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Anno 2019 leven we in het Antropoceen. Oh, denk je 
dan: dank voor deze mededeling! Maar we gaan toch 
langzamerhand op weg naar Kerst? Jazeker!  
Dat komt zo, ik vergeet het niet, één moment nog…

ds. Wim 
Lolkema

Want misschien hebt u ze in een grijs 
verleden ook wel geleerd: de geologische 
tijdvakken. Of JIJ, in een iets minder 
grijs verleden! Dan gaat het over de 
miljoenenjaren-oude geschiedenis van 
onze planeet aarde. Pleistoceen, Holoceen… 
Het was in elk geval in de jaren zeventig 
verplichte leerstof in de derde klas van de 
middelbare school. 

Het tijdperk dat ik toen niet leerde was 
het Antropoceen. Dat is het tijdperk van 
de anthropos = de mens! Het is geen 
geologisch tijdperk maar (zeg maar) een 
maatschappelijke fase. In het Antropoceen 
- NU, dus! - zijn veel veranderingen in onze 
leefomgeving geen natuurlijke processen, 
maar de gevolgen van wat wij mensen doen 
en laten. Denk aan klimaatverandering, 
stikstofcrisis, CO2-uitstoot. Enzovoorts.  

De genade  
van God is  
verschenen!



Overzicht bijzondere kerkdiensten 
in december 2019 en januari 2020

Vierde Adventszondag
Zondag 22 december, 10.00 uur
Medewerking wordt verleend door het  
VIP koor uit Roosendaal. Na de kerkdienst 
is er het Kinderkerstfeest voor de kinderen 
van 4 t/m 12 jaar. Dit is van 11.00 tot 13.00 
uur, incl. lunch (zie pag. 22). Voorganger is 
ds. Willem Vermeulen.

Kerstnachtdienst
Dinsdag 24 december, 22.00 uur  
Sfeervolle kerstnachtviering met zang 
en muziek. Het koor “Innovation” uit 
Ossendrecht is dit jaar onze gast.  
Na afloop drinken we iets gezelligs. U bent, 
samen met evt. gasten, van harte welkom. 
Voorganger is ds. Willem Vermeulen.

Kerstochtend
Woensdag 25 december, 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. Wim Lolkema.

Zondag 29 december, 10.00 uur
Dit jaar combineren we deze ochtenddienst 
met de traditionele oudjaarsavonddienst. 
Voorganger is ds. Willem Vermeulen.  
U bent van harte welkom.

Zondag 5 januari 2020, 10.00 uur
De eerste kerkdienst in het nieuwe jaar. 
Tevens de gelegenheid om elkaar het  
beste te wensen. Voorganger is  
ds. Willem Vermeulen.

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.protestantsekerk-
bergenopzoom.nl

Lessons & Carols
Zaterdag 14 december, 19.00 uur 
Sint-Gertrudiskerk
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. Wim Lolkema. 

Onze regering, ons parlement en allerlei 
wetenschappers zoeken ijverig naar 
oplossingen voor de problemen die  
hieruit voortkomen. 
Persoonlijk ervaar ik het Antropoceen ook 
als een tijdperk waarin er wel héél véél 
draait om de mens. En voor veel West-
Europeanen is God op de achtergrond 
gekomen. Maar, niet vergeten: in andere 
werelddelen groeien de kerken als de 
bekende kool!

En wat denk je? Oók midden in het 
Antropoceen wordt het weer Kerst. Want 
het Kerstfeest is onverwoestbaar. Waarom? 
Omdat het Evangelie al vele honderden 
jaren lang onverwoestbaar is. IJzersterk! 
Want het gaat over God die in Christus 
naar mensen omziet. Op een totaal nieuwe, 
onvoorstelbare manier in het Kind van 
Bethlehem. In volstrekte solidariteit.  
Het Kerstfeest gaat over God die als mens 
naar deze wereld kwam… en sinds de 
voetstappen van Jezus langs de wegen 

van onze planeet staan, is deze aarde niet 
meer dezelfde. Dat is niet alleen een GOED 
verhaal (PKN-jaarthema) maar ook een 
FANTASTISCH verhaal! 

In de Brief aan Titus staat dan ook, 
hoofdstuk 2: Want de genade van God is  
verschenen, heilbrengend voor alle mensen.  
Gods genade, zijn vriendelijk gezicht.  
Ook in het Evangelie staan maar liefst 
ALLE mensen in het middelpunt. Ook onze 
God kent zijn geheel eigen Antropoceen. 
Het gaat ook Hèm om de mensen. 

En dus vieren we ook in december 2019 
weer dat onverwoestbare feest. Met veel 
sfeer, een extra-smakelijke maaltijd en 
(zo mogelijk) fijn gezelschap. En elke 
kerkganger is meer dan welkom in 
de kerkdiensten op de Kerstavond en 
de Kerstmorgen. Oók de regelmatige 
kerkganger die alleen met Kerst en Pasen 
de diensten bezoekt. Want: er is iets  
te vieren! 

U hebt de nieuwe gemeentebrief in 
handen, waarin de verschillende 
vieringen en bijeenkomsten rondom 
de Kerstperiode en de maanden daarna 
onder uw aandacht worden gebracht.

