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Een
goed

gesprek!

Heeft u wel eens een goed gesprek?
Het lijkt een rare vraag, want ja, natuurlijk, we kwebbelen 
de hele dag tegen elkaar. Over koetjes en kalfjes en 
ditjes en datjes. We spreken over het weer en over het 
voetballen. Op het werk krijg je opdrachten en op school 
instructies of vragen. Tijdens vergaderingen geven we 
meningen. Maar wanneer spreken we eigenlijk over een 
gesprek? En dan ook nog over een goed gesprek? 

In de kerk voeren we gesprekken over van 
alles en nog wat. Wanneer zeggen we dat 
het een goed gesprek is? Dan gaat het in 
ieder geval om een echte ontmoeting, met 
tijd en aandacht. Dan gaat het ook over 
wat ons bezighoudt. En dan is het niet 

alleen spreken, maar ook luisteren. Dat je 
de ander probeert te verstaan en dat je het 
gevoel hebt te worden gehoord. 

Ik las ergens dat we tijdens een gesprek 
ons bewust worden van onze eindigheid en de 

ds. Willem 
Vermeulen

 



beperktheid van de eigen levenservaring. Door 
het voeren van gesprekken kunnen we deze 
levenservaring verruimen en kennis opdoen 
op welke punten we nog tekortschieten wat 
betreft onze levenservaring. Daardoor zijn we 
na het gesprek niet langer dezelfde als voor het 
gesprek. Zo’n gesprek is een goed gesprek.

‘Een goed gesprek’ is het thema van de 
startzondag dit jaar en tevens het thema 
voor het pastorale werk. 

We willen in gesprek zijn met elkaar, als 
gemeenteleden. Dat doen we tijdens tal  
van activiteiten. 

Natuurlijk zijn er de ambtsdragers 
(diakenen, ouderlingen en predikant) met 
wie u zeer vertrouwelijke gesprekken kunt 
hebben. Gegarandeerd ambtsgeheim helpt 

mensen soms over de brug om zich uit  
te spreken. 

Maar we willen ook proberen in gesprek 
te gaan met de Bijbel. Dat kan o.a. in het 
leerhuis en tijdens en na de kerkdienst. 
Want eigenlijk is liturgie ook een gesprek. 
Zingend, luisterend, sprekend zoeken 
we inspiratie en troost. We proberen te 
verstaan wat ons wordt gezegd. En hebben 
we dan een antwoord? Verandert het ons 
ook? Tijdens een “lunch met goed gesprek 
na de kerkdienst” willen we hier echt de 
tijd voor nemen. 

Het belangrijkste voor een goed gesprek is 
een bereidwillige gesprekspartner. Dáár ligt 
de uitdaging… doet u mee? 

We hebben het er nog wel over!

Bergen op Zoom, juni 2018

Als we deze startkrant voorbereiden 
staan we voor de (school)vakanties 
en is het kerkelijk seizoen praktisch 
afgelopen. Een jaar met zondagse 
vieringen en mooie en bijzondere 
activiteiten. Met muziek, zang, 
gesprekken en ontmoetingen en 
vooral: inzet van velen. Maar ook 
van nieuwe dakbedekking op de 
fietsenstalling en een grondige 
bezinning op de toekomst van onze 
gemeente in de komende jaren!

Wanneer u dit leest is de zomer  
bijna voorbij en komt het kerkelijk en 
verenigingsleven weer op gang. We 
gaan weer met onze agenda werken, 
afspraken noteren, vergaderen e.d. Om 
te beginnen nemen we afscheid van ds. 
Bert ten Kate, die met pensioen mag 
gaan. We zijn hem erkentelijk voor 
zijn toewijding aan onze gemeente. 
Daarna vieren we in een inspirerende 
startdienst de opmaat naar een 
veelzijdig kerkelijk seizoen! 

