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Het is 30 juli 2020. Ik mag voor deze Gemeentebrief iets 
schrijven over het jaarthema van de kerk voor het seizoen 
2020-2021: “Het Goede Leven”.

ds. Wim 
Lolkema

En of het zo moet zijn…?? In de NOS-app 
lees ik juist vandaag: Corona tast geluk van 
Nederlanders aan. Onderzoekers van de 
Rabobank schrijven dit naar aanleiding 
van hun jaarlijkse Brede Welvaartsenquête. 
En zij verbinden deze ontwikkeling met de 
coronacrisis. 29 procent van de deelnemers 

aan de enquête geeft haar/zijn leven dit  
jaar (maanden mei en juni) een lagere  
score dan vorig jaar in dezelfde maanden.  
De brede welvaart bestaat volgens de RABO 
uit elf elementen (o.a. zaken als huisvesting, 
inkomen en sociale contacten) en de 
algehele score is nauwelijks lager dan   

De Welvaarts- 
enquête en  
Het Goede 
Leven



Overzicht bijzondere kerkdiensten 
in de komende periode

Oecumenische kerkdienst 
Zondag 25 oktober 2020,  
09.30 uur, Sint-Gertrudiskerk 
Oecumenische kerkdienst van woord  
en gebed in het kader van de herdenking  
en viering van de bevrijding van Bergen  
op Zoom. 

Startzondag
Zondag 27 september 2020,  
10.00 uur 
Naast de introductie van het 
jaarprogramma nemen we tijdens deze 
dienst afscheid van ambtsdragers en 
mogen ook enkele ambtsdragers worden 
bevestigd. Medewerking wordt verleend 
door de cantorij Rejoice o.l.v. Annemiek 
Vogels. Voorganger is ds. Wim Lolkema.  
U bent van harte welkom. 

vorig jaar. Op heel veel gebieden van 
ons (samen-)leven gaat het dus gewoon 
goed. Tel je zegeningen! Maar toch,… die 
geluksbeleving. De onderzoekers van de 
RABO roepen politici op om zich niet alleen 
zorgen te maken over volksgezondheid 
en economie, maar ook over andere 
elementen van onze welvaart. En dán 
wordt het jaarthema van onze landelijke en 
plaatselijke kerk voor het komend seizoen 
ineens extra actueel: “Het Goede Leven”. 
Het is een thema dat prikkelt en waar ik blij 
van word. Het is zeker een pakkende vraag 
voor ons allemaal: in hoeverre ervaar jij (u) 
je leven als een goed leven? 

Waar gaat het bij geluksbeleving nu  
precies over? Moeten we denken aan 
lifestyle-deskundigen die een goed- 
belegde boterham verdienen (deze zij  
hen gegund) aan het ijverig coachen van 
allerlei gelukzoekers? Aan Pluk de Dag?  
Aan het Zwitser-leven-gevoel? La Dolce 
Vita? Vandaag de dag kun je je immers 
wenden tot allerlei gelukbevorderaars…
Nee, zo ‘mediterraans’ hoeft het volgens 
mij niet. Geluk kun je op een veel meer 
‘alledaags’ niveau bekijken en beleven.  
In de wereld van de zorg heb je de 
organisatie Planetree. Die richt zich op 
het scheppen van voorwaarden waardoor 
mensen die zorg ontvangen en geven 
maximaal tot hun recht komen. Daarbij 
houden ze zo veel mogelijk de regie over 
hun eigen leven en werken.
De bekende regionale zorgorganisatie 
SDW (voor dagelijkse zorg aan mensen met 
een verstandelijke beperking) heeft op dit 
gebied een prachtige brochure uitgegeven: 
Samen Goed Leven! Essentieel daarbij is de 
gedachte: JIJ doet ertoe, als de mens die je bent. 

de parel, opdat Het Goede Leven op zoveel 
mogelijk plekken en voor zoveel mogelijk 
mensen werkelijkheid zal worden. 
Dat klinkt groots, maar zoals je (u) weet: 
elke grote reis begint met een eerste stap. 

Ieder mens is uniek en mag zich gekend weten. 
En vanuit die optiek wordt de cliënt van 
SDW dan ook dagelijks benaderd. 

Wat mij betreft ligt dit alles heel dicht bij 
de manier waarop we tegenwoordig tegen 
pastoraat aankijken. Ook in het kerkelijk 
leven hebben we gezond respect voor elke 
mens in onze geloofsgemeenschap.  
En natuurlijk ligt de één ons beter dan de 
ander. Maar de basis is respect voor ieders 
eigenheid. Zo werken we aan een goed leven 
binnen onze kerkelijke gemeenschap.

De kerk voegt vanuit het Evangelie hier 
dingen aan toe. Het leven is immers dáár 
goed waar Gods barmhartigheid aanwezig  
is. Waar Hij regeert, is het goed!  
Die barmhartigheid kennen we bij uitstek 
in zijn Zoon Jezus Christus. 
Als Hij het Goede Leven ter sprake brengt, 
verbindt Hij dat met het Koninkrijk der 
hemelen. En dat vergelijkt Hij in Matthéüs 
13: 44 t/m 46 met een schat en een parel.  
De schat wordt als bij verrassing ontdekt. 
Naar parels wordt gezocht; en DE kostbare 
parel wordt gevonden!
Dus: het Koninkrijk IS er. Het goede leven 
bestaat. Weliswaar verborgen, maar het  
IS er. 
Maar: hoe groot is nu de kans dat je deze 
schat vindt? Een pessimist zegt: die kans is 
superklein. Maar zo zit Jezus niet in elkaar. 
Bij Hem is het glas altijd meer dan halfvol: 
het (bijna) onmogelijke wordt werkelijkheid! 
Voor zowel niet-zoekers als zoekers. 
Waarom zou jij de schat dan niet vinden? 
In de Bijbel vind je immers richting-
aanwijzers genoeg. En vervolgens 
nodigt Jezus ons via Matthéüs uit om 
ondubbelzinnig te kiezen voor de schat en 

En wat zou het mooi zijn als bij de volgende 
Brede Welvaartsenquête iets te merken  
zou zijn van ons kerkelijk jaarthema:  
Het Goede Leven. 