Wij hopen dat uw belangstelling wordt 
gewekt als u deze aankondigingen 
doorneemt en verwachten dat er ook 

voor u iets tussen zit. Mist u iets of 
kunnen er dingen anders of beter, 
neem dan contact met ons op.
Tenslotte wensen wij u goede 
feestdagen! Vooral degenen voor wie 
2019 een bewogen jaar was, wensen we 
de nabijheid van God en mensen toe.

De redactie

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

Ten 
geleide
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Diensten in de woon- / zorgcentra  
rond Kerst

Ontmoetingskerk
Woensdag 11 december 2019, 
’s middags Adventsviering voor 
senioren georganiseerd door de diakonie. 
Voorgangers tijdens de liturgische viering 
zijn ds. Wim Lolkema en ds. Willem 
Vermeulen. 

Zoomflat
Maandag 16 december 2019, 
15.00 uur Oecumenische Kerstviering. 
Voorgangers zijn diaken Anton Janssen  
en ds. Willem Vermeulen. 

Reigershorst / Acquacite
Dinsdag 17 december 2019, 
10.30 uur Oecumenische Kerstviering. 
Voorgangers zijn pastor Paul Verbeek en ds. 
Wim Lolkema. M.m.v. het Reigershorstkoor. 

Stuijvenburgh
Dinsdag 17 december 2019, 
14.30 uur Oecumenische Kerstviering. 

Voorgangers zijn pastor Fredi Hagedoorn-
Timmermans en ds. Willem Vermeulen. 

Het Nieuwe A.B.G.
Vrijdag 20 december 2019, 
14.00 uur Oecumenische Kerstviering. 
Voorgangers zijn diaken Jan Foesenek  
en ds. Wim Lolkema. 

Huize Jacquelientje
Vrijdag 20 december 2019,  
14.30 uur Oecumenische Kerstviering. 
Voorgangers zijn pastor Helène Kouwen-
hoven en ds. Willem Vermeulen.

Meilustflat
Vrijdag 20 december 2019,  
15.00 uur Oecumenische Kerstviering in 
de Meilustflat. Voorgangers zijn pastor  
Jo Staps en ds. Wim Lolkema.

Op zondag 2 februari 2020 om 10.00 
uur hopen we als gemeente de dienst 
van verbintenis en intrede van ds. Wim 
Lolkema te vieren. Tot dusverre werkte 
hij als bijstand in het pastoraat om het 
“lopende werk” van ds. Bert ten Kate 
voort te zetten. Maar nu wordt hij als 

gemeentepredikant aan onze gemeente 
verbonden en zal hij op alle terreinen 
van het “leren, dienen en vieren” onze 
herder en leraar worden. De dienst wordt 
voorgegaan door ds. Willem Vermeulen en 
ds. Wim Lolkema.  
U bent van harte welkom. 

Bijzondere feestelijke zondag 
in februari

Op 14 december 2019 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 
negen bijbellezingen, voorgelezen door 
negen personen die betrokken zijn bij 

U wordt van harte uitgenodigd  
om weer samen kerstliederen  
te zingen met en door het koor:  
de Sunflowers.

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

Deze samenzangdienst wordt 
gehouden op zondag 15 december, in de 
Ontmoetingskerk. Diverse musici verlenen 
hierbij hun medewerking. Aanvangstijd is 
’s middags, 14.30 uur. Dit alles o.l.v. Ineke  
de Vries Kom en zing met ons mee!

Zaterdag 14 december: 
Lessons and Carols

Op zaterdag 21 december organiseren we een ontmoeting 
met de buurtbewoners onder de naam Buurt-Kerstborrel.

Bij deze nodigen we onze gemeenteleden uit om van 17.00 - 19.00 uur 
hierbij aanwezig te zijn in de grote zaal van de kerk.
Jan Voorsluijs | scriba

Buurt-Kerstborrel

met veel 
samenzang

Kerstconcert
Gratistoegang
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Feestelijke cantorijmuziek 
met Kerst!

Als dirigent van twee cantorijen op 
de Brabantse Wal zie ik wekelijks 
een kleine dertig zangers voor 
me. Het zijn leden van Cantorij 
Rejoice (Ontmoetingskerk Bergen 
op Zoom) en de Martinus Cantorij 
(Martinuskerk Halsteren). 

Dit jaar proberen we uit of de grotere 
feestdagen geschikt zijn om eens  
muzikaal samen te werken. Eind mei,  
met Hemelvaart, heeft u al een keer zo’n 
grotere groep zangers aan het werk gezien 
en gehoord, en dat ging toen vrij soepel.  
Reden om dit experiment nu te vervolgen: 

Kerstcampagne
“Geef Licht”

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is 
het elke dag donker. Ze moeten leven met 
oorlog, armoede of ziekte. Advent inspireert 
ons om uit te zien naar iets nieuws,  
iets mooiers, een belofte die uitkomt.  
De geboorte van Jezus brengt licht in een 
donkere wereld. Met de Kerstcampagne 
van Kerk in Actie delen we dit licht met 
kinderen in Moldavië. Zo verlichten we hun 
leven met geloof, hoop en liefde. 

