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Er was eens een jong stelletje. Hij werkte bij zijn vader in 
het bescheiden timmer-bedrijfje, zij hielp haar moeder in 
het huishouden. En ze waren verliefd; zelfs verloofd! 

ds. Willem 
Vermeulen

Dan ga je trouwen en een eigen nestje 
bouwen. Zo droom je dat dan. Maar soms 
loopt het een beetje anders. Jozef droomde 
van een engel die hem opriep zijn vriendin 
trouw te blijven, want Maria was zwanger! 
Soms loopt het een beetje anders. En in 
plaats van dat nestje bouwen moest er 
een reis worden gemaakt: opdracht van de 
hoogste baas, de keizer. En bij reizen denk je 
aan hotels. En bij zwanger zijn denk je aan 
roze wolken en een bevalling in een kliniek 
of thuis, met hulp. Maar ja, soms loopt het 
een beetje anders. Het hotel werd een stal 
en de bevalling vond plaats tussen de os en 
de ezel. En in plaats van de verse opa’s en 
oma’s op kraamvisite kwamen er herders. 
Want ja, soms loopt het allemaal een beetje 
anders. En Maria dacht: onvergetelijk!

Ook in 2020 waren er verliefde stelletjes  
en werden jonge vrouwen zwanger.  
Er werden nestjes gebouwd en afspraken 
gemaakt over bevallingen, geboortekaartjes 
en kraamvisite-cadeautjes. Maar ja, soms 
loopt het een beetje anders. De pandemie 
stuurde ons op een onbekende reis, die 
nog altijd voortduurt, en of er bij aankomst 
hotels zijn of stallen is tot op de dag van 
vandaag niet bekend. De roze wolken 
werden onderbroken door testbeleid, 
mondkapjes-gedoe en een beperking van 
bezoekersaantallen. Opa en oma achter het 
raam, geknuffeld wordt er niet. Soms loopt 
het een beetje anders. Maar in ieder geval 
ook nu weer: onvergetelijk!

 

Soms  
loopt  
het een



Overzicht bijzondere kerkdiensten 
in december 2020 en januari 2021

Kerstochtend
Vrijdag 25 december,  
09.00 en 11.30 uur
Twee identieke kerstvieringen. De liturgie 
wordt muzikaal ondersteund door Rejoice 
o.l.v. Annemiek Vogels. Voorganger in beide 
diensten is ds. Willem Vermeulen. 

Oudjaarsdienst
Zondag 27 december, 10.00 uur
Ook dit jaar combineren we deze ochtend-
dienst met de traditionele Oudjaarsdienst. 
Voorganger is ds. Wim Lolkema. 

Eerste kerkdienst in het nieuwe jaar
Zondag 3 januari 2021, 10.00 uur
Tevens de gelegenheid om elkaar het 
beste te wensen. We proberen via de 
techniek (Zoom) veel gemeenteleden erbij 
te betrekken. Voorgangers zijn ds. Wim 
Lolkema en ds. Willem Vermeulen. Tijdens 
deze dienst wordt de kerkelijk medewerker 
Paulien Honkoop voorgesteld.

Zondag 14 februari 2021, 12.00 uur
De bijzondere vastenavondkerkdienst zal 
dit jaar op een speciale manier worden 
gehouden. Wellicht geheel digitaal. Volg 
de mededelingen die hierover de komende 
weken worden gedaan.

Op zondag 28 februari 2021  
neemt ds. Willem Vermeulen afscheid 
en op zondag 7 maart doet ds. Ellen 
van Sluijs intrede. Hierover zullen nog 
nadere mededelingen volgen. 

Hieronder treft u een overzicht aan van  
de kerkdiensten rondom de feestdagen. 
Voor alle diensten geldt dat u zich vooraf 
dient aan te melden via het formulier op  
de website, of via fam.de.laater@ziggo.nl.  
De diensten zijn eveneens te volgen via de 
digitale media. Voor het overige verwijzen 
we naar de mededelingen in de kerkbode, 
de nieuws-brieven en de website van  
onze protestantse gemeente  
www.protestantsekerk
bergenopzoom.nl

Vierde Adventszondag
Zondag 20 december, 10.00 uur
Voorganger is ds. Wim Lolkema. 

Advents-/kerstviering 
Zondag 20 december, 17.00 uur  
Georganiseerd door de leiding van de 
kindernevendienst. Een op gezinnen / 
kinderen gerichte viering in de kerkzaal 
en zo mogelijk aansluitend een activiteit. 
De dienst heeft een oecumenisch karakter. 
Medewerking wordt verleend door een deel 
van het kinderkoor van de muziekschool 
onder leiding van mevr. Monique Jimkes. 
Voorganger is ds. Willem Vermeulen. 

Kerstnachtdienst
Donderdag 24 december,  
19.00 en 22.00 uur  
Twee identieke sfeervolle 
kerstnachtvieringen met zang en muziek. 
Voorganger is ds. Wim Lolkema. 

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

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.
We schrijven dit bericht medio 
november en weten niet wat de 
omstandigheden tijdens de feestdagen 

zullen zijn, maar zeker is dat we 
afstand zullen moeten houden, 
terwijl juist in december samenzijn 
en nabijheid als belangrijk worden 
ervaren. We wensen u ondanks 
de beperkingen en ongewone 
omstandigheden goede feestdagen 
toe. Vooral degenen voor wie 2020 
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

Bij het schrijven voor deze gemeentebrief 
lopen we ons warm voor de feestdagen. 
Maar eigenlijk weet nog niemand wat de 
situatie is over enkele weken. We kunnen 
daar maar moeilijk tegen. We hebben 
namelijk zo onze schema’s! Vorig jaar naar 
de nachtdienst, nu overdag. Vorig jaar de 
schoonouders op tweede kerstdag, maar 
nu op de eerste. En “ik ben dit jaar niet aan 
de beurt om te koken, daar moet zwagerlief 
voor zorgen, want zo doen we dat altijd”. 
Maar ja, zwagerlief woont in Duitsland en 
mag die nog wel komen? Moeten we dan  
in quarantaine? Soms loopt alles een  
beetje anders! 

Inderdaad, soms loopt alles een beetje 
anders. En de kunst is dan om daar niet bij 
stil te blijven staan. Want soms loopt het 
gewoon een beetje anders. En als je dan 
vasthoudt aan hoe het was of hoe het hoort 
te gaan, ben je ongelukkig.  

Het loopt pas echt anders, wanneer je ziek 
wordt of wanneer er in je naaste omgeving 
overlijdens te betreuren zijn. Maar zo niet, 
wees blij en tja, dan loopt het gewoon 
een beetje anders. Uitdagend is om jezelf 
de vraag te stellen: als het niet kan zoals 
normaal, hoe dan wel? Kan het niet in de 
herberg, is dan de stal ook een optie? En is 
het niet met zijn allen rond de tafel, dan 
is drive-through toch ook een manier? 
Misschien wordt het wel een kerst die  
we als onvergetelijk gaan ervaren.  
Want kerstmissen die elk jaar op elkaar 
lijken heb je al genoeg gehad. De evangelist 
schrijft: “… en Maria bewaarde al deze 
woorden in haar hart en bleef er over 
nadenken… .” gewoon, omdat het totaal 
anders liep dan gedacht. Onvergetelijk dus.