Voor u ligt de nieuwe gemeentebrief, 
die u zoveel mogelijk informeert over 
de eerste maanden van het komende 
kerkelijk seizoen. Een vooruitblik, 
maar we kijken nog even terug naar de 
vorige gemeentebrief, die half maart 
werd bezorgd, in de laatste dagen 
voordat het normale leven volledig 
tot stilstand kwam. Ons gemeente-
zijn werd op de proef gesteld, doordat 

we niet naar de kerk konden en de 
gangbare fysieke contacten niet meer 
mogelijk waren. De blijvende gevolgen 
van de crisis voor het kerkelijk leven - 
zoals we dat gewend waren - zijn nog 
moeilijk in te schatten. Toch proberen 
we, nu de zwaarste beperkingen zijn 
opgeheven, na te denken over wat 
mogelijk is binnen de norm van  
1,5 meter. De redactie

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

Ten 
geleide
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Kerkelijke  
activiteiten

Van de redactie

Gemeentevergadering  
Zondag 18 oktober 2020,  
na de kerkdienst 
Op zondag 18 oktober zal er na de 
kerkdienst een gemeentevergadering 
worden gehouden. Vanwege Corona 
is het een uitgestelde vergadering om 
de jaarstukken te bespreken en daar 
goedkeuring van de gemeente over  
te ontvangen. 

Tevens zal de beroepingscommissie een 
stand van zaken geven over de voortgang 
van het beroepingswerk. Mocht het nodig 
zijn om voor dit laatste punt eerder bij 
elkaar te komen, dan volgt daarover bericht.
Verder zal informatie gegeven worden over 
het aantrekken van de jongerenwerker.

Eric van der Geer | scriba

Torgau jeugduitwisseling 
Woensdag 21 tot en met  
zondag 25 oktober 2020 
Van woensdag 21 tot en met zondag 25 
oktober staat de volgende reis gepland  
naar onze partnergemeente Torgau.  
De uitnodiging geldt nog steeds! We zijn 
welkom op genoemde data in Torgau. 
Niemand weet op dit moment hoe 
de wereld er dan voor staat i.v.m. de 
ontwikkelingen rondom het coronavirus. 
Hopelijk mogen we reizen en mogen we 
elkaar ontmoeten. Wellicht moeten we 
afstand houden en betekent dit dat we niet 
met kleine busjes kunnen reizen, maar 
bijvoorbeeld met een grote. Het zou ook 
zomaar kunnen dat er nieuwe uitbraken 
zijn en alles weer op slot zit, maar 
daartegenover zou het ook zomaar kunnen 
dat de situatie rustig en gunstig is. 

Toen we begin juni de eerste aanzet 
deden voor de productie van deze 
Gemeentebrief, was nog veel onzeker 
vanwege de mogelijke maatregelen 
en gevolgen ten aanzien van de 
corona-infectie. Nu we half augustus 
moeten overgaan tot het drukken van 

de Gemeentebrief is nog steeds niet 
duidelijk hoe de komende maanden 
zullen verlopen. Dat betekent dat 
er weinig plannen kunnen worden 
aangekondigd voor de komende tijd  
en dat deze uitgave het moet doen 
zonder een aantal vaste rubrieken.  
Het maken van een Jaarprogramma  
is dus ook niet mogelijk.
We vragen de lezer begrip hiervoor.

Inmiddels heeft een aantal jongeren van 
nu en enkele “jongeren van toen” zich 
aangemeld voor deze reis. Mocht je meer 
willen weten, bel of mail dan even.  
De uitnodiging geldt voor alle middelbare 
scholieren en ouder. Bijzonderheid dit 
jaar is dat ook vroegere deelnemers zijn 
uitgenodigd, eventueel met hun kinderen! 
Het is namelijk een reünie- en ook een 
beetje een afscheidsreis, althans, voor  
ds. Willem Vermeulen. Welkom allemaal! 
Info en aanmelding via:  
marcelsmidt@home.nl 

Relivisie op de tweede  
vrijdag van de maand
Al vele jaren is er via ZuidWestTV 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. Tijdens de coronacrisis 
dit voorjaar werd het programma wekelijks 
in plaats van maandelijks uitgezonden. 
Zo konden we onze achterbannen op 
een goede en moderne manier bereiken. 
Thans zijn er gesprekken gaande om de 
frequentie van het programma te verhogen 
van maandelijks naar twee keer per 
maand. Het doelgebied zijn de burgerlijke 
gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht 
en Roosendaal. De uitzendingen zijn 
telkens op een vrijdag en natuurlijk daarna 
nog lang te vinden op de website van 
ZuidWestTV: uitzending gemist.  
Van harte aanbevolen.

Pensioen en emeritaat
Na terugkomst van zijn vakantie is  
ds. Willem Vermeulen officieel een  
“AOW-er”. Vanaf dat moment werkt  
hij niet meer volledig, maar 
half-time. Zijn aandacht gaat 
vooral uit naar pastoraat en de 
voortgang van de erediensten en 
de sacramentsbediening. Zodra er 
een opvolger is gevonden en bekend 
is wanneer zij of hij zal worden 
bevestigd, volgt automatisch ook het 
emeritaat van ds. Willem Vermeulen.  
Tot die tijd is hij beschikbaar.  
De werktijden zijn: dinsdag en 
vrijdag de gehele dag, soms op 
donderdagochtend, soms op 
woensdagavond en natuurlijk soms 
op zondagochtend.
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Een nieuw seizoen – kijken naar  
wat allemaal wél kan. 

Voor u ligt de nieuwe gemeentebrief, die 
gewoontegetrouw bij de start van het 
nieuwe seizoen verschijnt. We stellen u 
graag op de hoogte van het aantal goede 
dingen dat in onze gemeente gebeurt en 
over de activiteiten die opgestart (kunnen) 
worden. 2020 is maar een raar jaar, 
COVID-19 beheerst inmiddels ons leven. 
We horen en lezen over voorzichtigheid, 
voorzorgsmaatregelen en procedures.  
En daar houden we ons aan. We moeten 
echter moeite doen om dit allemaal niet 
om te slaan in gevoelens van angst. 

Daarom willen we dit nieuwe seizoen 
vooral kijken naar wat allemaal wél kan. 
Wat kunnen we wel opstarten en in welke 
vorm kan dat het beste? Er wordt hard over 
nagedacht en natuurlijk zullen we daarbij 
ook aanpassingen maken aan de hand van 
actuele ontwikkelingen. Als kerkbestuur 
zullen we dan ook steeds aansluiten bij 
de regels die de overheid ons oplegt, het 
RIVM goed volgen en ook de richtlijnen van 
de Protestantse Kerk Nederland. Op deze 
manier willen we een betrouwbaar beleid 
voeren en u allen daarin graag meenemen. 
We hopen dat u zich op deze manier in een 
“veilige” omgeving voelt in onze kerk.