Door hoge werkloosheid en armoede in 
Moldavië, werkt ongeveer een kwart van de 
bevolking in het buitenland. Ouderen én 
kinderen blijven dikwijls alleen achter, er 
is niemand die voor ze zorgt. Alleenstaande 
ouderen worden hard getroffen door 
de economische crisis, kunnen niet in 
hun eigen levensonderhoud voorzien en 
kinderen groeien op zonder of met weinig 
ouderlijk toezicht.

Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op 
zichzelf aangewezen, doordat hun ouders 
naar het buitenland vertrokken zijn. 
Daardoor gaan ze niet regelmatig naar 
school en lopen groot risico slachtoffer 
te worden van geweld en mensenhandel. 
Ze voelen zich eenzaam en verlaten, en 
hierdoor liggen depressie en agressie op  
de loer.

Bij het dagcentrum van de christelijke 
organisatie Bethania ontvangen kwetsbare 
kinderen hulp bij het maken van hun 
huiswerk, krijgen ze een maaltijd en 
psychosociale hulp aangeboden.  
Ook is er een tienerclub en worden er 
in de schoolvakantie zomerdagkampen 
georganiseerd. Door middel van educatie 
en recreatief bezig zijn, wil Bethania 
voorkomen dat de emotionele, fysieke 
en sociale groei van kinderen in gevaar 
wordt gebracht. Er zijn dagelijks sport- en 
buitenactiviteiten en elke maand worden 
de verjaardagen van de kinderen gevierd.

De eerste collecte op Eerste Kerstdag is 
bestemd voor dit project. Als u niet in 
de gelegenheid bent om naar de kerk te 
komen maar dit project wilt steunen, 
kunt u uw bijdrage overmaken 
naar: NL48INGB0005018616 t.n.v. 
Werkgroep ZWO te Bergen op Zoom 
o.v.v. Kerstcollecte.

Namens uw ZWO | Alison Jolley

ook met Kerst wil ik zangers van beide 
cantorijen samenvoegen om over en weer 
bij elkaar te zingen. 

Op 24 december (Kerstavond) treedt 
deze combi-cantorij aan in Halsteren 
(Martinuskerk, 22.00 uur), en op  
25 december (Kerstochtend) treft u ons  
aan in Bergen op Zoom (Ontmoetingskerk  
10.00 uur). Hopelijk zingen we in beide 
kerken met ongeveer dezelfde zangers 

ongeveer hetzelfde programma, uiteraard 
aangepast aan de bijzonderheden van de 
betreffende diensten. Schrik dus niet als 
u in uw vertrouwde kerk ineens vreemde 
zangers-gezichten ziet: ik ken ze allemaal, 
het is goed volk! 

Wens ons succes! Dan heeft u een  
mooie viering!

Annemiek Vogels | cantor/dirigent

Nieuwjaars-
wensen
Op zondag 5 januari 
2020 willen we elkaar 
een gezegend nieuwjaar 
wensen; dat kan vóór en na 
de kerkdienst van 10.00 uur 
die ochtend.

Jan Voorsluijs | scriba
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Zondag 5 januari 2020: 
Bijzonder jubileum 
25 jaar Ontmoetingskerk

Misschien dat enkele mensen  
hun wenkbrauwen fronsen bij het 
bericht dat op zondag 5 januari a.s.  
de Ontmoetingskerk 25 jaar bestaat. 

Wanneer je in de kerk zit en om je heen 
kijkt, zul je al snel tot de conclusie komen 
dat het gebouw een stuk ouder moet zijn 
dan 25 jaar. Inderdaad, het is gebouwd in 
1928. En toch is er op de eerste zondag van 
2020 een jubileum: decennialang ging het 
gebouw door het leven zonder een specifieke 
naam. Het was gewoon de kerk van de 
Gereformeerden. Er waren ook Lutheranen 
die in de Lutherse kerk samenkwamen en 
Hervormden die dat deden in de Hervormde 
kerk. In het begin van de negentiger jaren 
werden de plannen om samen te gaan 
werken steeds duidelijker. Ook werd in 
die periode duidelijk dat voor die nieuwe 
Samen-op-weg gemeente de kerk aan het 
Bolwerk de beste huisvesting kon bieden. 
Maar dan moest die kerk wel een andere 
naam krijgen. Gekozen werd voor de naam 
“Ontmoetingskerk”. 

In het gebouw ontmoeten de protestantse 
tradities elkaar. In de gemeente en het 
pastoraat ontmoeten de leden elkaar. In de 
diakonie ontmoeten kerk en wereld elkaar. 
In de liturgie willen we zingend, biddend, 
lezend en lerend God ontmoeten.
 

Samenvattend: vierend, lerend en dienend. 
Nu 25 jaar geleden werd die naam onthuld 
tijdens de kerkdienst op 1 januari 1995 door 
de kinderen van de gemeente en daarbij 
werd onderstaand lied gezongen:

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,
Ontmoet elkaar nu hier, je bent niet alleen.
Want wij mogen samen delen, samen leren, 
samen spelen.
Ook al zijn wij groot of klein: samenwerken is 
pas fijn!
 