Ik wens u hele goede feestdagen en een 
gezond, voorspoedig en gelukkig 2021. 
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Diensten in de woon- / zorgcentra  
rond Kerst

Tot onze grote vreugde heeft ds. Ellen van 
Sluijs het beroep naar onze gemeente 
aangenomen. Op zondag 7 maart zal zij 
bevestigd worden en zal zij intrede doen. 
Wij wensen haar en haar man een goede 
periode toe, waarin zij afscheid zullen 
nemen van de gemeente te Etten-Leur. 
Daar hebben zij bijna tien jaar gewoond 
en heeft zij als predikant de gemeente 
gediend. Het gezin gaat wonen in de 

pastorie aan het Bolwerk.
Met haar komst zal ds. Willem Vermeulen 
zijn werkzaamheden gaan afronden.  
Op zondag 28 februari zal zijn afscheids-
dienst zijn. Op welke wijze het afscheid 
verder vorm krijgt, daarover wordt u later 
geïnformeerd.

Namens de kerkenraad,  
Eric van der Geer | scriba

Op het moment van schrijven van deze 
gemeentebrief is er nog weinig bekend 
van de situatie in februari 2021. Grote 
evenementen zijn in ieder geval afgezegd, 
maar voor vastenavond 2021 is er wel  
een motto gekozen: “Me bloeie wir op!”  
Met als subtitel: “We zetten de bloemetjes 
buiten, ook als we binnen blijven”.  
De vastenavonddienst-commissie gaat 

zich buigen over de vraag wat met dit 
motto kan worden gedaan en vooral hoe? 
Maar op 14 februari 2021 om 12.00 uur 
laten we zeker van ons horen. Wellicht 
via de TV, de computer of wat ook. Volgt u 
vooral het nieuws hierover. 

14 februari 2021 
24ste Oecumenische vastenavond kerkdienst 

Beroepingswerk 

Adventsmaaltijd 
We zijn al heel wat jaren gewend om 
halverwege de Advent een maaltijd te 
houden. Echter, om welbekende redenen 
kunnen we, zoals het er nu naar uitziet, 
die niet door laten gaan. We willen wel de 
Adventsviering door laten gaan. Dat gaan 
we dan op twee dagen doen, namelijk op 
woensdag 16 en donderdag 17 december. 
Beide diensten beginnen om 15.00 uur, 
met een maximum van 30 personen per 
keer. Mochten de coronamaatregelen 
versoepelen en we u toch na de viering iets 
kunnen aanbieden, een kopje koffie met 
lekkers of zelfs nog een adventsmaaltijd, 
dan gaan we daar voor zorgen, dit alles wel 
onder voorbehoud van de RIVM-regels. De 
vieringen gaan sowieso door en we zullen 
daar nog uitnodigingen voor versturen.
Hartelijke groet Kees de Klerck, diaken

Diakonie

Voor bewoners rondom de 
Ontmoetingskerk waren we 
gewend een kerstborrel te 
organiseren in de kerkzaal. 

Een gezellig samenzijn met onze 
buren, opgeluisterd met muziek, een 
toespraakje en elkaar ontmoeten.  
Het kan dit jaar niet doorgaan.  
De reden is wel voldoende bekend. 
Wel willen we aan onze buren 
denken. In plaats van de uitnodiging 
voor de kerstborrel krijgen ze nu een 
kaart in de bus met een adventswens. 
Laten we hopen dat er in 2021 weer 
een ontmoeting zal zijn onder het 
genot van een drankje.

Geen kerst-
borrel op het 
Bolwerk

Het Nieuwe A.B.G.
Donderdag 17 december 2020, 
10.00 uur Oecumenische kerstviering. 
Voorgangers zijn pastor Fredi Hagedoorn-
Timmermans en ds. Willem Vermeulen.

Huize Jacquelientje
Vrijdag 18 december 2020,  
14.30 uur Oecumenische kerstviering. 
Voorgangers zijn pastor Fredi Hagedoorn 
-Timmermans en ds. Willem Vermeulen.

Stuijvenburgh
Vrijdag 18 december 2020,  
14.30 uur Oecumenische kerstviering. 
Voorgangers zijn diaken Jan Foesenek  
en ds. Wim Lolkema. 

Meilustflat
Woensdag 23 december 2020, 
15.00 uur Oecumenische kerstviering. 
Voorgangers zijn pastor Jo Staps en  
ds. Wim Lolkema.
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Allereerst hebben we door de 
coronacrisis nog meer dan voorheen 
ontdekt dat we flexibel en creatief moeten 
zijn in ons kerk-zijn. Kerkdiensten met vijf 
of zes mensen in de kerk (de eerste keer 
op zondag 15 maart 2020), later dertig, 
nog weer later tachtig… en op dit moment 
- begin november - opnieuw dertig… elke 
keer moeten we ‘schakelen’. 
Op Hemelvaartsdag 21 mei zongen we als 
kerkgangers nog vrij uitbundig een aantal 
liederen, maar nadien kwam al gauw het 
verschijnsel ‘aerosolen’ in de aandacht. 
Gemeentezang bleek een aanzienlijk 
gevaar in zich te bergen! We schakelden 
over op max. twee of vier zangers; wat 
nu, na de periode van ‘bescheiden’ 
gemeentezang, nog het geval is. 
En zo is ons kerkelijk leven op allerlei 
gebieden veranderd. In hoeverre die 
veranderingen tijdelijk zijn, zal de 
toekomst ons leren. Van het grootste 
belang blijft wel dat we elkaar in deze 
tijd vasthouden. Weliswaar op minstens 

anderhalve meter afstand, maar toch. 
Voor de kerkenraad is dat een belangrijk 
aandachtspunt. En we vertrouwen erop 
dat het dat voor jou en u óók is.

Ten tweede hebben we als gemeente, 
na vele jaren ambtelijk werk van de 
predikanten Ten Kate en Vermeulen, 
straks te maken met twee nieuwe 
dominees. Ondergetekende is alweer 
twee jaar in deeltijd in uw midden en 
dus niet meer zó nieuw. En vanaf begin 
maart is ds. Ellen van Sluijs, voorlopig 
fulltime, werkzaam in onze gemeente, na 
het afscheid van ds. Willem Vermeulen. 
Dat betekent: nieuwe input, naast het vele 
wat er al een aantal jaren is. En natuurlijk 
is daarbij het hierboven genoemde 
Beleidsplan leidend. 