De redactie

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

Ten 
geleide

Enkele bijzondere kerkdiensten 
de komende weken

9 september, 10.00 uur  
Afscheidsdienst
Wegens het bereiken van de pensioen-
gerechtigde leeftijd gaat ds. Bert ten 
Kate met emeritaat. Hij neemt tijdens 
de kerkdienst afscheid. Na afloop is er 
gelegenheid hem te groeten. De kerkenraad 
nodigt iedereen van harte uit hierbij 
aanwezig te zijn. Cantorij Rejoice  
o.l.v. Annemiek Vogels werkt mee en  
ds. Ten Kate is voorganger in deze dienst.

15 september, 17.00 uur  
Evensong in het kader van  
het startweekend 
U bent van harte welkom om 17.00 uur in 
de Ontmoetingskerk. Het projectkoor  
“rond de Brabantse Wal” o.l.v. Annemiek 

Vogels verzorgt een prachtige evensong. 
Organist is dhr. Edu de Goffau. Tijdens 
een evensong is er veel aandacht voor 
samenzang en koorzang. Dit alles rondom 
psalmgebed en een evangelielezing. 
Voorganger is ds. Willem Vermeulen.  
Direct na de evensong vervolgen we met 
een gezamenlijk ontmoeting “rond de bbq”. 

16 september, 10.00 uur
Startzondag 
Naast de introductie van het jaar 
programma nemen we tijdens deze dienst 
afscheid van ambtsdragers en wellicht is  
er ook bevestiging. Enkele jongeren 
verzorgen een muzikale bijdrage.  
Voorganger is ds. Willem Vermeulen.  
U bent van harte welkom. 

Van de 
voorzitter

Het afgelopen halfjaar is er  
veel gebeurd in onze gemeente.  

Na een periode van oriëntatie heeft de 
kerkenraad een beslissing genomen over 
hoe we stapjes richting de toekomst gaan 
zetten. Het afgelopen halfjaar is er veel 
gebeurd in onze gemeente. Er is op de 
gemeentevergadering van 22 april al uitleg 
gegeven over de plannen. Het plan op een 

A4-tje is door drukte achterwege gebleven. 
Daarom zal ik het hier nog eens kort 
uiteenzetten. 

Op de volgende pagina staan in het kort 
de plannen om het vertrek van ds. Ten 
Kate tijdelijk op te vangen, totdat we een 
nieuwe predikant kunnen beroepen. 
Deze plannen zijn in bijgaande grafische 
tijdlijn weergegeven. Na de beslissing   

Bergen op Zoom,  
juni 2018
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Leerhuis: “een goed gesprek”  
Over Bijbelpassages in 
gespreksvorm
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  
drie bijbelgesprekken uit het oude 
testament en drie uit het nieuwe testament 
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 seizoen zijn de data:  
8 oktober, 12 november, 10 december,  
14 januari 2019, 11 februari en 15 april, 
telkens om 20.15 uur. 

Kerkmuziek
Op het moment dat u deze gemeentebrief 
ontvangt is onze cantorij Rejoice al 
begonnen met de repetities. Wie graag 
zingt is welkom. Naast de activiteiten 
van de cantorij zijn er ook dit najaar 
twee kerkmuziekprojecten. Tijdens het 
startweekend is er een Evensong.  
De voorbereidingen zijn inmiddels in  
volle gang en u bent welkom.
Ook is er weer een vesper “Op de drempel 
van advent”. Op zondagmiddag  
25 november willen we muzikaal stilstaan 
bij het afronden van het kerkelijk jaar en 
de opmaat naar advent en kerst. Ook dan 
wordt er een projectkoor gevormd.  
Volgt u de berichtgeving hierover.  
Weet dat u welkom bent. 