Kijk eens naar omhoog, kijk eens naar omhoog,
“God is trouw aan jou”, zegt de regenboog.
mensen mogen God ontmoeten, in Zijn naam  
elkander groeten,
daarvoor komen wij te-zaam, om te vieren in 
Gods naam.
 
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen.
Wij zijn in de wereld niet alleen.
Mensen mogen mensen groeten, in Gods naam  
elkaar ontmoeten,
daarvoor komen wij te-zaam, om te dienen in 
Gods naam.
 
Welkom in de kerk, de Ontmoetingskerk,
Ontmoet hier God en mens, dat is kerkenwerk,
God kent ieder mens bij name, geloof dat maar 
en zing maar amen.
Ook al zijn wij groot of klein, God wil ieders 
Vader zijn.

Ds. Willem Vermeulen

Raad van Kerken  
in het jaar 2020

Eerst de Week van de Eenheid, van 
19 t/m 26 januari, met als thema 
“Buitengewoon”. Met de invulling van 
die week zijn we bezig, maar dat staat 
bij het inleveren van deze kopij nog 
niet vast. Wel weten we dat van onze 
kant in die dienst ds. Ellen van Sluijs 
uit Etten-Leur zal voorgaan.

We werken verder aan een 
mooie kerkdienst op 4 mei, de 
dodenherdenking. Ook komt er een 
dienst in september in de Vredesweek 
en natuurlijk hopen we weer mee te 
doen in de week van de herdenking 
van de oorlog en bevrijding van 
Bergen op Zoom, eind oktober.

Namens de Raad van Kerken,
Joke Petermeijer

Wijkontmoetings- 
avonden
“Een goed verhaal” deel je met 
anderen: in 2020 staat een  
avond gepland: 

•  Voor wijk 1 en 4 op dinsdag 21 januari  
bij fam. De Jong, De Moerkens 41,  
om 20.00 uur.

•  Voor wijk 2 en 5 op dinsdag 4 februari  
om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk.

U wordt hier van harte voor uitgenodigd!  
(Op de adressticker staat ook het nummer van 
uw wijk/sectie).

Voor pastorale vragen kunt u terecht bij 
onze predikanten:
•  Ds. Wim Lolkema: de wijken 1, 2 en 5
•  Ds. Willem Vermeulen: de wijken 3, 4 en 6

Een hartelijke groet vanuit de Pastorale Raad, 
Attie Swart | gj.swart@wxs.nl

nu toen
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Lunchgesprek 
in de Ontmoetingskerk

Relivisie op de 
tweede vrijdag  
van de maand

Ook op zondag 23 februari 
aanstaande houden we weer  
een lunchgesprek. Na afloop  
van de kerkdienst en na de  
zondagse koffie genieten we  
van een eenvoudige lunch  
in de Ontmoetingskerk. 

En er is gelegenheid om met de voorganger 
(ondergetekende) door te praten over de 
preek / overdenking van die morgen  
en aan elkaar uw eigen verhaal  
daarbij te vertellen. En dus ook om  
met belangstelling te luisteren naar  
‘Een goed verhaal’. 
Wil je, wilt u, meepraten en mee-eten?  
Van harte welkom! Tegen die tijd komt  
er meer informatie in Rond de Kerken. 

Al vele jaren is er via ZuidWest 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 ZuidWest TV: uitzending 
gemist. Van harte aanbevolen.

Leerhuis:  
“Een goed verhaal nader bekeken” 

“De kerk heeft een goed verhaal”.  
Zo zeggen we dat vaak. Het gaat 
zelfs om heel veel verhalen.  
De Bijbel staat er vol mee. 

Ook zijn er verhalen uit de traditie van  
de kerk en over mensen die getuigenis  
van het geloof hebben gegeven.  
Dit voorjaar willen we bij drie verhalen 
stilstaan. Telkens lezen we relevante 
(Bijbel)verhalen en vertellen ons eigen 

verhaal erbij. Het zijn drie dinsdagen en  
we beginnen telkens om 20.00 uur in  
de Ontmoetingskerk. 
De data zijn:
•  11 februari over de 40 dagen tijd
•  7 april over Pasen en Pascha
• 26 mei over Pinksteren

Het leerhuis “Een goed verhaal  
nader bekeken” wordt geleid door  
ds. Willem Vermeulen.

Zingt U mee in het 23ste vastenavond-
kerkkoor?
Als vanouds probeert een commissie van 
jongere en wat minder jonge leden van  
de parochie en de protestantse gemeente 
om het motto van de Vastenavond te 
bekijken door de bril van kerk en Bijbel.  
Vanaf zondag 2 februari oefent het 
vastenavond-kerkkoor wekelijks om  
11.30 uur in de Sint-Gertrudiskerk en ook 
is er een groep jongeren die voor de muziek 
zorgt. De dienst op 23 februari 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.

23 februari 2020 
23ste Oecumenische 
vastenavond 
kerkdienst 

Gerard Dou, Lezende oude vrouw (ca. 1631) 
Rijksmuseum, Amsterdam

Ds. W. Lolkema
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Advent en wat 
verwachten wij 
binnen de gemeente? 