Het nieuwe seizoen wordt een periode  
van ook andere veranderingen.  
Ds. Vermeulen is nog parttime verbonden 

aan de gemeente en we zijn druk op 
zoek naar een nieuwe dominee en een 
jeugdwerker. De beroepingscommissie 
doet daarin zijn werk en de sollicitatie-
commissie van de jeugdraad ook.  
We houden u gedurende het jaar op de 
hoogte van de actuele ontwikkelingen.

We missen allemaal de normale kerkgang, 
het uit volle borst zingen in de kerk, de 
ontmoetingen bij de koffie en alle andere 
activiteiten. Toch gebeurt er heel wat achter 
de schermen. We laten zien hoeveel kracht 
we hebben als gemeente en hoe we steeds 
elkaar in verbinding vinden. Dat levert deze 
corona-periode wel op, voor zover we dat al 
niet wisten.

Veel leesplezier bij deze gemeentebrief. 
Weet dat u altijd uitgenodigd bent om u 
aan te melden voor een van de activiteiten, 
uw vragen te stellen of uw zorgen te delen. 
U kunt mij altijd bellen of mailen op het 
bekende mobiele nummer en e-mailadres.

Een hartelijke groet,
Charlotte Verbraak | voorzitter

Van de 
voorzitter
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Jeugd- 
activiteiten 

Crèche en kindernevendienst
Door het coronavirus hebben we de 
kindernevendiensten in de afgelopen 
periode anders moeten vormgeven. Via een 
blog werd er elke week een nieuw verhaal 
met allerlei verwerkingen gepost. En toen 
er weer mensen een kerkdienst mochten 
bijwonen, heeft Marianne Scheele in de 
vieringen verhalen verteld voor  
de kinderen. Nu de schoolvakantie 
voorbij is, zijn we vanaf zondag 30 
augustus gestart met het aanbieden van 
de kindernevendiensten zoals je van ons 
gewend bent. Ook kunnen de allerkleinste 
kinderen weer gebruik maken van  
de crèche. 

Torgau jeugduitwisseling 
Op pagina 4 kun je lezen dat de Torgau-
uitwisseling nog op de planning staat.  
Dit alles natuurlijk onder voorbehoud 
vanwege de onzekere ontwikkelingen 
van het coronavirus. Voor de overige 
activiteiten is er daarom ook nog geen 
planning gemaakt, maar deze zullen  
we tijdig communiceren via de bekende 
kanalen.

Tienerzondag (catechese)
I.v.m. het coronavirus en de lage opkomst 
voor de Tienerzondag hebben we besloten 
tijdelijk te stoppen. Annuska, Liesbeth 
en Ina hebben dit na goed overleg met 
elkaar besloten en met pijn in hun hart. 
Aangezien ze de voorbereidingen, het 
organiseren en natuurlijk het contact met 

de tieners erg leuk vinden, zullen ze dit 
gaan missen. Maar, wie weet, wat er in de 
toekomst nog aan zit te komen. Wellicht 
samen met een nieuwe jeugdwerker en 
misschien wel samen met andere tieners 
van de Brabantse Wal. Dus, hou je e-mail 
en Rond de Kerken/Gemeentebrief in de 
gaten voor verdere informatie.  
Ina Hageman, inahageman@home.nl

Jeugdwerker
In de afgelopen periode is een sollicitatie-
commissie achter de schermen bezig  
met het aanstellen van een jeugdwerker.  
We hopen je daar snel meer over te  
kunnen berichten.

Namens de taakgroep jeugdwerk:
Ruben de Gooijer 
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Zes avonden:  
De zin van het leven 
Vanaf 13 oktober 2020 

Op 1 april 2017 werd Volkskrant-
journalist Fokke Obbema getroffen 
door een hartstilstand. Zijn situatie 
was zeer ernstig, maar hij kwam er 
doorheen. Deze gebeurtenis was voor 
hem en zijn omgeving een diepgaande 
ervaring, die allerlei levensvragen opriep. 
Vanaf oktober 2018 publiceerde Fokke 
veertig prikkelende gesprekken met 
uiteenlopende gesprekspartners.  
Onder hen vinden we o.a. een psychiater, 
een advocaat van de Amsterdamse 
Zuid-as, een zangeres, een dominee en 
een schrijver. De eerste vraag in al die 
gesprekken luidt telkens: Wat is de zin  
van ons leven? 

Deze gesprekken zijn gebundeld in het 
boek De zin van het leven - gesprekken over  
de essentie van ons bestaan.
Over dit boek praten we op zes avonden,  
te beginnen op dinsdagavond 13 oktober 
om acht uur in de Ontmoetingskerk.  
In gezamenlijk overleg plannen we de 
daarop volgende data. U / je kunt zich  
voor deze avonden bij mij aanmelden  
tot en met donderdag 8 oktober.  
Dit kan (bij voorkeur) via e-mail: 
w.lolkema@gmail.com 
Telefonische aanmelding kan ook:  
0164 - 314 466. 

En natuurlijk zullen we op basis van de 
interviews ook praten over de zin van ons 
eigen leven. U / je kunt het boek van Fokke 
Obbema zelf kopen of bestellen bij één van 
onze plaatselijke boekhandels. Of u bestelt 
het digitaal via bol.com. Lukt u dit om één 
of andere reden niet, meldt dat dan bij uw 
aanmelding, dan verzin ik iets anders voor 
u. Het boek telt 368 bladzijden en kost  
€ 22,99. Uitgegeven bij Atlas Contact,  
ISBN 978 90 450 3932 9

Gemeentegroeigroep
Vanaf 3 november 2020 

Ds. Hans Eschbach (1948-2019) 
introduceerde rond 1995 het fenomeen 
gemeentegroeigroep (GGG) binnen de 
Nederlandse kerken. Een GGG is een 
maandelijkse pastorale gespreksgroep 
waarin het bijbelgesprek een belangrijk 
onderdeel vormt. Achtergronden van  
een bijbelgedeelte worden besproken. 
Maar daarnaast wordt doorgepraat over de 
vraag: wat betekent dit gedeelte voor mij, 
voor ons, in mijn/onze situatie? 