Diverse activiteiten

Lunchgesprek na de preek
In het kader van het jaarthema: “Een goed 
gesprek” is het idee geopperd om, naar 
aanleiding van de gehouden kerkdienst, 
met elkaar een goed gesprek te hebben. 
Tevens is het dan gezellig om van een 
eenvoudige lunch te genieten. Dus na de 
zondagse kerkdienst en de koffie blijven 
we voor een broodje en soep en gaan in 
gesprek met elkaar naar aanleiding van 
de kerkdienst. Zoveel mogelijk zal de 
dienstdoende voorganger hierbij aanwezig 
zijn. Voorlopig zijn onderstaande data 
gekozen: 14 oktober, 10 februari en 19 mei. 
Volg de mededelingen in de kerkbode en de 
weekbrief/liturgie. Van harte welkom!

Gespreksgroep jong-volwassen 
gemeenteleden
Al enige jaren is er een groepje jongere 
leden van onze gemeente die geregeld 
met elkaar in gesprek zijn over de diepte 
en breedte van (relatief) jong zijn en 
geïnteresseerd in geloven. Anderen zijn 
welkom om aan te sluiten. We spreken 
over alles wat zich voordoet en wordt 
ingebracht. Het mag ook gaan over 
belijdenis doen. De avonden worden  
geleid door ds. Willem Vermeulen.  
De bijeenkomsten zijn altijd op de vierde  
of vijfde woensdag van de maand.
Voor komend seizoen zijn de data:  
26 september, 31 oktober, 28 november, 
30 januari 2019, 27 februari en 27 maart, 
telkens om 20.00 uur. Je bent welkom.  
Eventueel aanmelden kan via  
willemvermeulen@ziggo.nl 

van de kerkenraad begin april zijn er een 
paar commissies gevormd, die gestart zijn 
met de invulling van de plannen. Allereerst 
een Klankbordgroep, die een adviseur/
counselor zoekt die ons gaat helpen met 
het formuleren van ons beleidsplan 
voor de komende jaren en daarmee 
samenhangend een profielschets helpt 
opstellen van de nieuwe predikant, die we 
per 2020 hopen te begroeten. Een derde 
taak voor die adviseur zal zijn advies te 
geven over de inrichting van de organisatie 
van onze vrijwilligers. Op dit moment is de 
commissie volop aan het kijken wie/wat 
een goede optie zou kunnen zijn.

Daarnaast is een commissie gestart 
met het zoeken naar een predikant 
voor bijstand in het pastoraat voor een 
bepaalde tijd als ds. Ten Kate stopt 
per oktober. De advertentie daarvoor 
is in juni geplaatst en als u dit leest 
worden de reacties daarop al bekeken 
en is er waarschijnlijk een voorstel naar 
de kerkenraad gestuurd. Een derde 
commissie is gevormd met een aantal 
mensen die het afscheid van ds. Ten Kate 
organiseert. Vanaf eind juni stond er 
informatie over in de zondagsbrief.
Zodra er meer over de bezetting van deze 
posities bekend is zullen we dat zeker 
communiceren met de gemeente en  
dan zullen ook afspraken gemaakt  
kunnen worden met de adviseur over 
berichten naar de gemeente, zodat dat  
wat gestroomlijnd zal gaan.

Over de toekomstige vacature van ds. 
Vermeulen wordt dan in 2020, met de 

kennis van dat moment, bekeken hoe/wat/
hoeveel/of we deze gaan opvullen. Met die 
tijdlijn komen we ook tegemoet aan de 
wens om te ontwennen van predikanten 
die lang aan ons verbonden zijn geweest. 
En we laten ons adviseren door een 
externe adviseur met een frisse blik.

Het nieuwe thema voor het komend jaar 
luidt: ‘Een goed gesprek.’ Nu, met alles  
wat ik net geschreven heb, kan ik niet  
meer dan constateren dat het thema  
erg op zijn plaats is. We gaan zeker de 
nodige gesprekken met elkaar hebben.  
Ik kijk ernaar uit.