Nieuw élan! 
Dat heb ik geproefd tijdens de laatste 
fase van het beroepingswerk en in mijn 
beginnend contact met collega Van Sluijs, 

ook in de zoektocht naar een kerkelijk 
jeugdwerker. Maar ook (zonder volledig te 
willen zijn) in de eerste werkzaamheden 
met betrekking tot het concreet maken 
van het Beleidsplan. De pastorale raad 
wordt Taakgroep Pastoraat (TP) en bezint 
zich momenteel op een aantal stappen die 
gezet kunnen worden. Het gebruikelijke 
pastorale bezoekwerk blijft in stand.  
Maar hoe mooi zou het daarnaast zijn 
 als gemeenteleden in (bijna) dezelfde 
situatie en met wellicht dezelfde vragen 
met elkaar in contact worden gebracht?  
De ervaring leert dat veel mensen die 
(bijna) hetzelfde hebben meegemaakt, 
elkaar vaak snel begrijpen. Er hoeft  
niet zoveel te worden uitgelegd.  
En hebben we als kerk misschien, naast 
onze kerkdiensten, ook iets te bieden 
aan ‘drukke mensen’? En aan mensen 
voor wie de kerk in de loop der jaren 
op de achtergrond van hun dagelijks 
leven is geraakt? We hebben als TP een 
plan gemaakt om dit alles verder uit 
te werken. Daarnaast zijn we bezig om 
de liturgiecommissie te veranderen in 

Taakgroep Eredienst. En ook op andere 
gebieden gonst en bruist er momenteel 
van alles. NU nog wel vooral áchter  
de schermen!

Nog even geen nieuw élan…
is er met betrekking tot groepenwerk, dat 
ik dit najaar wilde starten. Een ochtend 
over ‘Een Goed Verhaal’ en avonden over 
‘De zin van het Leven’ heb ik vanwege 
corona moeten uitstellen naar december 
of januari. De groeigroep is, met een 
betrekkelijk klein aantal deelnemers, wel 
gestart. Deelname is nog steeds mogelijk, 
ook als u/je de eerste bijenkomsten  
hebt gemist. 

Advent
Als u deze Gemeentebrief ontvangt, zijn 
we aangekomen in de Adventstijd. Tijd van 
wachten en verwachten, weten van het 
Kerstfeest dat komt. En van Hem die in de 
geboorte van Christus laat zien dat Hij ons 
niet in de steek laat. Graag wens ik jou en u 
Vrede en alle goeds! 

ds. W. Lolkema

Dat brengen we in onze kerkelijke gemeente door ons 
ambitieuze Beleidsplan 2020-2024. Was dat nieuwe dan 
nodig? Er gebeurt nu immers al van alles in kerkelijk 
verband. Maar... de tijd gaat verder en stelt ons voor nieuwe 
uitdagingen. U/ je kunt daar meer over lezen in de inleiding 
bij het Beleidsplan. 

Onze situatie op dit moment kenmerkt zich door  
twee grote veranderingen:

Nieuw 
élan! 
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Van de 
voorzitter

Over engelen en engelengroeten. 

Wanneer u deze gemeentebrief leest, is 
het al weer adventstijd. Ik wil u in mijn 
bijdrage meenemen naar een overpeinzing, 
die ik bij het schrijven van dit stuk had. 
Het is advent. We bereiden ons voor op 
kerstmis. De huizen worden verlicht met 
kerstlampjes en kerstmuziek is weer volop 
op de radio te horen. Engelenkoren. Ik lees 
op facebook ineens allerlei voorgestelde 
berichten over engelen en de eerste 
kerstkaarten met engelen erop vallen  
in de brievenbus of mailbox binnen.  
Ik bedacht me ineens dat er ook best veel 
engelenverhalen zijn of spreekwoorden en 
gezegden over engelen zijn. Kerstengelen, 
beschermengelen. 

Wie zijn engelen eigenlijk? Ze lopen in 
witte gewaden en hebben twee enorm  
witte vleugels op hun rug. Ze hebben 
gouden haren en een harp. Dat is een beeld 
van engelen dat we als kind meekrijgen. 
Maar klopt dit beeld eigenlijk wel?  
Wat betekenen engelen voor ons mensen? 
Wanneer ik het opzoek lees ik als eerste  
dat engelen helpers van God zijn, die 
worden uitgezonden om de mensen bij te 
staan (Hebreeën 1: 14). Ze waken over ons, 
waar we ook gaan (Psalm 91: 11).  
En dan is daar het kerstverhaal. Een engel 
spreekt in een droom tot Jozef. Engelen 
verschijnen aan de herders, een menigte 
engelen komen plotseling te voorschijn. 
Waarom zagen ze toen heel gemakkelijk 

engelen en zien we die nu niet meer?  
Zien wij eigenlijk nog wel eens engelen, 
behalve in de kerststal of in de boom? Best 
wel een interessant onderwerp om eens 
met elkaar te bespreken in het nieuwe jaar. 

De decembermaand is dit jaar een 
feestmaand in corona-tijd. Het jaar 2020 
zullen we niet zo snel zullen vergeten… 
Beperkende maatregelen, kerst vieren 
wordt dit jaar anders dan anders. Ook in 
de kerk. Overvolle kerstdiensten zullen er 
dit jaar niet zijn. En de kerstdagen vieren 
we in beperkte kring. Het valt echt niet 
mee allemaal, we leggen ons er bij neer. 
Het levert gevoelens op van gemis, van 
eenzaamheid misschien, niemand wil 
immers alleen zijn. Kunnen we zelf ook 
engelen zijn? In de bijbel lezen we dat 
wanneer wij bidden God zijn engelen op 
pad stuurt (Daniël 10: 12). Mooie gedachte. 
Misschien is dat wel de kerstgedachte voor 
2020 en voor het jaar 2021. Dat we zelf 
engelen kunnen zijn en de mensen kunnen 
bijstaan. Zo hebben we immers ook de 
piramide van nabijheid in onze gemeente, 
en proberen we een ieder die het nodig 
heeft ook te zien en te horen. 

Een engel voor anderen zijn. Zo willen 
we er dit jaar in het bijzonder zijn 
voor mensen die gebukt gaan onder de 
coronamaatregelen. Ouderen én jongeren 
die hun sociale contacten zo missen. 
Eenzaamheid die heerst omdat we niet 
onder de mensen te zijn. Angst om zelf 

ziek te worden. En de gedachte daarbij dat 
we zelf ook engelen om ons heen mogen 
ervaren. We zijn er al mee op weg gegaan 
als gemeente. Want dit jaar hebben we  
een heleboel gemeenteleden verblijdt  
met kaarten en bloemen vanuit de  
kerk en recent ook de engelenpost.  
Deze advent-actie, ingezet door de diaconie, 
was een enorm succes. Binnen enkele 
weken hebben zich veel gemeenteleden 
aangemeld om vier keer in de adventstijd 
een kaart te sturen, als engel van onze 
gemeente. Wat fantastisch om op deze 
manier het afgelopen jaar samen gemeente 
te mogen zijn. 