Voorafgaand aan het bijbelgesprek 
bespreken we telkens wat we in de 
afgelopen weken hebben meegemaakt, 
althans voor zover we dat willen delen. 
(Soms wil iemand dat helemaal niet. 
Geen enkel probleem). We sluiten de 
bijeenkomst af met een gebedsmoment. 
Het Evangelisch Werkverband binnen de 
PKN geeft jaarlijks gespreksmateriaal uit 
voor de groeigroepen, waarvan er in ons 
land honderden bestaan. Het materiaal 

voor het a.s. seizoen heet: Durf Daniël 
te zijn! (Geworteld in God ben je in staat 
om je takken breed te laten uitwaaieren 
naar de wereld. Maar hoe doe je dat?) 
In principe is de GGG een huiskring, bij 
iemand thuis dus. Maar we beginnen in de 
Ontmoetingskerk! En wel op dinsdagavond 
3 november om 20.00 uur.  

De eerste avond is geheel vrijblijvend. 
Je maakt kennis met de GGG en kunt 
vervolgens beslissen of je wilt deelnemen.  
U / je kunt zich voor de bijeenkomst op  
3 november bij mij aanmelden tot en met 
woensdag 28 oktober. Dit kan (bij voorkeur) 
via e-mail: w.lolkema@gmail.com 
Telefonische aanmelding kan ook:  
0164 - 314 466. Ben je (bijvoorbeeld) 25 of 79? 
Of jonger of ouder? Welkom! 

Jongerengespreksgroep

Deze club bestaat al een aantal jaren, 
heb ik vernomen. Nu gespreksleider ds. 
Vermeulen met emeritaat gaat, zet ik mij 
graag in voor het voortbestaan van de 
groep. De vaste deelnemers hebben een 
app-bericht ontvangen met een voorstel 
voor het vervolg, incl. enkele suggesties 
voor een eerste datum. Jongeren (en 
oudere jongeren) die nog niet bij de groep 
horen kunnen ook gaan deelnemen. Meld 
je dan aan bij ondergetekende. Bij voorkeur 
via e-mail: w.lolkema@gmail.com of via tel.
nr. 0164 - 314 466.

Het lijkt me leuk om te starten met een 
paar artikelen uit De persoonlijke God, een 

aardig boekje van Peter Henk Steenhuis 
over de godsbeleving van meer en minder 
bekende filosofen en theologen. (Ik zorg 
voor het materiaal). En daarna zien we wel 
weer verder. Welkom! 

Bonhoeffer: 
Een Goed Verhaal

Het was best een mooi idee: op 27 maart 
jl. een ochtend praten over een preek 
van Dietrich Bonhoeffer, de bekende 
predikant-theoloog die op 9 april 1945 op 
bevel van Adolf Hitler van het leven werd 
beroofd. Vooral omdat de datum 9 april 
toen, 75 jaar na 1945, dichtbij was. 
En toen ging op 15 en 16 maart in ons land 
de lock down in. En (bijna) alles werd 
anders. We wagen een nieuwe poging!  
En wel op vrijdagmorgen 13 november  
om tien uur in de Ontmoetingskerk.
Wilt u zich uiterlijk op maandag  
9 november bij mij aanmelden als u aan de 
ochtend wilt deelnemen?  
Via e-mail: w.lolkema@gmail.com  
of telefonisch: 0164 - 314 466. 
Vriendelijk verzoek: wilt u zich ook 
aanmelden als u dat al had gedaan voor de 
bijeenkomst op 27 maart? Welkom! 

Ds. W. Lolkema

Vorming en 
Toerusting
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Plannen 
Op 5 en 6 augustus hebben we de jaarlijkse 
high-tea georganiseerd. De organisatie 
heeft de nodige aanpassingen in het 
programma gemaakt vanwege de corona. 
Zo is de high-tea dit jaar verspreid over 
twee dagen gehouden, Het waren twee 
mooie dagen met in totaal 50 gasten.  

Ook eerder dit jaar hebben we, ondanks 
de korte onderbreking van fysieke 
kerkdiensten, toch nog verschillende 
geplande activiteiten door kunnen laten 
gaan. Ik denk aan de Paasgroetenactie  
(de kaarten aan gedetineerden) die dreigde 
te mislukken. Na een oproep tijdens een 
digitale dienst kwamen er gemeenteleden 
diezelfde zondagmiddag spontaan kaarten 
ophalen en invullen Het was mooi dat 
op tijd een hele stapel kaarten naar het 

kerkelijk centrum in Utrecht kon worden 
gestuurd. Diverse andere projecten konden 
helaas niet doorgaan; hoe dat de komende 
tijd zal gaan weten we niet. 

Wel is zeker dat we als diakonie de vinger 
aan de pols houden en waar nodig onze 
diakonale zorg blijven geven. We hebben 
u daar wel bij nodig, u bent onze ogen en 
oren. Als u situaties tegenkomt en wij 
kunnen daarin iets betekenen, horen we 
dat graag van u. Ondanks alles hebben 
we vanaf Startzondag nog verschillende 
plannen. Zo blijft het project “Brabant voor 
Moldavië” de nodige aandacht vragen. 
Daarnaast staan in de Adventstijd een 
Adventsmaaltijd, de kerstgroeten en de 
kerstpakketten gepland. Kortom, er liggen 
veel plannen op de plank. Zodra het kan, 
gaan we ermee aan de slag.

Vakantietassen
Vlak voor de zomervakantie in deze regio 
begon zijn er 20 vakantietassen bezorgd 
bij kinderen van onze kerkgemeenschap. 
Hierin zaten speelgoed en bonnen die de 
kinderen kunnen gebruiken tijdens de 
vakantie. Dit project werd mede mogelijk 
gemaakt door donaties van jullie en  
de sponsoren Boekhandel Quist en  
Lik ijssalon. Hartelijk dank aan alle gevers.

De diakonie

Diakonie

Wat zou het mooi zijn als er in Bergen 
op Zoom een straat naar ds. Baselius 
genoemd zou worden. Dit werd wat 
jaren geleden gezegd na de jaarlijkse 
zomerspelen op de Markt. In dit geval 
rond de persoon van ds. Baselius: een 
van de eerste predikanten hier, en een 
man die voor de kerk én voor de stad van 
groot belang was. Zijn naam staat zowel 
op het predikantenoverzicht in de grote 
zaal van de Ontmoetingskerk als op het 
predikantenbord in de Sint Gertrudiskerk 
vermeld.

