
voorzitter College van Kerkrentmeesters 
E  kerkrentmeesters@

protestantsekerkbergenopzoom.nl 
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Van de kerk-
rentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is 
verantwoordelijk voor de financiën van de 
kerk, maar daarbij ook voor het beheer van 
de gebouwen, inclusief de orgels, veiligheid, 
energie, verhuur, en voor personele zaken 
(predikanten, kosters, kerkmusici) en ook 
voor de ledenadministratie (inclusief het 
privacy beleid). Over de financiën en het 
privacy beleid vindt u twee aparte stukjes 
(resp. ‘Kerkbalans’ en ‘AVG’). Over de andere 
onderwerpen zal ik in dit stukje iets 
vertellen.

Gebouwen
We zijn als gemeente in het kostbare bezit 
van een prachtig kerkgebouw. We dienen 
dat gebouw goed te onderhouden, zeker 
omdat de kerk een Rijksmonument is. In 
2018 is er flink geschilderd aan de kerk, 
zodat het houtwerk er weer een aantal 
jaartjes tegen kan. De kerkruimte heeft een 
andere opknapbeurt ondergaan: er zijn 
nieuwe matten, nu met mooie koperen 
strips aan de randen, zodat er geen rafels 
(struikelgevaar!) meer ontstaan. Over 
struikelgevaar gesproken, we hebben de 
gemeente Bergen op Zoom erop attent 
gemaakt dat de stoeptegels bij de zij-ingang 
schots en scheef lagen, en de gemeente 
heeft dat netjes opgelost. Degenen die 
regelmatig in de kerk vergaderen en hun 
documenten bekijken op een telefoon 
of tablet, zullen gemerkt hebben dat de 
wifi-dekking niet overal even goed was. 
We hebben een nieuw, kostenbesparend 
contract afgesloten voor internet en 

telefoon en daarbij wordt ook meteen 
de wifi aangepakt. ‘Kostenbesparing’ is 
trouwens wel een sleutelwoord als het 
gaat om het beleid van de kerkrentmeester. 
Met krimpende inkomsten proberen we 
zoveel mogelijk de tering naar de nering 
te zetten. Energie is een grote kostenpost. 
De zonnepanelen op het dak hebben in 
het zonnige jaar 2018 goed geholpen om 
die kosten te drukken. Binnen in de kerk 
zijn extra thermostaten geplaatst om de 
verwarming zo efficiënt mogelijk te maken. 
Daarbij moet rekening worden gehouden 
met de ‘wensen van’ het orgel wanneer het 
gaat om temperatuur en luchtvochtigheid. 
We willen natuurlijk niet dat dat prachtige 
instrument ontstemd raakt! We hebben nu 
ook binnen het college een kerkrentmeester 
die het speciale aanspreekpunt is voor de 
orgels: dat is Jaap van Dam. 
Bij gebouwenbeheer hoort ook verhuur. 
Verhuur van de zalen in de kerkgebouwen 
(ook in de Williamstraat), van de 
kosterswoning, maar ook van de pastorieën. 
Ds. Bert ten Kate blijft met zijn vrouw na 
zijn emeritaat, nog een aantal maanden 
in de pastorie aan de Noordzijde Zoom 
wonen, tot zij een andere woning hebben 
gevonden. Daarna gaat de pastorie in de 
commerciële verhuur. De huurders van de 
pastorie aan het Bolwerk trekken er aan 
het eind van 2018 uit. Voor 2019 zoeken 
we op dit moment van schrijven nog 
nieuwe huurders. Bent u geïnteresseerd, 
neemt u dan gerust contact op met een 
kerkrentmeester. Ideaal voor mensen die 
hun oude huis reeds hebben verkocht, 
terwijl het nieuwe nog niet beschikbaar 
is! Voor 2020 willen we de pastorie aan 

het Bolwerk beschikbaar houden voor de 
nieuwe predikant die we tegen die tijd 
hopen te begroeten. 