Als een engel zijn, dat kunnen we niet 
alleen. Daarvoor ligt het Kind in de kribbe. 
Om ons eraan te herinneren dat Kerst  
het feest van het licht is. Zijn geboorte 
betekent het begin van iets nieuws.  
Jezus wordt ook gezonden en op pad 
gestuurd. In zijn leven werd op een unieke 
manier zichtbaar wie God is: liefde. Als dat 
geen Goddelijke “engelengroet” aan ons 
allen is… Dat brengt me terug bij het begin 
van dit stuk. Kerstmuziek en engelenkoren. 
Ik wens een ieder toe dat we ook deze 
kerstdagen - ondanks de coronatijd - een 
engel mogen zijn en mogen ontmoeten. 
Dat we daarbij kunnen genieten van het 
gezang van de kerstengelen, die ons groeten 
en bemoedigen. En die boven de stal in 
Bethlehem, zo prachtig zongen. 

Engelen jubelen het over de aarde. 
Juichen vol blijdschap met  
warme klank.
Ere aan God in de hoogste 
hemelen. Daarmee verwoorden  
ze Hem grote dank.
Engelen bezingen Gods groten 
daden, Getuigen van liefde en  
van genade.

Engelenkoren jubelen vol vreugde. 
Wijzen erop dat de vrede wacht.
De aarde zal jubelen het licht 
zal schijnen, door die heldere 
sterrenpracht.
Kom, sluit u aan bij die 
Engelenkoren. Dan zal Gods vrede 
in u zijn geboren.

(gedicht: Tiny Altena) 

Ik wens u, namens de kerkenraad,  
gezegende kerstdagen toe.

Charlotte Verbraak | voorzitter kerkenraad

P.S. Heeft u de komende maanden (extra) 
behoefte aan “een engel”, aan bezoek of een 
luisterend oor? Bel gerust met een van onze 
dominees of ouderlingen. Meldt het ons, we 
willen als gemeente niemand in de steek laten, 
ook deze wintermaanden niet. U vindt de 
telefoonnummers in deze gemeentebrief.
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Taakgroep Pastoraat  
van onze gemeente 

Pastoraat en corona
Wat is op pastoraal gebied mogelijk in 
coronatijd? Deze vraag stelden we ons 
als taakgroep pastoraat in maart, aan het 
begin van de pandemie. 
Pastoraat vraagt om nabijheid, maar 
corona vraagt juist afstand te houden!  
Een lastige tegenstelling.

Contact
Door middel van bloemengroeten 
en kaartenacties hebben we contact 
gehouden met (groepen binnen) de 
gemeente. Heel veel dank, vrijwilligers!
En we doen natuurlijk ook nu ons best  
om het pastoraat voort te zetten,  
binnen de geldende regels.

Wijkavonden: welkom!
In 2021 hopen we ook weer wijkavonden 
te houden. Dat zal niet bij iemand 
thuis in de huiskamer zijn, maar in 
de Ontmoetingskerk, onder de op dat 
moment geldende RIVM-regels. We gaan 
met elkaar in gesprek over het jaarthema: 
Het Goede Leven - Leven in Gods licht.
We hopen dat de avonden kunnen 
doorgaan! Maar dat is wel afhankelijk van 
het verdere verloop van de pandemie.  
Zo ja, dan kunt u ook kennismaken 
met onze nieuwe predikant: Ds. Ellen 
van Sluijs. Op de adressticker van de 
Gemeentebrief staat boven uw naam een 
nummer. Dat is de wijk waarin u woont.

Dit zijn de data: 
-  voor de wijken 1 en 4:  

dinsdag 9 maart
-  voor de wijken 2 en 5:  

dinsdag 16 maart
-  voor de wijken 3 en 6:  

donderdag 25 maart

Wilt u zich van tevoren voor de avond van 
uw wijk aanmelden?
•  Voor de wijken 1 en 4 bij Attie Swart: 

gj.swart@wxs.nl | T 250 165
•  Voor de wijken 2 en 5 bij Joke Petermeijer:  

petermeijer1@home.nl | T 234 835
•  Voor wijk 3 en 6 bij Ria van der Geer: 

geerbest@tiscali.nl | T 259 321

Relivisie op de tweede en vierde vrijdag 
van de maand

Tot het uitbreken van de coronacrisis 
was ReliVisie een tv-programma 
dat éénmaal per maand via de 
regionale omroep ZuidWest TV werd 
uitgezonden. 

Vanaf het moment dat er beperkingen 
in ons leven kwamen in verband met 
cororna werd ReliVisie omgebouwd tot een 
wekelijks actualiteitenprogramma onder 
de titel “Relivisie-extra”. Nieuw in deze 
uitzendingen waren de rubrieken: “de preek 
van komend weekend” en “we steken een 
kaarsje aan voor…” Elke uitzending was er 
een gesprek met de predikant / pastor van 
de kerk waar we voor de opnames te gast 

waren. Bij de evaluatie kwam naar voren 
dat deze veranderingen door de kijkers 
positief werden gewaardeerd. Voor het 
nieuwe seizoen werd gekozen voor een 
nieuw schema: twee maal per maand  
in plaats van éénmaal of wekelijks.  
De nieuwe rubrieken moesten blijven en 
hiermee is het programma inhoudelijk 
sterker geworden.

De uitzendingen zijn na afloop nog altijd 
terug te vinden op de website van ZuidWest 
TV: tv gemist. U bent welkom bij (de site 
van) ZuidWest TV!

ds. Willem Vermeulen

Raad van Kerken in het jaar 2021
Eerst komt de Week van de Eenheid, van 
maandag 18 t/m vrijdag 22 januari, met als 
thema “Blijf in Mijn Liefde”.
Met de invulling van die week zijn we bezig, 
maar we weten nu (11 november) nog niet 
welke mogelijkheden er in januari zullen 
zijn in verband met corona. We hopen 
elke dag om 12.15 uur een middaggebed 
in de Gertrudiskerk te kunnen hebben 
en op vrijdag 22 januari om 19.00 uur in 
de Ontmoetingskerk een oecumenische 
kerkdienst o.l.v. ds. Lolkema en een 
voorganger van de parochie. Na deze 
kerkdienst drinken we koffie in de grote 

zaal en vervolgens een glaasje, met daarbij  
een pubquiz. 

We werken verder aan een kerkdienst op 
4 mei, de dodenherdenking. We denken 
ook over een regionale pinksterketen en 
er komt een dienst en/of een activiteit in 
september in de Vredesweek.
Natuurlijk doen we ook graag weer mee  
in de week van de oorlog en bevrijding  
van Bergen op Zoom, eind oktober.

Namens de Raad van Kerken,
Joke Petermeijer

V A N U I T  D E  O N T M O E T I N G S K E R K

Een hartelijke 
Pinkstergroet

Een zomer-groet

vanuit de Ontmoetings-kerk

Niet 
“zomaar  een dak”
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Van de  
ZWO-commissie

Nieuws vanuit de ZWO
Op het moment dat u deze gemeentebrief 
leest, zijn we druk met het plannen van de 
Adventsperiode. 