Hartelijke groeten,
Rob Blesgraaf, voorzitter

2018

2019

2020

2021

apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
jan
feb

ds
. B

. t
en

 K
at

e

B
er

oe
pi

ng
sw

er
k

Co
un

se
lin

g 
op

vo
lg

in
g 

W
V

ds
. W

. V
er

m
eu

le
n

Co
un

se
lin

g

B
ijs

ta
nd

 in
 h

et
 p

as
to

ra
at

St
ar

t n
ie

uw
e 

pr
ed

ik
an

t

O
pv

ol
gi

ng
 W

V

Jaargang 24  | Nr. 2  |  Zomer 2018 54 Gemeentebrief Protestantse Gemeente Bergen op Zoom



Het nieuwe  
jaarthema  
van de  
protestantse  
kerken  
is “Een goed 
gesprek”.

Rond de kerken

Dit gaat over ons kerkblad.  
Dat verschijnt 21 maal per jaar 
en via een post- of een digitaal 
abonnement kunt u dat ontvangen. 
Hierin is veel nieuws over onze 
gemeente en over die van de andere 
Brabantse Wal gemeentes te lezen.

Het zal u opgevallen zijn dat vanaf de 
maand mei de wel en wee rubriek minder 
uitgebreid is. Dat vinden we allemaal heel 
erg jammer, want het omzien naar elkaar 
is immers een heel belangrijk punt van het 
gemeente zijn. Dat komt door de nieuwe 
privacy wetgeving. We zijn nu op zoek naar 
mogelijkheden om toch meer van het wel 
en wee te kunnen laten horen.
In de colofon van ons kerkblad staan al  
heel lang twee namen. Bij de redactie  
26 jaar die van Piet Wagenaar en bij de 
administratie nog langer, namelijk 32 

We doen bij de Ontmoetingskerk 
daar graag aan mee: In de kerk, bij 
mensen thuis en op straat, overal 
vinden spontane en georganiseerde 
gesprekken plaats.

Bij deze Gemeentebrief ontvangt u het 
nieuwe Jaarprogramma met mogelijkheden 
tot ontmoeting en gesprek:
Allereerst welkom bij het startweekend.
Op zaterdag 15 september om 17.00 uur 
een Evensong en om 18.00 uur de bbq: zie 
de uitnodiging elders in dit blad.
Zondag 16 september startzondag!
Wij hopen u komend seizoen te zien en  
te spreken.

jaar, die van Yvonne Koerselman-Verhage. 
Beiden hebben gezegd dat dit hun laatste 
jaargang zou worden. Aan de ene kant 
is dat na zo’n jarenlange trouwe inzet te 
begrijpen, aan de andere kant vinden we 
het natuurlijk erg jammer dat deze twee 
harde werkers er mee gaan stoppen.  
Heel veel dank voor al dat trouwe werk, elke 
keer opnieuw voor ieder kerkblad. In de 
kerkdienst van 26 augustus willen we daar 
kort bij stil staan.

Gelukkig gaat het werk door. Paula van 
Herel-van Sprang wil de administratie 
gaan verzorgen. En Theo van Houwelingen, 
die de laatste paar jaren samen met Piet 
Wagenaar het kerkblad verzorgde, wil dat 
nu helemaal overnemen. Oplossingen waar 
we heel blij mee zijn.

Ad Petermeijer, voorzitter Rond de Kerken

PS:  We zoeken nog steeds mensen die mee 
willen doen met bezoekwerk.

We horen graag van u!

Attie Swart 
T 250 165 | E gj.swart@wxs.nl

Diakonie

U ziet van de diakenen dat zij in 
de dienst enkele taken hebben: 
collecteren en helpen bij het  
Heilig Avondmaal.

Is u overigens opgevallen dat we 
collecteren van achteruit de kerk náár 
het liturgisch centrum toe? Dat is 
symbolisch: we halen het geld op voor 

ondersteuning uit de gemeente om 
vandaar weer te verdelen waar nood of 
behoefte is. Het Heilig Avondmaal doen 
we van voor naar achter, we delen uit naar 
de gemeente(wereld). Twee opmerkelijke 
verschillen waar een betekenis achter 
schuil gaat. 