Op het moment dat ik deze bijdrage aan 
de gemeentebrief schrijf, hebben we als 
gemeente net een gemeentevergadering 
gehad. De opkomst was geweldig en 
dat is misschien ook logisch, want de 
onderwerpen van de vergadering waren 
belangrijk en gaan de hele gemeente aan. 
Het was een prachtige zondag, koud en 
mooi herfstweer met de rijp op de bladeren 
en de zonnestralen, laag doorkomend 
door de bomen, die in fraaie bonte 
kleurenpracht staan. Het zal een van de 
laatste mooie herfstdagen zijn. Onderweg 
naar de kerk was het even genieten en ik 
realiseerde me hoe prachtig de natuur in 
winterslaap raakt. Tegen de tijd dat u dit 
leest zullen alle blaadjes van de bomen 
zijn. Het kerkelijk jaar is voorbij en de 
adventsperiode is begonnen. 

Advent, afgeleid van het Latijnse woord 
adventus, betekent ‘komst’. We leven toe 
naar het Kerstfeest: het feest van Jezus’ 
komst naar deze wereld als klein kind in 
een kribbe. Deze periode is in het kerkelijk 
jaar de tijd van het “verwachten”.  
Daar moest ik aan denken bij het schrijven 
van deze bijdrage. Als Protestantse 
Gemeente zijn we immers ook in een fase 
gekomen van verwachten en wachten op 
wat komen gaat. We kijken terug op een 

kerkelijk jaar waarin beleid voor de toekomst 
is vastgesteld. En we zijn momenteel in een 
fase gekomen waarin we ons vooral op de 
procedure van het beroepingswerk richten. 
We zijn in hoopvolle verwachting van wat 
2020 ons gaat brengen. 

Daarom is het, denk ik, goed om de 
inhoud van de gemeentevergadering 
van 10 november jl. op een rij te zetten. 
De onderwerpen betroffen vooral de 
toekomstige “personele” bezetting, te 
weten: het beroep van Wim Lolkema, 
het beroep van de opvolger van Willem 
Vermeulen en het aantrekken van  
een jeugdwerker.

Allereerst richt ik me op het beroepings-
werk. De kerkenraad heeft een aanvraag 
gedaan voor financiële goedkeuring van het 
beroep van Wim Lolkema en een nieuwe 
predikant die zal worden beroepen na het 
emeritaat van Willem Vermeulen. Deze 
goedkeuring is door het Classicale College 
voor de Behandeling van Beheerszaken 
(CCBB) afgegeven. Op dit moment wachten 
we op de goedkeuring van de Classis voor 
het beroepen van  
Wim Lolkema per 15 januari 2020 (tot aan 
diens emeritaat in 2024) en het beroepen 
van een nieuwe predikant als opvolger 
van Willem Vermeulen voor 80% voor 
onbepaalde tijd, plus voor 20% voor de 
periode van de eerste vijf jaar.

In het beleidsplan wordt gesproken van  
een fulltime opvolger van Willem 
Vermeulen. Dit hebben we aangepast in 
een verbintenis voor onbepaalde tijd van 

80% plus een verbintenis van 20% voor de 
eerste vijf jaar. Hiermee zijn we flexibel voor 
de toekomst en de structurele financiering 
van de predikant. De kerkenraad is zich 
ervan bewust dat een teruggang van 
100% naar 80% na vijf jaar mogelijk niet 
aantrekkelijk zou zijn voor een te beroepen 
predikant. Bovendien is ons beleidsplan 
ambitieus en wordt er veel tijd en energie 
verwacht van de nieuwe predikant.  
We hebben daarom contact gezocht met de 
kerkenraad van de Protestantse Gemeente 
te Woensdrecht. De reductie van 100%  
naar 80% van de nieuwe predikant bij 
ons valt daar namelijk samen met het 
emeritaat van Wim Lolkema in 2024.  

Dit levert dan een vacante predikants-
plaats op voor de gemeente Woensdrecht.  
De kerkenraad heeft samen met de 
kerkenraad van Woensdrecht een 
intentieverklaring getekend waarin  
- zonder bindend te zijn - wordt uitgespro-
ken dat de nieuwe predikant van Bergen op 
Zoom tegen die tijd kandidaat zal zijn voor 
het beroep om die vacature in Woensdrecht 
te vervullen, wanneer wij als gemeente 
zouden terugvallen op een verbintenis 
van 80%. Zo kunnen we de toekomst in 
allerlei opties inrichten en hebben we 
de financiële risico’s voor de gemeente 
verantwoord afgedicht. 

In de gemeentevergadering hebben we u 
Wim Lolkema als de te beroepen predikant 
voorgesteld, aansluitend op zijn huidige
contract als bijstand in het pastoraat.  
U had tot 30 november de gelegenheid om 
hier tegen bezwaar in te dienen bij  

Van de 
voorzitter
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de kerkenraad. Daarna zal Wim overdenken 
of hij het beroep zal aanvaarden, hetgeen 
wij natuurlijk wel verwachten. In de dienst 
van 2 februari 2020 zal Wim vervolgens 
bevestigd worden. Noteert u die datum vast 
in uw agenda!