Personele zaken
De gebouwen van de kerk zijn belangrijk, 
maar de mensen zijn natuurlijk nog veel 
belangrijker. Daarom koesteren we als 
kerkrentmeesters onze kosters. Zij zijn onze 
gastvrouwen, het gezicht van de gemeente. 
Spreek je over mensen in de kerk, dan 
heb je het ook vaak over pastoraat. Dat 
is heel belangrijk en het hart van onze 
gemeente. De kerkrentmeesters hebben 
derhalve - ondanks de verwachte fikse 
financiële tekorten in 2018 en 2019 - met 
volle overtuiging de aanstelling van ds. 
Lolkema gesteund om ‘hulpdiensten in 
het pastoraat’ (bezoekwerk) te verlenen, nu 
ds. Ten Kate met emeritaat is. En omdat 
de toekomst van onze kerk zo belangrijk 
is, en het plannen daarvan zich nu in 
een cruciale fase bevindt, is er ook geld 
vrijgemaakt om ons hierbij professioneel te 
laten begeleiden door dhr. Jack de Koster.
Na ruim een jaar voorzitterschap van het 
College van Kerkrentmeesters, mag ik met 
voldoening constateren dat onze gemeente 
zeer kundige kerkrentmeesters heeft, die 
hun uiterste best doen om verantwoord te 
balanceren tussen een gezond financieel 
beheer en het ruimhartig voorwaarden 
scheppen voor onze gemeente om echt een 
gemeenschap van gelovigen te zijn.

Rindert Peerbolte, 
voorzitter College van Kerkrentmeesters 
E  kerkrentmeesters@

protestantsekerkbergenopzoom.nl

Rond de 
Kerken: 
Digitaal of  
per post
Dat zijn de twee mogelijke 
abonnementen op ons 
kerkblad Rond de Kerken. 
In tegenstelling tot de 
gemeentebrief, die drie keer 
per jaar in uw bus komt, 
verschijnt Rond de Kerken 
21 maal. Dus meestal iedere 
veertien dagen. Het blad 
geeft u veel kerknieuws, 
niet alleen over onze eigen 
gemeente, maar ook over 
de andere Protestantse 
gemeenten van de 
Brabantse Wal. Dat zijn 
Ossendrecht, Halsteren/
Nieuw-Vossemeer en 
Steenbergen. Het digitale 
abonnement kost € 17,50  
en de papieren uitgave,  
die u over de post  
ontvangt, € 28,00. 
Mevrouw P. van Herel - van 
Sprang, T 251 127, noteert 
graag nieuwe abonnees.

Ad Petermeijer, 
voorzitter Rond de Kerken
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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. Met deze 
boekenmarkt en de verkopen via internet 
door Alexander van der Kallen proberen we 
jaarlijks een bedrag tussen de vier en vijf 
duizend euro voor het onderhoudsfonds 
bij elkaar te krijgen. Uiteraard kunt u ook 
boeken bij ons inleveren. 
Voor inlichtingen: Ank van der Kallen 
T 265 158

Kerk-café
Elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 
16.00 uur is de kerk open. Dan wordt u 
ontvangen met koffie en thee; u kunt even 
lekker bijpraten of een spelletje doen. 
Dinsdagmiddag 18 december is er een 
filmmiddag, met na afloop een drankje.
Voor inlichtingen: Ans de Laater
T 244 563 | E fam.de.laater@ziggo.nl

Inloophuis
Op 18 november vierde het inloophuis 
zijn 20-jarig bestaan. Bert ten Kate heeft 
al die jaren de kar getrokken. Het is 
tot een gelukkig stukje oecumenische 
diaconie geworden onder zijn bezielende 
begeleiding. Nu hij met emeritaat is gegaan, 
neemt hij ook afscheid van zijn Inloophuis. 
Wij hopen dat onder nieuwe leiding het 
Inloophuis in zijn geest verder zal doorgaan 
en groeien. Louis van der Hoeven