Heel veel van het werk van de diakenen 
ziet u niet, dit gaat in stilte. Voorts zien 
we dat het werk van het diaconaat en het 

pastoraat een overlap heeft. De diakenen 
en ouderlingen (pastoraat) overleggen 
steeds meer met elkaar en proberen op 
elkaars werkveld samen op te trekken. 
“Aandacht en nabijheid zijn in de knel 
gekomen door de verzakelijking in zorg 
en welzijn.” Hier kunnen diakonie en 
pastoraat heel wat betekenen. 
We zijn in voorbereiding voor het nieuwe 
seizoen en hopen u te kunnen inspireren 
en waar nodig te ondersteunen. Kees de Klerck, diaken

Start- 
weekend
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Jeugdactiviteiten 2018-2019

2018

2019

September

Oktober

December

Februari

April

Juni

November

Januari

Maart

Mei

Crèche
elke zondag
Ook dit seizoen is er elke zondag opvang 
voor onze baby’s en peuters in de crèche-
ruimte van de kerk. Tijdens de crèche  
wordt er gebeden, gezongen en een  
verhaal verteld.

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

Kerkdienst met kinderkwartier
11 november, 13 januari en 30 juni
Samen met de leiding van de kinder-
nevendienst zijn er in dit nieuwe seizoen 
drie zondagen met een verhaal voor (kleine) 
kinderen geprikt. Het gaat er dan een 
kwartiertje lang heel speels aan toe met de 
kinderen in het midden. Na een kwartier 
gaan de kinderen naar hun eigen ruimtes 
en vervolgen we de kerkdienst zoals we dat 
gewend zijn. 

Contactpersoon: Ruben de Gooijer

Tienerzondag
groep 6-7-8
en tieners

16 
september*

Startzondag
16 september

14 
oktober

17 t/m 
21 oktober

9 
december

Kinderkerstfeest
24 december

10 
februari

14
april

Palmpasen
14 april

Jazzdienst
16 juni

11 
november

11 
november

30
juni

Ossendrecht
4 november

09.45 uur

13 
januari

13 
januari

10 
maart

Vastenavenddienst
3 maart

19 
mei

Jeugddienst
14 april of 19 mei

Speciale
diensten

Kinderkwartier-
diensten

Torgau
uitwisseling

Gezinsdienst
Brabantse Wal

*  Startzondag, tevens gezamenlijke  
start Tienerzondag
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Pastoraat na 1 september 2018

Het emeritaat van ds. Bert ten Kate 
begint officieel begin oktober, maar in 
verband met vakantieplannen en een 
conferentie is het afscheid vastgesteld op 
9 september. Direct na het vertrek van ds. 
Bert ten Kate zal ds. Willem Vermeulen 
hem enige weken vervangen, zoals te doen 
gebruikelijk tijdens vakanties. Vervolgens 
is het de bedoeling dat vanaf 1 oktober 
a.s. het pastorale werk van ds. Ten Kate 
wordt voortgezet door een “predikant voor 
bijstand in het pastoraat”. Op het moment 
dat ik dit schrijf moet deze predikant nog 
gevonden worden, maar hopelijk zal in 
september duidelijk worden wie deze taak 
op zich gaat nemen. Deze collega komt voor 
twee dagen per week en zal zich toeleggen 
op pastoraal werk, een deel van de diensten 
in de woon/zorg/centra en een kerkdienst 
per maand in de Ontmoetingskerk. 

Wat te doen indien u een predikant wenst 
te spreken? Zolang er niets duidelijk 
is neemt u gewoon contact op met 
ondergetekende. Dat kan via T 241 712 /  
E willemvermeulen@ziggo.nl of – zeker als 
het dringend is – een berichtje naar  
T 06 222 185 21.

Als er nieuws is over de predikanten-
bezetting hoort u dat via de bekende 
kanalen: kerkbode, zondagsbrief, 
maandbrief en website. 

In ieder geval: breng ons s.v.p. op de hoogte 
van uw wel en wee. Alleen dan kunnen we 
met elkaar meeleven. 