Op de tweede plaats is in de gemeente-
vergadering de beroepingscommissie 
aan u voorgesteld. Die is onlangs door de 
kerkenraad ingesteld en heeft de opdracht 
gekregen om binnen het opgestelde profiel 
te zoeken naar een nieuw te beroepen 
predikant. Binnenkort komt de hele 
commissie bijeen en zal zelf een voorzitter 
kiezen. Ze zullen de kerkenraad actief op de 
hoogte houden van hun voortgang.  
We wensen de commissie veel wijsheid en 
zegen toe en we verwachten en vertrouwen 
vanuit ons geloof dat de predikant die 

wij ook voor hen in de toekomst kerk 
kunnen zijn. De jeugdwerker zal intensief 
samenwerken met Wim Lolkema en de 
nieuwe predikant. We richten ons erop dat 
een jeugdwerker begin volgend jaar wordt 
aangetrokken en al voor de zomer aan de 
slag is. 

Kortom: We hebben als gemeente het 
afgelopen jaar geïnvesteerd in beleid voor 
de toekomst. Het doel is om te komen 
tot een meer bruisende gemeente, die 
meer mensen aanspreekt, zowel jeugd als 
jonge gezinnen en dit zonder de ouderen 
te vergeten. Wat een mooie verwachting 
spreken we daarmee uit. Daar word je toch 
vanzelf enthousiast van? Ik begon dit stuk 
te memoreren dat advent is: kijken naar wat 
komt. Daarmee mogen we ook hoopvol zijn 
dat God het niet opgeeft met onze kerk, onze 

bij onze gemeente past, het pad van de 
commissie zal kruisen.

Tenslotte is het voornemen gedeeld 
om een jeugdraad Brabantse Wal op te 
richten, samen met de andere protestantse 
gemeenten van de Brabantse Wal.  
Wij hebben van het Protestants Weeshuis 
de toezegging gekregen dat een jeugdwerker 
voor 50% wordt betaald voor onze 
gemeente. Door de samenwerking kunnen 
we een fulltime jeugdwerker aannemen 
voor vijf jaar. Voor de financiering van 
de andere 50% wordt gebruik gemaakt 
van andere subsidieregelingen of 
anders door de overige gemeenten zelf 
gefinancierd. We zijn enthousiast en blij 
op deze manier de jeugd en jongeren en 
ook de jongvolwassenen en jonge ouders 
te kunnen aanspreken en te kijken hoe 

gemeente in Bergen op Zoom. Ik wens ons 
toe dat we niet alleen onze zorgen voor de 
toekomst naar elkaar benoemen, maar juist 
ook een “verwachting” mogen uitspreken. 
We zijn immers in blijde verwachting. 
Misschien is het mooi om daar de komende 
adventsperiode en Kersttijd ook aan  
te denken. 

Ik wens u, namens de kerkenraad, een 
sfeervolle feestmaand toe, gezegende 
kerstdagen en veel gezondheid en alle 
goeds voor het nieuwe jaar. Daarnaast 
wens ik degenen die het nodig hebben, 
omdat voor hen de decembermaand geen 
feestgevoel van samenzijn oplevert, veel 
steun en kracht toe de komende weken.

Een hartelijke groet,
Charlotte Verbraak | voorzitter

Moldavië is het armste land van Europa, 
gelegen tussen Roemenië en Oekraïne. 
Vanwege de armoede trekt een groot 
deel van de beroepsbevolking naar het 
buitenland om te werken, waardoor 
kinderen en ouderen achterblijven. 
Gecombineerd met grootschalige corruptie 
en een Sovjet-verleden levert dat grote 
problemen op. Kerk in Actie steunt een 
viertal organisaties die lokaal hulp bieden. 

De komende tijd zullen we u in Rond 
de Kerken of in de Zondagsbrief meer 

Misschien heeft u er al iets 
over gehoord: de ZWO’s in 
Noord-Brabant slaan vanaf 
2020 de handen ineen en gaan 
samenwerken in een nieuw 
gezamenlijk project. 

Hoe werkt dat precies? Na andere 
provincies wordt ook in Brabant voortaan 
één land gesteund in plaats van projecten 
in verschillende landen. Via Kerk in 
Actie worden dan meerdere organisaties 
gesponsord, via elk een eigen project.  

informatie geven over de verschillende 
projecten. Alvast goed om te melden dat uw 
ZWO-commissie naast ondergetekenden 
wel wat uitbreiding kan gebruiken:  
neemt u gerust contact met ons op als u 
interesse heeft.

Wij zijn na de startavond, maandag  
4 november, erg enthousiast om met het 
nieuwe project te beginnen en hopen dat  
u dit ook wordt!

Uw ZWO | Alison Jolley en Marlies Blesgraaf

De gemeenten in Brabant hebben  
Moldavië geselecteerd, vandaar ‘Brabant 
voor Moldavië’. 

Nieuws van de ZWO 
Brabant voor Moldavië 

vervolg pagina 13
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Van de kerk-
rentmeesters

De Protestantse Gemeente 
Bergen op Zoom heeft de 
afgelopen twee jaar veel tijd en 
energie gestoken in het maken 
van plannen voor de toekomst. 