En ja, kort geleden ontdekte ik het 
Baseliuspad. Bordjes met deze naam staan 
langs het fietspad dat door het Anton van 
Duinkerkenpark loopt, parallel aan de 
NZ Zoom. De bordjes zag ik zowel bij de 
Buitenvest als bij de Ravelstraat.
Van dominee Baselius weten we dat hij 
hier predikant was van 1587-1603. Dat 
is tijdens de tachtig jarige oorlog. In de 
vestingstad Bergen op Zoom waren er door 
het oorlogsgeweld en door ziektes (de pest) 
veel wezen. Dat bracht hem er toe een 
weeshuis op te richten. Daarvoor zamelde 
hij in het hele land geld in, van Prins 
Maurits kreeg hij een gebouw en zo begon 

in 1597 het weeshuis. Nu, ruim vier eeuwen 
later, is er nog steeds de Stichting Het 
Protestants Weeshuis Bergen op Zoom.
Rond 1930 is het weeshuis zelf 
opgehouden te bestaan, door het te kleine 
aantal wezen. Sindsdien, en nu nog steeds, 
wordt de hulp voortgezet in de vorm van 
financiële ondersteuning van kinderen. 
Meer informatie over het Protestants 
Weeshuis is op de website ervan te lezen.

Aardig om te weten is, dat er recent een 
originele brief uit 1599 van hem ontdekt is 
en dat deze in het bezit van het Weeshuis 
kwam. Ook wil ik vermelden dat een van 
de monografieën in het boek “24 Bergse 
Vromen” , verschenen in 2012 bij de viering 
van 800 jaar stad Bergen op Zoom, over 
dominee Baselius gaat. Ook in “Vroom 
Bergen op Zoom, Bloemlezing uit 425 jaar 
protestantse kerkgeschiedenis” is meer over 
hem te vinden”.

A. Petermeijer | voorzitter Stg. Protestants 
Weeshuis

Baseliuspad

Kerkzegel van Bergen 
op Zoom, ontworpen 
door ds. Baselius jr.:
“Godts Berch is 
Vruchtbaar”

(Beide genoemde  
boeken zijn te 
verkrijgen bij  
onze kosteres)
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door Jan Voorsluijs

Daarna ben ik getrouwd met Debby en 
we hebben twee kinderen gekregen: 
een meisje (Sara) en een jongen (Luuk), 
nu respectievelijk 9 en 7 jaar. Omdat in 
ziekenhuis Lievensberg steeds meer kant-
en-klare maaltijden werden geserveerd, heb 
ik in 2016 het roer omgegooid en ik ben nu 
ambulancechauffeur, met een assisterende 
rol naast de verpleegkundige.

In de kerk ben ik betrokken geweest bij  
het jeugdwerk, zoals bij de kinderneven-
dienst, het kinderkoortje, de jeugdclubs  
en “de etentjes voor het goede doel” welke 
we organiseerden.

Verder ben ik al langere tijd, op de 
achtergrond, actief met het onderhouden 

van de website, de digitalisering van Rond 
de Kerken en het mede in gang zetten van 
de nieuwsbrieven. Ook ben ik betrokken bij 
de ontmoetingen met de Torgau-jeugd; ik 
heb onder andere de maaltijden in Torgau 
georganiseerd.

Vanuit mijn geloof streef ik naar samenzijn, 
verbinden. Dat verbinden vind ik ook in 
de activiteiten rond de bezoeken aan en 
uit Torgau. Dit najaar hopen we met een 
flinke groep naar Duitsland te gaan, de 
waarschijnlijk laatste uitwisseling samen 
met ds. Willem Vermeulen.

Ik ben trots op ons kerkgebouw; tijdens 
de renovatie heb ik samen met Theo van 
Houwelingen meerdere foto’s gemaakt en 

heb zo geprobeerd een reportage te maken 
van bijvoorbeeld het leggen van de leitjes  
op het dak en de mooie aanpassingen 
binnen in de kerk.

De kerk is een bedrijf waarin we 
misschien in de toekomst meer moeten 
gaan samenwerken met de omringende 
gemeenten. Mijn werk voor de website 
wordt waarschijnlijk in de nabije toekomst 
belangrijker, als we de aanbevelingen van 
de Werkgroep Toekomst lezen. Dan kunnen 
we wellicht de jeugd en de jonge ouders,  
die het druk hebben met werk en studie, 
meer bereiken. Ik vind het erg fijn dat men 
wat dat betreft gaat investeren in  
een jeugdwerker!

Mensenwerk – 
Werkmensen
met Marcel Smidt

“Ik ben in 1979 in Bergen op Zoom 
geboren. We waren thuis kerk-
minded; ik werd nadat ik eerst  
zelf lid was van de jeugdclubs, 
leider van de jeugdsoos Timeless,  
in het begin samen met Ilja Kalle.  
Als sporter heb ik gebasketbald 
en ik ben leider bij de scouting 
geweest. Na de horecaschool en  
de koksopleiding heb ik in het 
ziekenhuis gewerkt. 

Boekenmarkt
Het gaat niet lukken, een 
boekenmarkt begin september. 
Jammer, maar goed te begrijpen 
dat het moderamen van 
onze kerkenraad besloten 
heeft dat dit in september 
nog niet verantwoord is. 
We waren ondertussen wel 
over de mogelijkheden en 
de onmogelijkheden aan het 
overleggen: de regel van 1,5 
meter afstand, een looproute 
met bredere paden en de 
dozen met boeken anders 
neerzetten. Vragen waren er 
rond het afrekenen (gepast 
geld), de grote toeloop bij de 
opening om 11.00 uur en ( het 
kenmerk van een boekenmarkt) 
het uitgebreid bladeren in de 
boeken. Aan de hand van de 
landelijke voorschriften heeft het 
moderamen dus gezegd dat de 
boekenmarkt op 5 september nog 
niet kan. Ondertussen gaat de 
online verkoop wel steeds door 
en met hele hoge opbrengsten. 
In juni was dit € 300 en in juli 
€ 341. Mooie bijdragen voor 
het onderhoudsfonds van de 
Ontmoetingskerk. Daar zegt 
Alexander van der Kallen wel 
gelijk bij dat er voor die online 
verkoop wel nieuwe voorraad 
nodig is. Daarmee geeft hij 
aan dat hij weer graag boeken 
ontvangt. Telefonisch contact 
voor het inleveren graag via  
0164 - 265 158.