Vast bedankt

Ds. Willem Vermeulen

Torgau – Bergen op Zoom 
uitwisseling volwassenen  
najaar 2018
Na een zeer geslaagde uitwisseling in 
Bergen op Zoom en Torgau in 2017 
zijn wij nu van harte uitgenodigd om het 
weekend van 29 – 30 september naar 
Torgau te komen. Enkelen van u hebben 
als gastgezin ervaren hoe leuk het is om 
onze geloofsgenoten uit Torgau te leren 
kennen. In Torgau worden we ook altijd 
zeer gastvrij ontvangen en degene die dit 
al eens meegemaakt hebben zullen het als 
een warm bad ervaren. Cultuur snuiven, 
gezellig samenzijn, lekker eten, nieuwe 
mensen leren kennen zowel in Torgau als 
van onze eigen gemeente, elkaar ontmoeten 
en samen kerkzijn.
Voor inlichtingen: 
E inahageman@home.nl
E riet@famfranssen.nl

Vrijdagavond 14 september: 
frietjes-startavond
Voor de jeugd van onze gemeente is er op 
vrijdagavond 14 september om 18.30 uur 
een gezellige bijeenkomst in de planning. 
We eten frietjes en kletsen bij. De voor-
bereidingsgroep die bezig is met het 
programma voor de Torgau-uitwisseling 
in oktober komt om ideeën te horen en te 
spuien. En op een bepaald moment gaan 
we op pad richting pooltafel of bowlingbaan.
•  Vrijdag 14 september, 18.30 uur,  

in de Ontmoetingskerk.
•  Welkom aan alle tieners / jongeren en 

vrienden / vriendinnen.
•  Via Marcel Smidt komt er meer nieuws. 

Meld je bij hem om deel te nemen aan de 
app-groep. (T 06 290 156 66)

Torgau jeugd / ontvangst
Op woensdag 17 oktober verwachten  
we de jongeren van onze partnergemeente 
Torgau. Gedurende vijf dagen zijn ze onze 
gasten. Samen met jongeren uit onze 
gemeente zijn er sportieve, culturele  
en religieuse activiteiten. Op zondag  
21 oktober sluiten we het bezoek samen 
af tijdens de kerkdienst, waarna we hen 
uitzwaaien. Doet u mee?

Nieuwe Privacy Verklaring van de 
Protestantse Gemeente Bergen op Zoom

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

Ook wij als gemeente 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 de 
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 vindt u bij  
deze gemeentebrief.  
Dit document is opgesteld 
volgens het model dat we 
hebben ontvangen van het 
landelijk Dienstencentrum 
van de Protestantse Kerk. 
Het is een nogal juridisch-
technisch document dat zich 
niet zo eenvoudig laat lezen.
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door Jan Voorsluijs

1979-1985: Dedemsvaart 
“Bij de Hervormde gemeente aldaar  
heb ik een leuke tijd gehad, werkend  
in een team van predikanten.  
We hadden daar nog een hulpprediker!”

1985-1997: Emmen 
“Ook daar heb ik een fijne tijd gehad.  
Ik herinner me de bezoeken met de 
kinderen aan de dierentuin aldaar.  
We waren met twee Hervormde en twee 
Gereformeerde collega’s. Ik heb daar 
het proces van Samen Op Weg intens 
meegemaakt. Dat ging op zich wel goed, 
maar later zijn er problemen geweest, 
onder andere rond de sluiting van een 
kerkgebouw. Nu is er nog één predikant  
in die gemeente.”

1997-2018: Bergen op Zoom 
“Ik kwam na ds. Sietse Visser, waarvan de 
vacature al ruim vijf jaar openstond. In een 
wat meer geseculariseerde gemeente in 

het westen van het land, maar ik was wel 
wat gewend in Leiden, waar ik gestudeerd 
heb, en in Den Haag, waar mijn ouderlijk 
adres was. Hier trof ik weer een proces van 
Samen op Weg en dat was een moeizame 
beginperiode. De nood was hoog in het 
Hervormde smaldeel; als voorbeeld geef 
ik aan dat ds. Monshouwer als emeritus 
scriba was! Gelukkig waren de kinderen wat 
groter en vroegen minder zorg, terwijl mijn 
ouders meer aandacht nodig hadden.”