Op zondagmiddag 13 december 
organiseren we een WhatsApp-spel. 
Aanmelden kan tot 10 december 2020 
via M 06 - 517 764 40. Coronaproof doen 
we samen een speurtocht door het huis 
en we houden elkaar op de hoogte via een 
groepsapp. Na afloop krijgt u een tikkie 
en kunt u zelf bepalen hoeveel de leuke 
middag gaat opbrengen. Zie Rond de 
Kerken en de nieuwsbrief voor de complete 
aankondiging.

Op de 4e Adventszondag, 20 december, 
is er een verkoop van baksels in een 
kerstthema. Voor € 2,- kunt u na de dienst 
een zakje afhalen of laten bezorgen. 

Betalen kan contant of digitaal, want 
we kunnen ter plekke een betaalverzoek 
sturen. De baksels worden per 4 stuks 
in zakjes voorverpakt, kleinere baksels 
natuurlijk in een grotere hoeveelheid. 
Bestellen kan via  
zwo@protestantsekerkbergenopzoom.nl.  
We zien uw bestellingen graag komen!  
We hopen dat we uitverkocht raken en 
zo een mooie opbrengst realiseren voor 
Brabant voor Moldavië!

Tot slot is op Eerste Kerstdag een deel 
van de collecte bestemd voor Kinderen in 
de knel. Elk jaar steunt de ZWO dit doel, 
waarbij de hulp aan kinderen centraal 
staat. Dit jaar is de collecteopbrengst 
bestemd voor vluchtelingenkinderen 
in Griekenland. De brand van begin 
september in vluchtelingenkamp Moria 
heeft vele mensen dakloos gemaakt.  
En de situatie daar was al ernstig door 
een tekort aan onderdak, sanitair en 
schoon water. Ook zijn er grote problemen 
met de veiligheid en met de toegang tot 
medische zorg. Bovenop dit alles worden 
in de vluchtelingenkampen maatregelen 
genomen om besmettingen met het 
coronavirus te beperken. Met de opbrengst 
van de collecte kan Kerk in Actie licht 
geven aan de kinderen in deze benarde 
situatie. Helpt u mee?

Namens de ZWO,  
Alison Jolley en Marlies Blesgraaf

Het inloophuis

Het jaar 2020 kent een groot aantal 
verliezen en dan gaat het niet over geld, 
maar over forse beperkingen in het 
dagelijks leven van ons allemaal.  
Veel activiteiten zijn noodgedwongen 
gestopt; we moeten wel voor elkaar zorgen, 
maar op afstand! Dat is ook het geval 
met het Inloophuis, een van de bronnen 
van gezelligheid, een gesprek en een 
luisterend oor. We moeten bedenken dat 
op dit moment niet valt te bepalen hoe en 
wanneer wij met ons Inloophuis kunnen 
beginnen: de kansen op een bijeenkomst 
met Kerst? Wie zal het zeggen?
Graag had ik een plezieriger boodschap 
voor u allen, bezoekers en vrijwilligers, 
maar met elkaar maken we er het beste  
van. Kijk om naar mensen om u heen en 
houd contact met hen via mail of mobiel.
Zodra er mogelijkheden zijn om bijeen 
te komen gaan we verder waar we zijn 
gebleven.

Voor nu, blijf gezond en een hartelijke  
groet namens alle vrijwilligers.

Eric Goossen | voorzitter Werkgroep Inloophuis

Enquête onder 
gemeenteleden.

In mei dit jaar heeft de kerkenraad het 
communicatieplan vastgesteld. Daarin 
staat onder meer beschreven met 
welke middelen de berichtgeving naar 
gemeenteleden zal gaan plaats vinden.  
De laatste jaren is de informatie via e-mail 
toegenomen. Sinds begin dit jaar verstuurt 

onze voorzitter regelmatig per mail een 
nieuwsbrief naar de gemeenteleden.  
Het biedt zeker voordelen om informatie 
digitaal te versturen. Een nadeel is  
dat niet alle gemeenteleden over een 
computer beschikken om deze berichten  
te kunnen ontvangen. 
Van ruim 500 gemeenteleden is bij ons 
het e-mailadres bekend. Een mooi aantal, 
maar het betekent dat nog steeds van zo’n 
350 leden of huishoudens het e-mailadres 
niet bekend is. Deze leden zijn in de 
maanden september, oktober en november 
benaderd. Leden van de wijkteams en 
andere vrijwilligers hebben met deze leden 
contact opgenomen, aan de deur in een 
zgn. ‘stoepgesprek’ of telefonisch, om naar 
het e-mailadres te vragen. Tevens werd 
gevraagd in welke mate men de post, die 
onze gemeente regelmatig in de brievenbus 
stopt waardeert. Zoals verwacht gaven 
sommigen aan geen belangstelling voor  
de kerk te hebben. Met anderen werden 
mooie gesprekken gevoerd en werd het 
contact gewaardeerd.
Op dit moment zijn nog niet alle 
resultaten binnen. De voorlopige 
resultaten wijzen uit dat van een derde 
van de bezochte gemeenteleden een 
e-mailadres kon worden doorgegeven aan 
de ledenadministratie. Tevens hebben 
gemeenteleden hun zorgen en behoeften 
aan contact kunnen doorgeven, die in de 
wijkteams verder worden meegenomen, 
wat een vervolg zal krijgen. Dank aan een 
ieder die zich voor de actie heeft ingezet 
en hieraan heeft meegewerkt.

Eric van der Geer | scriba
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Cantorij Rejoice

Vanwege Corona mogen we als 
Cantorij Rejoice maar met een 
beperkte club zingen. Daarom 
bestaan er nu diverse vocale 
kwartetten, die bij toerbeurt de 
maandelijkse cantorijdiensten  
op zich nemen. 

Zo ook komende Kerst: in de dienst van  
25 december zal een Rejoice-kwartet 
bekende en minder bekende kerstmuziek 

ten gehore brengen. In normale tijden 
levert Cantorij Rejoice ongeveer eens per 
maand een vocale bijdrage aan de zondagse 
eredienst. De liederen daarvoor worden in 
overleg met de predikant vastgesteld. Nu de 
gemeente even niet mag zingen, treden bij 
de overige diensten losse cantorijzangers 
aan die als voorzangers plaatsvervangend 
de gemeenteliederen zingen. De wekelijkse 
cantorijrepetitie is op maandagavond van 
19.00 - 20.15 uur in de kerkzaal. Wilt u 

mee komen doen met Rejoice? Neem dan 
contact op met dirigent Annemiek Vogels, 
a.vogels@kpnplanet.nl of T 0166 - 603 724.

Overige koormuziek
De laatste jaren is een nieuwe traditie 
ontstaan: op de laatste zondag vóór de 
Advent en op Palmzondag klinkt ‘s middags 
een gezongen Vesper of Evensong; deze 
wordt voor een groot deel door muziek 

gedragen. Om te repeteren komt een 
projectkoor zes zaterdagochtenden bij 
elkaar. De dienstdoende predikant ordent 
de aangedragen vocale bijdragen en brengt 
er een mooie lijn in aan, zodat er een zinvol 
geheel ontstaat. In deze dienst kunnen de 
kerkgangers ook meezingen met liederen 
en acclamaties. Of dit voorjaar deze  
traditie wordt gecontinueerd, moeten  
we afwachten.