A. Petermeijer
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Van de  
ZWO-commissie

Nieuws vanuit de ZWO
Afgelopen maanden hebben we geen  
acties kunnen uitvoeren vanwege 
COVID-19. We hopen onze activiteiten 
in het najaar weer te kunnen oppakken,  
al zal dit waarschijnlijk in aangepaste 
vorm moeten zijn. In deze wat stillere 
periode zien we gelukkig nog steeds 
bijdragen binnenkomen via de digitale 
collecten. Met die bijdragen kunnen we 
projecten blijven steunen en dat is juist  
nu erg belangrijk! Ondertussen hebben 
we niet stilgezeten en hebben we een paar 
ideeën bedacht, die in de komende tijd 
verder uitgewerkt worden”.

We denken eraan een fietstocht te 
organiseren voor alle leeftijden.  
Hieraan zal een quiz verbonden worden 
en tegelijkertijd geld opgehaald voor 
ons project in Moldavië. De details zijn 
nog niet uitgewerkt, maar je hoort er 
binnenkort meer van.

Ook willen we cake en koekjes verkopen. 
Normaal gesproken doen we dit bij het 
samenzijn na een dienst, maar voorlopig 
is het alleen bij goed weer koffiedrinken. 
Als het niet mogelijk is om na de dienst 
gebakken lekkers te verkopen, denken 
we erover om deze te gaan bezorgen bij 
jullie thuis. Hier horen jullie ook in de 
komende maanden meer over.Verder komt 
begin november de najaarsactie, waarin 
we vragen om donaties voor ons project 
in Moldavië. Men heeft veel last van de 

coronacrisis, veel meer dan hier. Als je 
interesse hebt, kun je daar altijd iets erover 
lezen op de website van Kerk in Actie.
Tot slot is er in december, in de 
Adventsperiode, de actie voor Kinderen in 
de Knel. Zoals je weet steunen we daarmee 
jaarlijks verschillende projecten die zich 
speciaal richten op kinderen in moeilijke 
situaties. Ook daar zal je eind van het jaar 
meer over horen.

Namens jouw ZWO, Alison Jolley en 
Marlies Blesgraaf

Kerk in Actie Primeur
Voor het eerst organiseert Kerk in Actie 
een landelijke huis-aan-huiscollecte. Deze 
zal dit jaar plaatsvinden van 29 november 
t/m 5 december: een prachtig moment 
om, juist in de aanloop naar Kerst, licht 
te geven in het vaak donkere bestaan van 
vluchtelingenkinderen.
Met natte tenten, onvoldoende 
sanitair en te weinig eten: zo wachten 
duizenden bange kinderen in Griekse 
vluchtelingenkampen op de winter 
die komt. Ze zijn daar, soms helemaal 
alleen, aangekomen vanuit het Midden-
Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en 
veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? 
Samen staan we op, omdat we geloven dat 
deze kinderen recht hebben op een beter 
leven. We helpen met voedsel, kleding en 
onderwijs en proberen hen op een betere 
plek te krijgen. Ook investeren we in de 

landen van herkomst in een beter leven voor 
kinderen. Door een huis-aan-huiscollecte 
te organiseren kunnen veel meer mensen 
kennis maken met het werk van Kerk in Actie. 
Voor meer informatie kan je terecht op de 
website van Kerk in Actie.

Om dit te realiseren zijn er, natuurlijk, 
collectanten nodig. Ik heb me opgegeven om, 
in Bergen op Zoom, de collecte te organiseren, 
omdat ik via mijn werk voor de ZWO in de 
Ontmoetingskerk weet hoe belangrijk het 
is om anderen, die het minder goed hebben 
dan wij, te helpen. Daarom een oproep aan 
jullie: collecteer je mee? Als je bereid bent om 
een paar uurtjes in die week te geven voor 
vluchtelingkinderen, hoor ik graag van jou.  
Je kunt mij bereiken op asjolley@ziggo.nl of  
06 - 347 200 92. Ik hoop op veel positieve 
reacties en alvast bedankt.

Namens de Protestantse Kerkgemeenschap,  
Alison Jolley

’t Winkeltje
De kerk heeft een eigen winkeltje, 
waarvan de opbrengst bestemd 
is voor het onderhoudsfonds. In 
de afgelopen maanden kon u niet 
terecht, maar nu de kerkdiensten 
weer zijn begonnen, kunt u na 
afloop van de dienst weer langs 
komen. Als u even bij het naar 
buiten gaan aangeeft dat u graag 
een fles wijn, kaart of iets anders 
wilt kopen, dan kan dat. Ook is er 
weer flink gehaakt, leuk voor een 
geboorte. Ook op dinsdagmiddag 
zijn wij van 14.00 - 16.00 uur in 
de kerk aanwezig.

Voor meer informatie: Ans de Laater
06 - 301 9496

Kerk-café
Op de dinsdagmiddag van 
14.00 -16.00 uur kunt u terecht 
voor een gezellig praatje en een 
spelletje. Alles gaat volgens de 
richtlijnen van het RVIM:  
we houden afstand van elkaar.

Voor meer informatie: Ans de Laater
06 - 301 9496
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Beleid 
De materiële belangen van de Protestantse 
Gemeente te Bergen op Zoom worden 
behartigd door het College van Kerkrent-
meesters. De kerkenraad heeft in juni 
2019 een nieuw beleidsplan voor onze 
gemeente vastgesteld. Voor het beheer 
heeft het College van Kerkrentmeesters 
in december 2019 ook een nieuw 
beleidsplan opgesteld, dat aansluit bij 
het algemene beleidsplan. Aan de ene 
kant zijn er de verantwoordelijkheden 
van de kerkrentmeesters: personeel, 
gebouwen, vermogensbeheer, exploitatie, 
kerkbalans, fondswerving, ledenadministratie, 
veiligheid/gezondheid/milieu, AVG/
privacy, archiefbeheer en aan de andere 
kant zijn er de 10 hoofdpunten van het 
beleidsplan van de gemeente: eredienst/
muziek, pastoraat, jeugd, samenleving, 
oecumene, samenwerking Brabantse Wal, 
diaconie, organisatie, beroepskrachten 
en communicatie. Al deze onderwerpen 
grijpen als een soort ‘matrix’ in elkaar 
in het nieuwe beleidsplan van de 
kerkrentmeesters.