“Ik werk nog steeds met plezier; eigenlijk 
voelt het niet als werk. Preken en het 
uitleggen van de Schrift, dopen, trouwen: 
allemaal leuke dingen. Ik mag het 
Inloophuis niet vergeten, dat in het najaar 
20 jaar bestaat: een heel waardevolle 

manier van kerk-zijn. Ook de Cursus 
Theologische Verdieping in Goes, waar ik 
al meer dan 17 jaar lesgeef in het Nieuwe 
Testament en Byzantijnse Liturgiek, geeft 
veel voldoening en blijf ik doen.

Je moet trouwens wel flexibel zijn en tegen 
een onvoorspelbare agenda kunnen.
Mijn toekomst zit vol met plannen.  
Ik wil verder met mijn studieprojecten: 
commentaar geven op een Johannes-
evangelie, een Koptisch handschrift verder 
vertalen, een Armeens Marcusevangelie 
afronden en natuurlijk wat meer genieten 
van vrije tijd (vooral de avonden) met mijn 
echtgenote, kinderen en kleinkinderen en 
wat meer tijd steken in familiebezoek.  
En als het kan deelnemen aan congressen.

Terugkijkend, voor zover dat nu al kan, 
valt me op dat er thans voor veel mensen 
sprake is van functioneel geloven: als het 
functioneel is, dus als je een aandeel hebt 
op zondagochtend, bezoek je de kerkdienst. 
Maar dan denk ik aan een uitspraak van 
mijn grootvader: ‘Vóór de oorlog waren de 
kerken leger dan tijdens en er na.’ Het zal 
wel te maken hebben met een golfbeweging 
én we moeten nu eenmaal rekening 
houden met de tijdgeest.

Ik ga voorlopig door met preken, niet in 
Bergen op Zoom, maar in de omgeving. 
Mijn agenda voor 2019 is geheel gevuld  
met preekafspraken. En die vervul ik  
met plezier!”

Mensenwerk – 
Werkmensen

Op 9 september neemt ds. Bert  
ten Kate vanwege emeritaat 
afscheid van onze gemeente.  
Zijn verleden als predikant laat  
zich het best omschrijven met 
enkele data en kernwoorden 
betreffende de gemeenten  
waar hij heeft ‘gestaan’.

Afscheid:
ds. Bert
ten Kate
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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. Regelmatig worden 
de boeken aangevuld, dus elke maand is er 
weer wat nieuws te vinden. Kom eens langs, 
er staan duizenden boeken voor u klaar. 
Voor inlichtingen: Ank van der Kallen 
T 265 158

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. 

Kerk-café
Iedere dinsdag van 14.00 – 16.00 uur  
is de kerk open. U kunt onder het genot  
van een kopje koffie of thee een spelletje 
doen of even gezellig praten met elkaar
Voor inlichtingen: Ans de Laater
T 244 563 | E fam.de.laater@ziggo.nl

’t Winkeltje
Weet u het al? Wij hebben een eigen 
winkeltje. Wat is er zoal te koop? Rode of 
witte wijn met het etiket van de kerk erop 
en nog heel veel mooie, eigengemaakte, 
dingen. Ook voor de feestdagen zijn er 
mooie cadeautjes. De opbrengst hiervan is 
voor het restauratiefonds. Kom eens kijken; 
na de dienst op zondag en elke maandag- 
en dinsdagmiddag is de kerk open.
Voor inlichtingen: Ans de Laater
T 244 563 | E fam.de.laater@ziggo.nl

Cantorij Rejoice 
(=Verheugen)

Onze bijdrage aan de dienst is geen 
optreden, maar een onderdeel van de 
liturgie; daarom is een cantorij ook geen 
koor. De cantorij heeft ten doel liederen ter 
ondersteuning van de gemeentezang en 
liturgische gezangen te zingen.

