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Mijn oerervaring van verlangen heeft te 
maken met mijn klasgenote Ella die op 
de zaterdag cassière was bij de Gruyter. 
Ik was 15 jaar jong en werkelijk hotel-de-
botel van haar. Dus kwam ik nogal eens 
bij De Gruyter. Het is tussen ons nooit iets 
geworden. Het verlangen ebde weg. 
 
Maar er valt nog wel méér te vertellen over 
‘verlangen’ dan de zwoele herinneringen 
van een ‘wat-ouder-wordende’ dominee! 
Verlangen is immers een oeroud 
Adventsthema. Sommigen verklaren het 
met ver-lang-en: jezelf langer maken, 
reiken in de verte, je droom achterna 
gaan. Het jongetje dat op zijn tenen of op 
een trap gaat staan om nog nèt de piek in 
de kerstboom te kunnen zetten. Dan is 
verlangen iets heel actiefs! 

‘Heb je een verlanglijstje?’ vraagt een oma 
een paar weken voor de verjaardag van haar 
kleinzoon… Jazeker, maar het is misschien 
vooral een lijstje van begeerte, van 
hebzucht. Dat is iets anders dan verlangen. 
Begeerte heeft altijd haast. Verlangen heeft 
de tijd: niet alles KAN nu. Niet alles  
HOEFT nu. 

‘Gauw, geef me wat van dat rode’ - zei Esau  
tegen Jakob volgens Genesis 25. (‘Laat 
mij toch slorpen van dat rode’, Staten-
vertaling)… Daar is haast bij. Dat is begeerte. 
Maar vervulling van de heilsprofetieën 
uit bijv. Jesaja, dat proces heeft tijd nodig. 
En bovendien is onze samenleving, ons 
samen-leven, niet volledig maakbaar.  
We hebben ooit gedacht dat dat wel zo was, 
maar het pakte anders uit. 

Een enquête van het Sociaal Cultureel 
Planbureau vertelt over het verlangen van 
Nederlanders. Saamhorigheid, tolerantie, 
verbondenheid en respect voor verschillen 
tussen mensen scoren hoog! En dat zegt 
natuurlijk ook iets over wat heel wat 
mensen nu missen. Maar het zijn wel 
waardes die je niet zomaar één-twee-drie 
even verwerkelijkt. Een verandering van 
mentaliteit, van denken is nodig.

En jij of u hebt ongetwijfeld je/uw eigen 
verlangen. Het kan een terugverlangen  
zijn naar iemand die je mist. Naar iets  
wat je mist. 

Maar je ver-lang-en zal ongetwijfeld óók 
gericht zijn op de toekomst. Dan wordt het 

ds. Wim 
Lolkema

Verlangen is het thema van het Advents- en Kerstnummer 
van Open Deur van dit jaar. Werkelijk een prachtig 
onderwerp voor de Advents- en Kersttijd. Want dit zijn de 
weken van uitkijken naar, van verwachten, van verlangen. 
Ik blader het blad eens door. Leuk, boeiend, leuk…  
Maar wat is mijn eigen verhaal bij dat thema? 

‘Verlangen’
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misschien gekleurd door bijv. de oorlog in 
Oekraïne: je wilt reiken in de verte, heel 
actief, reiken naar vrede. Reiken naar een 
andere wereld, een ander samen-leven en je 
daarvoor, op jouw eigen plekje, inzetten. 
Aan dat verlangen komt de tijd van Advent 
en Kerst tegemoet: het Kind in de kribbe. 
Immers, door Hem is er een wereldwijde 
beweging op gang gekomen. Mede door 
Hem is er nieuwe aandacht ontstaan 
voor mensen in hun relatie tot God maar 
ook voor vrede op aarde. Het Kind van 
Bethlehem was/is een onvoorstelbaar  
sterk levend teken van de vervulling van 
onze verlangens. 