Solidariteitskas
Ieder jaar wordt een beroep gedaan op onze 
gemeente om een bijdrage te leveren aan 
“De Solidariteitskas” van de Protestantse 
Kerk in Nederland. Met dit fonds worden 
eenmalige projecten gesteund van PKN-
gemeenten. Zo heeft onze gemeente vorig 
jaar van dit fonds een flinke subsidie 
ontvangen voor professionele begeleiding 

bij het opstellen van ons nieuwe beleids-
plan. Landelijk wordt uitgegaan van  
€ 5,- per lid per jaar; wij vragen € 10,- per lid, 
omdat niet ieder lid kan of wil bijdragen. 
Maar natuurlijk zijn wij blij met iedere gift!
U bent gewend om voor uw bijdrage aan 
de Solidariteitskas een acceptgiro te 
ontvangen. Deze ontving u ook dit jaar. We 
willen echter graag overstappen op digitaal 
betalen. Daarom kreeg eenieder van wie 
een email-adres bekend is, ook een digitale 
betalingsuitnodiging per email. U kon dan 
zelf kiezen hoe u wilde betalen. Indien u 
voor digitaal betalen per SKG-iDEAL heeft 
gekozen, zult u vanaf volgend jaar (2021) 
geen ‘papieren’ betalingsverzoek voor de 
Solidariteitskas meer ontvangen. SKG-
iDEAL heeft onze voorkeur omdat dan geen 
acceptgiro’s hoeven worden rondgebracht 
(nu meer dan 800 adressen) en de 
administratie geautomatiseerd verloopt. 
Het was de bedoeling dat de e-mails en de 
acceptgiro’s tegelijkertijd zouden worden 
verspreid, maar er is iets misgegaan met de 
bestelling van de acceptgiro’s. Vandaar dat 
die pas een maand later zijn rondgebracht. 
Dat heeft bij een aantal mensen verwarring 
veroorzaakt. Men was inmiddels vergeten 
dat er in de email duidelijk was aangegeven 
dat iedereen van wie we een email adres 
hebben dit jaar zowel een AC als een 
e-mail zou ontvangen. 

Een ander ding is, dat normaal het 
betaalverzoek voor de solidariteitskas 
persoonlijk is, maar dit jaar was dat per 
pastorale eenheid (adres/gezin).
Onze verontschuldigingen voor de 
mogelijke verwarring. We gaan ons best 

doen het volgend jaar beter te doen.
Mocht u alsnog een (extra) bijdrage willen 
doen voor de Solidariteitskas, bijvoorbeeld 
namens andere gezinsleden, dan kan dat op 
rekeningnummer NL25 ABNA 0468 9262 
40 t.n.v. Protestantse Kerkgemeenschap 
Bergen op Zoom o.v.v. Solidariteitskas. 

Webshop
Onze gemeente heeft een webshop (https://
site.skgcollect.nl/328). Deze wordt gehost 
door het SKG, een kerkelijke bank, dus 
een vertrouwde partij. U vindt er o.a. een 
tweewekelijkse blog van de kerkrentmeesters, 
waarin u de meest actuele informatie  
rond ons kerkelijk beheer kunt lezen.  
U kunt ook een Algemene gift doen via de 
webshop. In 2020 is dit uitgebreid met 
andere eenmalige acties, zoals collecten, 
Solidariteitskas, ZWO (Moldavië). 

Collectebonnen en - bijdragen
U kunt collectebonnen bestellen in de 
webshop. U kunt daar inloggen met uw 
e-mailadres en met een zelfverzonnen 
wachtwoord. Als u dan de collectebonnen 
bestelt, krijgt u een factuur per e-mail. 
Wanneer u met die factuur naar Ans 
de Laater (de kosteres) gaat, kunt u de 
bonnen meteen in ontvangst nemen. In 
de webshop kunt u ook rechtstreeks een 
bijdrage doen voor de collecte. U kunt dan 
een doel aangeven (bijv. diaconie, ZWO, 
pastoraat, gebouwen). Collectebijdragen 
zonder aangegeven bestemming worden 
eerlijk over deze doelen verdeeld. 
Werkt u liever met uw smartphone, 
dan kunt u in de Apple App Store of in 
de Google Playstore de App ‘Kerkgeld’ 

downloaden. Dan heeft u de webshop 
altijd bij u en kunt u op ieder moment de 
collectebonnen bestellen. 

Privacy
In 2018 hebben we een project gestart om 
t.a.v. persoonsgegevens te voldoen aan de 
nieuwe privacywet (AVG). Dit project is in 
het najaar van 2019 afgerond.
Voor de gemeenteleden is het meest 
in het oog springend dat er nu een 
privacyverklaring te vinden is op 
de website van onze kerk: https://
www.protestantsekerkbergenopzoom.
nl/images/algemeen/Privacybeleid/
privacy-verklaring-18-06-06.pdf en 
een toelichting daarop: https://www.
protestantsekerkbergenopzoom.nl/images/
algemeen/Privacybeleid/Toelichting-Privacy-
Statement.pdf. Ook de webshop heeft een 
Privacy Statement: https://site.skgcollect.
nl/328/privacyverklaring.html 

SPAM
Het is verstandig uw SPAM-(ongewenste 
email)folder regelmatig te checken op 
e-mails van de kerk.

Coronamaatregelen in de kerk
De overheid heeft besloten de corona-
maatregelen per 1 juni te versoepelen,  
en per 1 juli nog verder. Dit betekent voor 
ons als gemeente dat we sinds 1 juni 
gelukkig weer kerkdiensten mogen houden 
met 30 kerkgangers en sinds 1 juli met 80.  
De richtlijn staat 100 kerkgangers toe, maar 
met 1,5 m afstand is de capaciteit van de 
kerkruimte niet groot genoeg daarvoor. 
Het is verplicht dat kerkgangers zich van 

Van de kerk-
rentmeesters
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tevoren aanmelden. Dat kan bij de koster, 
Ans de Later, op telefoonnummer 06- 301 
946 96, in de week voor de kerkdienst van  
’s maandags 10 uur tot vrijdags 17 uur. 
Als alternatief kunt U ook een formulier 
invullen op de website:
https://www.protestantsekerkbergenopzoom.
nl/index.php/kerknieuws-2/1041-nieuws-en-
beleid-omtrent-de-kerkdiensten-vanaf-1-juni

Als het maximum is bereikt, worden bellers 
- indien gewenst - bovenaan de lijst van de 
week erna geplaatst. Bij het telefoongesprek 
wordt u gevraagd de volgende vragen te 
beantwoorden:
•  Heeft u recent of momenteel klachten 

die corona-gerelateerd kunnen zijn, zoals 
hoesten, keelpijn, smaak-reukverlies, 
koorts?

•  Bent u de afgelopen 7 dagen in contact 
geweest met iemand die positief is getest 
voor corona?