Wij repeteren elke maandagavond in 
de Ontmoetingskerk o.l.v. onze cantrix 
Annemiek Vogels. In elke stemgroep 
kunnen we nog zangers en zangeressen 
gebruiken. Daarnaast doen we ook nog 
projectmatig werk. Zo wordt er in het 
startweekend, op zaterdagmiddag  
15 september, een Evensong gehouden; 
dan is de cantorij aangevuld met zangers 

en zangeressen uit de regio. Er zullen 
prachtige Engelse liederen ten gehore 
worden gebracht en er is uiteraard ruimte 
voor samenzang. Verder hebben we in  
nog een paar andere diensten dit jaar  
een bijdrage. 

Van de kerkvader Augustinus (354 – 430) 
is de puntige uitspraak: ‘Zingen is dubbel 
bidden’. Je lichaam en ziel doen eraan mee.

U bent van harte uitgenodigd om mede 
de lofzang gaande te houden.

Kees de Klerck
Rejoice

Project ZWO 2018-2019: 
Noodhulp en rampenpreventie in Bangladesh

Bangladesh is één van de 
dichtstbevolkte landen ter 
wereld. Het ligt in ’s werelds 
grootste rivierdelta, waar onder 
meer de rivieren de Ganges en 
Brahmaputra in zee uitmonden. 

Deze rivieren ontspringen in het 
Himalayagebergte. Ze overstromen vaak 
in de zomer, de tijd van de natte moesson. 
Deze overstromingen zorgen voor een 
laagje vruchtbare modder, waardoor 
gewassen het volgende seizoen goed 
groeien. Maar in de zomer ontstaan 
ook veel cyclonen boven de Indische 

Oceaan. Deze wervelstormen zorgen 
voor allesverwoestende overstromingen. 
Door klimaatveranderingen nemen ze 
bovendien in kracht en aantal toe. Voor de 
Bengalen is water zowel vriend als vijand. 
Wonen in de uitgestrekte delta is niet 
zonder gevaar. Hoe bescherm je jezelf en 
je dorp tegen het ieder jaar terugkerende 
water in Bangladesh?

Het komende seizoen willen we, vanuit de 
ZWO, jullie hier iets meer over vertellen 
en, natuurlijk, geld hiervoor inzamelen. 

Namens de ZWO, Alison Jolley

original handmade by

Ontmoetingskerk, 

Bergen op Zoom

crea-dames
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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 in formatie hierover kunt u terecht bij 
mevr. Y.Koerselman-Verhage, T 237 543.

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

Redactieadres
scriba@protestantsekerkbergenopzoom.nl

Website  
www.protestantsekerkbergenopzoom.nl
Bankrekening NL29INGB0006921612 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Bergen op Zoom.

Verspreiding
Mw. Ans de Laater 
en vele vrijwilligers.

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

Groei 

Groeien doen we heel ons leven.
Fysiek: groot worden,  
letterlijk op-groeien.

Mentaal: kennis opdoen,  
vaardig worden, levenswijs.

Spiritueel: groeien in geloof, hoop 
en liefde, bloeien  
en vrucht dragen.

Vruchten van de Geest.

Onbezorgd

Zorgen kunnen een mens
danig in de weg zitten.

Hoe moet het met… Wat als…
Wie kan ik vragen om…

Je ligt er wakker van,
piekert de dag door,

Maar het helpt je niet
Doe het anders, zegt de Bijbel.

De dag van morgen  
zorgt wel voor zichzelf.

Zet het van je af en zoek maar eerst  
naar dat Koninkrijk.

En naar gerechtigheid.
De rest komt wel!

Zorgeloos leven, is dat het dan?
Nee, niet zorgeloos,  

maar zorgen-vrij
Met vertrouwen in wat komt!
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