Dat heeft geresulteerd in een prachtig 
nieuw beleidsplan. In dat beleidsplan zijn 
tien gebieden van aandacht benoemd: 
eredienst/muziek, pastoraat, jeugd, 
samenleving, oecumene, samenwerking 
Brabantse Wal, diaconie, organisatie, 
beroepskrachten en communicatie. In de 
komende jaren gaan we hier met zijn allen 
aan werken. Dat doen we met twee nieuwe 
predikanten: Ds. Lolkema en een in  
2020 nieuw te beroepen predikant na  
het emeritaat van Ds. Vermeulen.  
Tenslotte zal er ook een gesubsidieerde 
jeugdwerker komen. 

U begrijpt: alle plannen brengen flink 
wat kosten met zich mee: meer dan twee 
ton. De grootste post is het Pastoraat 
(zie grafiek) Daar valt de afdracht aan de 
landelijke kerk onder, naar rato van het 
aantal predikantsplaatsen. 

De belangrijkste inkomsten zijn uw 
bijdragen. Daarom zullen we u begin 
2020 weer benaderen met het verzoek 
uw jaarlijkse bijdrage aan de kerk toe 
te zeggen. Uw financiële deelname is 
belangrijk!

In 2019 hebben we Kerkbalans voor de 
eerste keer gedeeltelijk digitaal gedaan. 
De digitale aanpak heeft sterk de voorkeur 
van de kerkrentmeesters omdat het 
voor ons veel minder werk is. De digitale 
aanpak heeft twee componenten. 

Begroting 2020

 Gebouwen en beheer
 Pastoraat
 Diversen

1.  Digitale toezeggingen vervangen de 
enveloppen die bij u aan de deur 
worden afgegeven en weer opgehaald. 
In plaats daarvan krijgt u een email met 
een link naar een webformulier waarin 
u uw toezegging kunt invullen.

2.  Betalen met iDEAL. Dit vervangt 
de acceptgiro’s. Zowel op het 
webformulier als op het papieren 
toezeggingsformulier kunt u aangeven 
dat u met iDEAL wilt betalen.  
U krijgt dan in de maanden die u hebt 
geselecteerd een email met een link die 
leidt naar uw bank om te betalen.

Digitale toezeggingen worden automatisch 
geregistreerd, terwijl de papieren 
strookjes (honderden) met de hand 
moeten worden ingevoerd. We gaan dan 
ook de komende tijd alle in aanmerking 
komende gemeenteleden van wie we een 
email-adres hebben, maar die nog niet 
hebben aangegeven digitaal te willen 
toezeggen, benaderen met het verzoek 
om in te stemmen met de digitale 
toezeggingsprocedure.
Betalingen met iDEAL hebben 
sterk de voorkeur omdat die ook 
automatisch worden verwerkt in het 
administratiesysteem, terwijl andere 
overschrijvingen door ons handmatig 
moeten worden ingevoerd, elke  
maand weer.

We gaan een kleine campagne starten 
om u te motiveren ‘digitaal te gaan’, dus 
u leest dit pleidooi mogelijk niet voor 
het eerst. Dat gezegd hebbende: we zijn 
natuurlijk net zo blij met alle niet-digitale 
toezeggingen en bijdragen! We hebben 
er begrip voor als u liever bij de oude, 
vertrouwde methode blijft. 

Wilt u wel digitaal gaan toezeggen, laat  
dat dan weten op onderstaand email-
adres. Heeft u vragen of opmerkingen, 
aarzel niet ze te stellen, ook via 
onderstaand emailadres.

Rindert Peerbolte | voorzitter College van 
Kerkrentmeesters
kerkrentmeesters@
protestantsekerkbergenopzoom.nl

Ik geef om een plek 
waar ik mijn geloof in 

God kan delen

... daarom geef ik 
voor mijn kerk      

Geef 
voor 
je kerk
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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 privacybeleid 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 
kerkrentmeesters@
protestantsekerkbergenopzoom.nl 
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door Jan Voorsluijs

Ik heb voor mijn trouwen o.a. gewerkt 
als secretaresse in het toenmalige 
Diaconessen-ziekenhuis (nu Amphia), 
en ook als telefoniste. Door ons huwelijk 
kreeg ik ontslag, dat was in die jaren zo. 
Toen we in Tholen terecht kwamen heb 
ik daar diverse banen gehad en later, weer 
in Bergen, ben ik werkzaam geweest in de 
thuiszorg. Nu ben ik nog in dienst bij het 
uitvaartbedrijf van Jannie Hulsbergen.

In de kerk mag ik, met veel plezier, 
regelmatig de Bijbellezingen doen, zing ik 
samen met Kees al ruim elf jaar in cantorij 
Rejoice en, sinds de start, in het projectkoor 
“Rond de Brabantse Wal” onder leiding van 
Annemiek Vogels. Daarnaast help ik als 
verzorgende in Doorn bij de vakantieweek 
van de gehandicapten uit onze regio.  
Ik blijf eigenlijk het liefst uit de 
schijnwerpers, want Kees doet al veel werk 

voor de kerk als diaken. (Interruptie  
van Kees uit de keuken, bezig met het 
maken van een lekkere cappuccino:  
“Dat kan ik alleen maar doen met haar  
op de achtergrond”).