Indien een van deze vragen (of beide) met 
ja wordt beantwoord, mag u niet worden 
geregistreerd. Deze vragen zullen opnieuw 
gesteld worden bij betreding van de kerk 
voor de kerkdienst. 

U wordt op het hart gedrukt ’s zondags 
tijdig te verschijnen, gezien het feit dat u 
door de toelatingsprocedure zult moeten 
wachten voor u de kerk in kunt. Vóór de 
kerk wacht u in een rij, op anderhalve meter 
afstand. Bij verwachte neerslag, wordt 
aangeraden een paraplu mee te nemen.
U betreedt een voor een het halletje 
(huisgenoten tegelijk) en wordt daar - na 
het reinigen van uw handen - gecheckt op 
registratie en op uw actuele gezondheids-

Het is de verantwoordelijkheid van de 
kerkgangers zich goed te informeren over 
de overheidsregels en adviezen. 

Al met al blijven we zitten met een dubbel 
gevoel. Aan de ene kant blijdschap dat we 

situatie. Als dat allebei in orde wordt 
bevonden, ontvangt u een kaartje met 
de tien geboden in bijzondere tijden’ 
(bijgevoegd), als u dat nog niet heeft. 
Vervolgens wordt u naar uw plaats in de 
kerkruimte begeleid. De leen-liedboeken 
worden niet gebruikt. De garderobe ook 
niet, evenmin als de toiletten, tenzij het 
niet anders kan. In de kerk geldt een strikt 
eenrichtingsverkeer: ingang Bolwerk, 
uitgang Thomas de Rouckstraat. heen door 
de kerkzaal, terug door de gang.

Ook bij de zitplaatsen wordt anderhalve 
meter afstand aangehouden (behalve 
voor huisgenoten). De plekken worden 
gemarkeerd door liturgieën. 
Tijdens de kerkdienst was er geen 
gemeentezang, maar op het moment van 
schrijven wordt overwogen hier voorzichtig 
mee te starten per 9 augustus. Verder gaan 
er geen collectezakken rond (er staat een 
mandje bij de uitgang of u kunt betalen 
met de app). Na afloop is er binnen geen 
koffiedrinken. 

Bovenstaande is een verkorte samenvatting 
van het verplichte Gebruiksplan, dat is 
goedgekeurd door de kerkenraad. Het hele 
document kunt u vinden op de website. 
https://protestantsekerkbergenopzoom.nl/
images/nieuws/kerknieuws/2020/200528_
Gebruiksplan_V05.pdf

Bij dit alles houden we ons strikt aan 
de regels die de rijksoverheid stelt. Die 
kunnen veranderen en dan passen we 
ons Gebruiksplan aan. Dat doen we óók, 
als uit de praktijk blijkt dat dat nodig is. 

weer gezamenlijk naar de kerk mogen.  
Aan de andere kant voelt het vreemd 
dat dat gepaard moet gaan met zoveel 
restricties. Laten we er samen het beste van 
maken, met de grootst mogelijke zorg voor 
de gezondheid van onszelf en onze naasten. 

I Bij het binnenkomen wordt u een plaats 
gewezen op volgorde van binnenkomst. 
Voor vandaag is dat uw zitplaats ook indien 
u gewend bent elders te zitten.

II Houd 1,5 meter afstand. 

III Houd uw bagage en jas s.v.p. bij u.  
De garderobe is niet in gebruik.

IV Loop s.v.p. niet heen en weer in 
de kerkruimte. Ook niet om mensen te 
begroeten. Zwaaien mag natuurlijk wel.

V Samenzang wordt ten zeerste 
afgeraden. Neuriën mag wel. Volg de 
aanwijzingen die ter plekke door de 
voorganger en/of cantor worden gegeven.

VI Mocht u het toilet moeten gebruiken, 
volg dan de instructies die daar zijn aan-
gegeven inzake hygiëne of de aanwijzingen 
die door de kosteres worden gegeven.

VII In het gehele gebouw geldt 
eenrichtings-verkeer. Volgt u s.v.p. de 
aanwijzingen of borden. Op de achterzijde 
van deze kaart staat een plattegrond met 
daarin de verkeersrichtingen. 

VIII Tijdens de kerkdienst is er geen 
inzameling. Alle collectes zijn vervangen 
door een enkelvoudige deurcollecte die 
verdeeld wordt over de diverse doelen. 
Houd bij het verlaten van de kerk s.v.p. 
uw bijdrage alvast in de hand om de 
doorstroming te bevorderen. U kunt ook 
via de app of bankoverschrijving aan de 
collecte meedoen. Informatie hierover 
vindt u op de website van de kerk. 

IX Op volgorde van binnenkomst 
verlaten we weer het gebouw. Volg hierbij 
de aanwijzingen van de voorganger.  
Wees geduldig zodat we de 1,5 meter 
 in acht kunnen houden. Blijf s.v.p. niet 
in de hal of vlak buiten de kerk staan 
om elkaar te ontmoeten. Dit zal de 
doorstroming verstoren.

X U bent van harte welkom bij volgende 
kerkdiensten. Zoals bekend dient u zich 
vooraf als bezoeker aan te melden.  
Dat kan via T 06 301 946 96. Mocht het 
aantal beschikbare plaatsen voor de eerste 
komende dienst al volgeboekt zijn dan 
komt u op de lijst voor een latere viering. 

Van harte welkom.

“De tien geboden in bijzondere tijden”
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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
Mw. Ella Dwarswaard
dhr. Kees Gideonse
dhr. Ruben de Gooijer (vormgeving)
ds. Willem Vermeulen 
dhr. Jan Voorsluijs

Redactieadres
redactie@protestantsekerkbergenopzoom.nl

Online
 Protestantse kerk Bergen op Zoom  

www.protestantsekerkbergenopzoom.nl

Verspreiding
Mw. Ans de Laater 
en vele vrijwilligers.

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

Wat simpele dingen:
een bloemknop, een lied,
’t geluid van de branding,

het ruisen van ’t riet.

Wat simpele vreugden:
de lach van een kind,

een strakblauwe hemel,
een vlag in de wind.

Wat simpele schoonheid:
een schelp op het strand,

een slootje vol kroos 
en een wilg aan de kant.

Wat kleine gebaren:
een handdruk, een groet,

’t zijn gaven waarin ik
Gods liefde ontmoet.

Uit: Een fluit van riet
Enny IJskes-Kooger
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