De eerste zondag in het nieuwe jaar zijn we 
gewend elkaar te begroeten en elkaar het 
beste te wensen, in goede gezondheid. Naar 
verwachting is de situatie begin 2021 niet 
erg anders dan nu: maximaal 30 mensen 
in de kerk, mondkapje op, 1,5 m. afstand 
houden, niet komen als je verkouden of 
koortsig bent. Niet echt uitnodigend om 
elkaar aan het begin van het nieuwe jaar te 
begroeten.

De eerste zondag in 2021 is op 3 januari. 
Om meer mensen met elkaar in contact te 
brengen gaan we de nieuwjaarsontmoeting 

via ZOOM organiseren. De maximaal 
30 bezoekers in de kerk kunnen via een 
beeldscherm mensen thuis een gelukkig 
nieuwjaar wensen en even bijpraten. 
Onderling kunnen de Zoomers ook met 
elkaar bijpraten, eventueel onder het  
genot van een kopje koffie of thee, wat thuis 
via ZOOM zeker het geval zal zijn.  
U bent van harte welkom! U kunt zich voor 
het Zoomen opgeven bij de scriba via  
scriba@protestantsekerkbergenopzoom.nl of  
T 259 321 of M 06 - 250 977 21. 

Eric van der Geer | scriba

Zonnepanelen
Nieuwjaarswensen

Sinds kort liggen er zonnepanelen op 
het dak van het Kerkelijk Centrum 
Williamstraat. Op de Ontmoetingskerk 
liggen ze er al jaren. Toestemming daarvoor 
was toen niet eenvoudig: zonnepanelen op 
een rijksmonument en dat ook nog eens op 
een gebouw in een beschermd stadsgezicht! 
Omdat we volhielden en onze aanvraag 
uiteindelijk aan alle eisen voldeed, liggen 
er nu 32 op het platte dak van de grote zaal 
van de Ontmoetingskerk.

Voorzien met de kennis van toen, kregen 
we nu snel de goedkeuring en konden er 
negen panelen geplaatst worden op het 
platte dak van de kleine achterzaal van de 
Williamstraat. Op de foto is het duidelijk 
te zien. De hoop is dat we met deze 
zonnepanelen grotendeels in het eigen 
elektriciteitsverbruik kunnen voorzien.

Ad Petermeijer
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Van de kerk-
rentmeesters

De Protestantse Gemeente 
Bergen op Zoom heeft veel tijd  
en energie gestoken in het maken 
van plannen voor onze kerk  
van morgen.

Die plannen zijn samengevat in ons 
nieuwe beleidsplan. Aan de uitvoering 
daarvan wordt hard gewerkt, maar 
momenteel, in tijden van corona, gaat alle 
aandacht nog meer dan anders uit naar de 
kern: omzien naar elkaar. Dit pastorale en 
diaconale werk doen we onder leiding van 
ds. Wim Lolkema en - vanaf begin 2021 - 
onze nieuwe predikant ds. Ellen van Sluijs. 
Kerk-zijn brengt flink wat kosten met zich 
mee: voor onze gemeente zo’n 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 belang-
rijkste inkomsten zijn uw bijdragen. 
Daarom benaderen we u ook volgend 
jaar weer met het verzoek uw jaarlijkse 
bijdrage aan de kerk toe te zeggen.  
Uw financiële deelname is belangrijk!

Sinds enkele jaren doen we Kerkbalans 
ook digitaal. De digitale aanpak heeft sterk 
de voorkeur van de kerkrentmeesters 
omdat het voor ons veel minder werk is. De 
digitale aanpak heeft twee componenten. 
1.  Digitale toezeggingen vervangen de 

enveloppen die bij u aan de deur 
worden afgegeven en weer opgehaald. 

In plaats daarvan krijgt u een e-mail 
met een link naar een webformulier 
waarin u uw toezegging kunt invullen.

2.  Betalen met SKG 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 e-mail 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. Voor u is betalen met iDEAL 
iets meer werk dan een automatische 
overschrijving, voor de kerkrentmeesters 
scheelt dat vele maandelijkse uren 
handmatig invoerwerk. 
Maar 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 alstublieft weten op onderstaand 
email-adres. Heeft u vragen of 
opmerkingen, aarzel niet ze te stellen,  
ook via onderstaand email-adres.

Geen koude voeten
Het is in deze tijden van corona wel een 
beetje improviseren met de kerkdiensten. 
De richtlijnen veranderen steeds weer. 
Wel zingen, niet zingen; maximaal dertig 
mensen, dan tachtig en dan weer terug 
naar dertig. Het is allemaal bedoeld om 
het risico op coronabesmettingen zo klein 
mogelijk te houden. 

 Gebouwen en beheer
 Pastoraat
 Diversen

Wat daarbij belangrijk blijft is een goede 
ventilatie. Daartoe staan de luiken in de 
nok van de kerk open. Ik citeer even een 
van onze ‘gebouwen-kerkrentmeesters’: 
Deze ontluchting doet veel meer dan welke 
mechanische ventilatie dan ook: architect 
Boeyinga verstond wat dat betreft zijn vak...
In de zomer waren die open luiken geen 
probleem. In de winter heeft dat wel 

consequenties. We kunnen met de luiken 
open de kerk niet warm stoken. Dat zou 
stoken voor de buitenwereld zijn en zonde 
van de energie. 

Hoewel u waarschijnlijk ook al warm 
wordt van mooi orgelspel, prachtige 
voorzang en een goede preek, raden we u 
toch aan om een dikke jas aan te doen, en 
die tijdens de dienst ook aan te houden. 
Een paar dikke sokken wil ook wel helpen. 
Als de voeten maar warm blijven… 
Van onze kant proberen we daaraan bij te 
dragen door voor en tijdens de dienst toch 
de verwarming even aan te zetten, zodat 
de verwarmingsbuizen onder de banken 
lekker warm worden. Als u daar dan 
tijdens de dienst uw voeten opzet, valt het 
allemaal hopelijk toch een beetje mee. 

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

2021

Geef vandaag voor  
de kerk van morgenkerkbalans.nl

2021

Geef vandaag voor  
de kerk van morgen kerkbalans.nl
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ZONDAG 20 DECEMBER
17.00 UUR
ONTMOETINGSKERK
4 T/M 12 JAAR * GEZELLIG * KINDERKOOR * OECUMENISCH

4e 
advents-zondag!

Jeugd- 
activiteiten 

Tienerzondag
Vanwege corona en het kleine aantal 
kinderen in de tienerleeftijd hebben wij de 
Tienerzondag/-catechese tijdelijk stopgezet.
Uiteraard hopen we dat we met een aantal 
enthousiaste kinderen in de toekomst weer 
aan de slag kunnen gaan om samen te 
praten over geloof, de bijbel en alle dingen 
die ons bezig houden. 