’t Winkeltje
Wist u al dat de kerk een eigen 
winkeltje heeft? Hiervoor komen elke 
maandagmiddag zo’n 12 dames bij elkaar.
De feestdagenkomen eraan en hiervoor 
kunt u bij ons terecht voor rode en witte 
wijn. Ook voor 5 december hebben wij  
leuke cadeautjes. De kerk is elke maandag 
en dinsdagmiddag open en natuurlijk  
’s zondags na de dienst. Of maak een 
afspraak om langs te komen.
Voor inlichtingen: Ans de Laater
T 244 563 | E fam.de.laater@ziggo.nl

original handmade by

Ontmoetingskerk, 

Bergen op Zoom

door Jan Voorsluijs

We hadden in onze vorige woonplaats in 
koren gezongen en toen bleek dat er hier 
geen protestants kerkkoor was, hebben 
we met een groepje mensen ‘Con Amore’ 
opgezet. Maar een verkozen dirigent bleek 
te duur, de volgende voldeed niet en toen 
zei men: “Doe jij het!”. Daarna kwam uit 
Roosendaal het verzoek om tijdelijk bij 
het koor ‘Shalom’ als dirigent te helpen en 
uiteindelijk zijn de twee koren gefuseerd 
tot ‘Uno Cantare’. Ongeveer 15 jaar geleden 
hebben we een nieuw koor opgericht om 
er mee op reis te gaan. We wilden naar de 
Verenigde Staten, maar daar vroegen ze  
om een bewijs van onze kunde.  

We hebben toen snel een CD opgenomen 
in Oudenbosch en iemand maakte toga’s 
voor mooie foto’s. Toen dat opgestuurd 
was, bleken we te voldoen en mochten we 
komen voor een optreden in de Christal 
Cathedral in Los Angeles. Het was een 
groot succes. Dat reizende zangkoor, het 
Dutch Christian Choir, DCC, was bedoeld 
als een eenmalige zaak, maar het bestaat 
nog steeds en we streven naar éen reis per 

jaar. Zorgen zijn er natuurlijk wel: er komen 
geen jonge zangers of zangeressen bij.
Ik doe dit allemaal vanuit mijn geloof, want 
vele liederen kun je onmogelijk zingen 
zonder geloof. Daaruit put ik ook mijn 
vertrouwen, mijn vasthouden, in deze tijd. 
Ik draag mijn geloof uit via de muziek.

Ik doe verder nog meer dingen in en voor 
de Ontmoetingskerk, omdat ik me er thuis 
voel. Het is een plaats waar je heel veel 
kunt doen en samen met Ans de Laater 
werk ik o.a. met de creadames en voor de 
kerstattenties. Ik hoop zo nog een aantal 
jaren door te gaan en wellicht komen er 
weer jongeren om ook plezier te hebben 
met bijvoorbeeld muziek, zodat de kerk ook 
in de toekomst kan blijven bestaan.  

O ja, op 9 december geven we een 
Kerstconcert in de Ontmoetingskerk en op 
16 december zingen we het Kerstoratorium 
‘Als appelbloesem in de winter’ tijdens  
de dienst. Want zingen en dirigeren is  
mijn passie.”

Mensenwerk – 
Werkmensen
met Ineke de Vries

Toen wij in 1976 uit Noord-Holland 
naar Bergen op Zoom waren 
verhuisd, werd ik al snel wijkdame. 
Daarna ben ik ouderling geweest.
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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 abonnement nemen op het (regionale) 
kerkblad ”Rond de Kerken”.  
Voor informatie hierover kunt u terecht bij 
mevr. P. van Herel - van Sprang, T 251 127.

Redactie
dhr. Kees Gideonse
dhr. Ruben de Gooijer (vormgeving)
ds. Willem Vermeulen 
dhr. Jan Voorsluijs

Redactieadres
scriba@protestantsekerkbergenopzoom.nl

Website  
www.protestantsekerkbergenopzoom.nl

Verspreiding
Mw. Ans de Laater 
en vele vrijwilligers.

Adres kerkgebouw
Ontmoetingskerk
Bolwerk Zuid 134
4611 DX Bergen op Zoom
T 236 165

Kerst

Heden is ons geboren
de mens die ruimte schiep
die zolang hij mocht leven

om recht en vrede riep.
Hij brengt de mens terecht,
heeft toekomst aangelegd

om veilig in te gaan,
hij reikt ons vrede aan.

Toekomst
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.
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