Het geloof is bij dit alles voor mij heel 
belangrijk: ik kan niet zonder en heb het 
gevoel dat ik een lijntje naar boven heb. 
Ik probeer op een christelijke manier te 
leven o.a. door er voor anderen te zijn en 
te helpen waar nodig is. We zijn daarom 
ook trouwe bezoekers van de zondagse 
kerkdiensten en gaan graag naar het 
leerhuis en de lunchgesprekken om 
zodoende van anderen, bijvoorbeeld 
katholieken, te horen hoe zij over 
geloofsvraagstukken denken.

In de Ontmoetingskerk kom ik al vanaf mijn 
jeugd: ik heb hier de catechisatie gevolgd 
en op de “meidenclub” gezeten, waar we 
toneelstukjes deden en op kamp gingen.  
In die tijd zaten de ouderlingen en diakenen 

nog in de speciale banken links en rechts 
van de preekstoel en was de overheersende 
kleur van het interieur aubergine. Ik voel 
me in de kerk dus helemaal thuis en 
vind het mooi dat kinderen ook aan het 
avondmaal kunnen deelnemen.

Wat de toekomst betreft vraag ik me 
weleens af hoeveel mensen er over vijftien  
á twintig jaar nog in de kerk zullen zitten.  
Ik zou het heel erg fijn vinden als er dan een 
enthousiaste jongere generatie de plaats 
van de “oudjes” heeft ingenomen.”

Mensenwerk – 
Werkmensen
met Lia de Klerck

“Ik ben geboren in Bergen op Zoom, getrouwd 
met Kees en samen hebben we een zoon en een 
dochter van rond de 40 jaar met twee schatten 
van kleinkinderen. We hebben in Halsteren 
gewoond, 26 jaar in Tholen en zijn daarna terug 
naar Bergen gekomen.

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. Zeker waar 
de samenwerking met 
Ossendrecht; Halsteren/
Nieuw-Vossemeer en 
Steenbergen steeds 
toeneemt, is informatie 
over onze buren natuurlijk 
waardevol. Het digitale 
abonnement kost € 17,50  
en de papieren uitgave,  
die u over de post  
ontvangt, € 28,-. 
Mevrouw P. van Herel-van 
Sprang, T 251 127, noteert 
graag nieuwe abonnees.

Ad Petermeijer, 
voorzitter Rond de Kerken

© erikdeklerck.com
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Boekenmarkt
Iedere eerste zaterdag van elke maand 
is deze tussen 11.00 en 16.00 uur in ons 
Kerkelijk Centrum Williamstraat.  
Op vrijdagochtend wordt de boekenmarkt 
opgebouwd en het opruimen gebeurt op 
zaterdag na het afsluiten. Voor dit vele 
werk mogen we gelukkig op de nodige 
vrijwilligers rekenen. Iedere keer wordt  
er voor meer dan € 200,- verkocht. Dat 
zijn elke maand veel boeken. Deze worden 
direct weer door nieuwe vervangen, 
waardoor het de moeite waard is  
om iedere maand langs te komen.
De opbrengst van de boekenmarkt is een 
belangrijke bijdrage voor het onderhoud 
van onze Ontmoetingskerk. De opbrengst 
van dit jaar tot nu toe (7 november) is 
namelijk bijna € 5.000,-. Daarvan komt  
€ 2.215,- van de zaterdagse verkoop en via 
internet is er door Alexander van der Kallen 
voor € 2.680,- verkocht. Opgeteld is dat het 
mooie bedrag van € 4.895,-. 

Ad Petermeijer

Elke dinsdag van 14.00 - 16.00 uur is 
de kerk open. Onder het genot van een 
kopje koffie/thee is er gelegenheid voor 
een gesprek met elkaar of gezellig een 
spelletje doen. Op 17 december is er 
een filmmiddag met een hapje en een 
drankje. Voor inlichtingen: Ans de Laater
T 244 563 | E fam.de.laater@ziggo.nl

’t Winkeltje
In de kerk hebben we een eigen winkeltje, 
waarvan de opbrengst bestemd is voor het 
restauratiefonds. Elke maandagmiddag 
komen de crea-dames bij elkaar en maken 
dan verschillende cadeautjes voor de 
verkoop. Nu, met de feestdagen, hebben  
we ook speciaal voor Kerst van alles te  
koop. Er is bovendien rode en witte wijn te 
verkrijgen met het etiket van de kerk erop.
Komt u eens kijken; na de dienst en elke 
maandag-/dinsdagmiddag is de kerk open. 
Voor inlichtingen: Ans de Laater
T 244 563 | E fam.de.laater@ziggo.nl

in de 
Ontmoetingskerk

ZONDAG 22 DECEMBER
11.00 - 13.00 UUR
ONTMOETINGSKERK, NA DE DIENST!
4 T/M 12 JAAR * GEZELLIG * CREATIEF * INCL. LUNCH

4e 
advents-zondag!
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