Voor nu, blijf gezond, houd vol en hopelijk 
tot gauw. Ina, Liesbeth en Annuska

Kerst-/Gezinsviering
Op vierde Adventszondag (20 december, 
17.00 uur) organiseert de leiding van de 
kindernevendienst een Kerst-/Gezins-
viering: een kerstviering speciaal voor 

gezinnen met kinderen. Medewerking 
wordt verleend door een deel van het 
kinderkoor van de muziekschool, onder 
leiding van mevr. Monique Jimkes.  
We oefenen de liedjes die gezongen 
worden ook met de kinderen van 
de kindernevendienst. Er wordt een 
kerstverhaal verteld en na de viering 
willen we elkaar ontmoeten met wat 
lekkers. Helaas weten we nu niet wat er 
dan allemaal mogelijk is, want we zijn wel 
afhankelijk van de corona-maatregelen die 
dan gelden. Via de website en de bekende 
socialmedia-kanalen houden we je op  
de hoogte.

Namens de kindernevendienstleiding:
Ruben de Gooijer

geen activiteiten of ontmoetingen op 
Torgau-gebied. Af en toe worden we door 
Christiane Schmidt, dominee in Torgau, op 
de hoogte gehouden van hun wel en wee.
Ook daar zijn zeer veel beperkingen, maar 
gelukkig zijn er tot heden in haar familie 
en bij de gemeenteleden van de kerk geen 
besmettingen. Uiteraard hopen we volgend 
jaar elkaar weer te ontmoeten en tot dan 
houden we corona-proof contact.

Lieve groeten vanuit Torgau aan allen en 
blijf gezond. 
Ina Hageman

Gespreksgroep Geloven 2.0
Ook de gespreksgroep Geloven 2.0 staat 
even on-hold. Hopelijk kunnen we binnen 
afzienbare tijd weer bij elkaar komen en 
samen bijpraten over ons geloof en wat 
ons zoal bezig houdt. Zodra mogelijk horen 
jullie van ons en kunnen we elkaar weer 
“live” zien en spreken. Houd goede moed  
en blijf gezond.
Ina Hageman en Liesbeth van Zundert 

Uitwisseling Torgau volwassenen
Zoals voor zoveel werkgroepen geldt 
in deze corona-tijd: er zijn weinig tot 

LET OP: I.V.M. VERANDERING CORONA-MAATREGELS KAN DE INVULLING NA DE VIERING NOG 
WIJZIGEN. WE HOUDEN JE OP DE HOOGTE VIA DE WEBSITE EN DE SOCIALMEDIA-KANALEN.

Jaargang 26  | Nr. 3  |  Kerst 2020 19Gemeentebrief Protestantse Gemeente Bergen op Zoom18



Even voorstellen...

Ina Tangeman
Mijn naam is Ina Tangeman, 84 jaar.
In 1954 ben ik als verpleegster op Vrederust 
naar Bergen op Zoom verhuisd.
Na mijn huwelijk mocht ik niet meer 
werken. We kregen twee dochters, waarvan 
er één in Etten-Leur woont. Zodoende ken 
ik onze nieuwe predikant al een beetje.
Op het plekje waar ik destijds in de kerk ben 
gaan zitten, op een van de achterste banken 
tussen de collega’s van Vrederust, zit ik nog 
steeds. Ons gezin was altijd verweven met 
de kerk. Ik heb 12 ½ jaar het kerkelijk bureau 
bijgehouden, wat toen uit papier en een 
kaartenbak bestond. 

Marco Scheermeijer
Mijn naam is Marco Scheermeijer, 26 jaar.
Ik ben opgegroeid in Tholen, maar 
sinds drie jaar vanwege mijn werk als 
verpleegkundige, eerst op de Intensive Care 
en nu bij de ambulancedienst, op De Plaat 
gaan (samen)wonen. 

Ik voel me prima in deze gemeente, ben 
actief bij de maandelijkse papierinzameling 
en help in normale tijden mee met het 
opbouwen van de boekenmarkt. Zo leer je 
gemeenteleden kennen en men kent mij ook 
een beetje. Door onregelmatige diensten kan 
ik niet altijd de kerkdienst bijwonen, maar 
ik ben regelmatig aanwezig in de kerk.

Ina: Over de afgelopen coronatijd
In het begin van de coronaperiode ben 
ik niet naar de kerk geweest. De dienst 
bijwonen via mijn tablet vind ik niet prettig 
en achteraf kijken doe ik niet. Ik heb wel 
de dienst gezien die via de televisie werd 
uitgezonden. De strenge maatregelen, zoals 
die door de kerkenraad zijn opgelegd, vind 
ik prettig. Ik vraag me af of je na een half 
jaar, zonder diensten te hebben bijgewoond, 
de draad weer oppakt en wekelijks naar de 
eredienst gaat. Ik miste het zondag-gevoel 
en ben er nu weer elke week. 
Gelukkig hebben we met de Ontmoetings-
kerk een echte kerk en niet een zaal die 

Ontmoeting

Deze keer een dubbelinterview 
met een ouder en een jonger 
gemeentelid. Het voornaamste 
gespreksonderwerp tijdens een 
geanimeerde ontmoeting in de 
kerk was: hoe heb je de afgelopen 
(corona)tijd ervaren?

door Jan Voorsluijs

Rond de 
Kerken
Dat is het kerkblad van 
de gemeenten van de 
Brabantse Wal. Het 
verschijnt 21 maal per jaar 
en geeft veel informatie 
over onze eigen gemeente 
én we lezen over de 
buurgemeenten. Zo’n 
informatiebron is heel 
belangrijk en in deze 
coronatijd nog eens van  
extra waarde. Op de vraag:  
“Hoe blijf ik in deze 
coronamaanden op de 
hoogte van alles?” is het 
antwoord natuurlijk:  
“Door ons kerkblad Rond  
de Kerken te lezen.”
Als u dit nog niet doet, 
noteert mevrouw Paula 
van Herel, T 251 127, graag 
uw naam en adres. Als u 
al een abonnement hebt, 
zou u kunnen overwegen 
om er iemand één cadeau 
te doen, voor een jaar of 
voor een half jaar. Een 
postabonnement, dus op 
papier in uw brievenbus, 
kost € 28,- per jaar en een 
digitaal abonnement  
€ 17,50.

Ad Petermeijer, 
voorzitter Rond de Kerken

‘toevallig’ als kerk gebruikt wordt. 
Ik vind het leuk jou, Marco, op deze manier 
te leren kennen.

Marco: Over de afgelopen 
coronatijd
In het begin, toen alles op slot ging, ben 
ik bewust niet naar de kerk gegaan, ook 
in verband met mijn werkzaamheden; ik 
moest zorgen niet besmet te worden. Door 
mijn werk in de zorg, inclusief werken in de 
weekeinden, ben ik afwisselend in de kerk 
aanwezig. Ik heb wel de kerkdiensten via  
de computer gevolgd, maar ik ga liever naar 
de dienst dan dat ik thuis naar het scherm  
kijk. Jammer dat het nodig was om strenge 
maatregelen te nemen betreffende het  
bijwonen van de kerkdiensten. Ik ben 
benieuwd hoe de toekomst van de gemeente 
er uit ziet. Met het gebouw heb ik geen 
speciale affiniteit, maar ik kan het wel 
appreciëren dat het als een kerk gebouwd  
is, niet als een zaal.
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Crea-dames
Het hele jaar zijn de creadames bezig 
geweest, om cadeautjes, kaarten en knuffels 
te maken, maar door de coronatijd is er 
nog niet veel verkocht. Nu willen wij u in 
de gelegenheid stellen om toch het een en 
ander aan te schaffen. Normaal gesproken 
kunt u altijd terecht in onze winkel.  
Zeker als het gaat om de kerstkaarten.  
Op maandag- en dinsdagmiddag kunt u 
ook even binnen lopen, en anders even 
bellen naar Ans de Laater.

Op zaterdag 19 december houden wij een 
verkoopdag van kerststukjes. Dan kunt u 
terecht om alles te bekijken en te kopen.
Er zullen dan kerststukjes staan. U kunt ze 
ook van te voren bestellen, zodat u weet dat 
er iets voor u bij is. Vanaf 11.30 uur bent u 
van harte welkom. De koffie staat ook klaar.

Op woensdag 30 december zullen er 
oliebollen verkocht worden. Deze zijn  

Zingen!!!!
Ja, wat missen wij zingen met z’n allen.
Ook de koren DCC en Sunflowers zijn stil 
momenteel. Heel graag zouden wij zo rond 
de kerst weer willen gaan zingen voor u, 
zowel in kerken als tehuizen. Maar helaas: 
alles staat stil. Hopelijk kunnen wij vanaf 
januari weer volop zingen. U heeft dus nog 
even de tijd om na te denken of en waar u 
wilt gaan meezingen.

U bent van harte welkom bij het DCC-koor. 
Zij oefenen in de Wieken in Roosendaal, op 
zaterdagmorgen. Ook bent u welkom bij de 
Sunflowers, een senioren koor; zij oefenen 
op woensdagmorgen aan het Zonneplein.
Voor informatie kunt u terecht bij:  
Ineke de Vries, T 06 - 278 445 47.

Boekenmarkt
“De opbrengst van oktober bedroeg  
€ 243,75. Het totaal van de afgelopen tien 
maanden komt daarmee op € 3.205,27.  
Een nieuw record dus en we hebben nog 
twee maanden te gaan in dit jaar”. 

Dit bericht mailde Alexander van der 
Kallen me. Het zijn mooie hoge bedragen 
die de onlineverkoop van boeken voor ons 
Onderhoudsfonds oplevert. De laatste  
zaterdagse boekenmarkt in de William-
straat is al weer acht maanden geleden. 
Dat was begin maart. In de tussentijd 
hadden we een paar keer de hoop dat er 
weer een start mogelijk zou zijn, maar 
jammer genoeg was het niet zo. We weten 
nu dat het nog wel een tijdje zal duren 
voordat dit weer kan en mag. De opbrengst 
van die drie maanden is ruim € 700,-, 
ook voor het Onderhoudsfonds van onze 

van te voren te bestellen; u vindt bij  
de gemeentebrief een bestelformulier.  
De oliebollen worden gesponsord door  
Fort Smakelijk.

Dan hebben we nog het komende carnaval. 
Ook dat zal anders gaan dan anders, maar  
u kunt toch iets voor carnaval in huis halen.
Er zijn weer carnavalsfiguurtjes te koop  
en wat andere hebbedingetjes (zie foto).  
Deze zijn ook te bestellen: per stuk € 4,- of  
4 voor € 15,-.

U ziet en leest dat wij nog steeds actief zijn.
De totale opbrengst van al deze activiteiten 
komt ten goede aan de kerk. Dus, doet u  
ook mee?

Voor alle informatie kunt u bellen of e-mailen 
naar: Ans de Laater, T 244 563 |  
fam.de.laater@ziggo.nl
Ineke de Vries, T 06 278 445 47 |  
inekedevries46@gmail.com

Ontmoetingskerk. Dat deze boekenmarkt 
gemist wordt, horen we regelmatig. En dan 
worden speciaal de sfeer en de gezelligheid 
ervan genoemd. We hopen op een start 
ergens in 2021, is dan ons antwoord.

Inleveren van boeken blijft ondertussen 
mogelijk, want dat is van belang voor de 
onlineverkoop. Daarvoor graag telefonisch 
contact opnemen met T 265 158.

Ad Petermeijer

Kerk-café
Op dinsdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur 
kunt u terecht voor een gezellig praatje 
en een spelletje. Ook in deze coronatijd 
staan wij voor u klaar en alles gaat volgens 
de richtlijnen van het RVIM; we houden 
afstand van elkaar. Op dinsdagmiddag  
15 december maken we er weer een 
gezellige film middag van.
Voor meer informatie: Ans de Laater
T 06 - 301 946 96 | fam.de.laater@ziggo.nl

Protestants Christelijke  
Ouderen Bond
Tot nu toe hebben we helaas nog maar één 
bijeenkomst gehad, wat overigens een zeer 
geslaagde middag was. Als het kan houden 
wij op 9 december weer een middag voor 
onze leden, voor maximaal 30 personen; 
hiervoor moet u zich aanmelden bij:
Ans de Laater
T 06 - 301 946 96 | fam.de.laater@ziggo.nl

per stuk € 4,-
4 voor € 15,-
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Colofon
Deze gemeentebrief is een uitgave van 
de Protestantse Gemeente te Bergen op 
Zoom. Wanneer u vaker informatie wenst 
over het kerkelijk leven, kunt u het beste 
een abonnement nemen op het (regionale) 
kerkblad ”Rond de Kerken”.  
Voor informatie hierover kunt u terecht bij  
mevr. P. van Herel - van Sprang, T 251 127.

Redactie
dhr. Rob Blesgraaf
mw. Ella Dwarswaard
dhr. Eric van der Geer
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

God,

Soms kruipen we weg in onszelf,
als donkere wolken

boven ons samenpakken.
Soms raken we in de put

door nare ervaringen. 
We vergeten omhoog te kijken

of we hebben daar de kracht niet voor.
Soms gaan we door een tunnel van verdriet

en twijfelen we of we ooit
weer licht zullen zien.

Geef ons dan mensen
die iets van Uw licht uitstralen.

Die ons opzoeken 
als we het niet meer zien zitten.

Die voor lichtpuntjes zorgen
en een uitweg wijzen.

Wij danken U voor Uw licht
dat deze wereld aanraakt,

dat zichtbaar werd
in dat kind in de kribbe,

dat nog steeds mensen in beweging brengt.
We danken U

voor wat vóór ons ligt:
Uw toekomst,

waarin het altijd licht zal zijn.

Uit: Een rode draad
Greet Brokerhof - van der Waa
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