Helaas is de kerk niet altijd een goed 
leesbare brief van dit Kind (haar Heer) 
geweest, maar het zeer vele goede dat  
in de loop van eeuwen van haar is 
uitgegaan zullen we ook niet vergeten. 
 Denk aan ontelbaar-veel prachtige 
diakonale, pastorale en missionaire 

initiatieven vanuit kerkgenootschappen  
en kloosterorden. 

En wat is Gods verlangen? Hans Bouma 
schreef het ooit zo, in een gedicht voor een 
pasgeboren kind: 

Een aarde bedekt met vrede. 
 
Zo trekken we verder als kerk, 
ook bij nacht en ontij, 
door de tijden heen. 
Op weg naar de vervulling
van elk verlangen, als God 
zal zijn alles in allen.

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

We hopen dat uw belangstelling wordt 
gewekt als u deze aankondigingen leest 
en verwachten dat er ook voor u iets 
tussen zit.  

Mist u iets of kunnen dingen anders  
of beter, dan horen we dat graag.

Tenslotte wensen wij u goede 
feestdagen! Vooral degenen voor  
wie 2022 een bewogen jaar was,
wensen we de nabijheid van God  
en mensen toe.

De redactie

Aan alle gemeenteleden van de Protestantse 
Gemeente Bergen op Zoom

Ten 
geleide
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Kerst in de 
Ontmoetingskerk

Kerstochtenddienst:
Zondag 25 december, 10.00 uur
Op deze eerste Kerstdag zal ds. Ellen van 
Sluijs voorgaan in de ochtendkerstdienst. 
Van oudsher een viering voor jong en oud. 
Rejoice o.l.v. Annemiek Vogels zal haar 
medewerking aan deze viering verlenen. 
Martijn Pieterman begeleidt het koor en  
de samenzang. 

Nieuwjaarsdienst
Zondag 1 januari 2023, 10.00 uur
Op zondag 1 januari is er om 10.00 uur een 
nieuwjaarsdienst met mogelijkheid om 
elkaar nieuwjaar te wensen. Voorganger 
is ds. Wim Lolkema. Vanaf 9.45 uur is er 
koffie en thee en kunt u elkaar begroeten. 
De dienst zal dan ongeveer rond 10.30 uur 
beginnen.

Traditionele Adventsviering  
voor de ouderen
Woensdag 14 december, 14.30 uur
Op woensdag 14 december wordt er weer  
de traditionele Adventsviering voor de 
ouderen georganiseerd. Deze begint om 
14.30 uur met wat lekkers, waarna er om 
15.00 uur een Adventsviering plaats zal 
hebben geleid door ds. Ellen van Sluijs en 
ds. Wim Lolkema. Na de viering bent u 
van harte welkom om mee te eten met een 
broodmaaltijd. Vanaf 14.00 uur is de kerk 
open en bent u welkom. 

Lessons and Carols
Zaterdag 17 december, 19.00 uur
Op zaterdag 17 december zal er om 19.00 
uur in de St. Gertrudiskerk een Lessons and 
Carols georganiseerd worden. Voorgangers: 
pastoor Paul Verbeek en ds. Ellen van Sluijs.
Op het moment van schrijven is nog niet 
bekend wie aan deze viering muzikaal zal 
meewerken. Houdt u de info in de gaten. 

Kerstnachtdienst 
Zaterdag 24 december, 22.00 uur
Om 22.00 uur wordt er in de Ontmoetings-
kerk een stemmige Kerstnachtviering 
georganiseerd. Daarnaast hopen we ook te 
mogen luisteren naar inspirerende muziek 
en zang. Piet de Kam bespeelt het orgel. 
Voorganger is ds. Wim Lolkema
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Oecumenische Advents-  
en Kerstvieringen
in Residentie Meilust, Reigershorst  
en woonzorgcentra van Tante Louise

Stuijvenburgh
Vrijdag 16 december, 10.15 uur

Jacquelineflat
Vrijdag 16 december, 14.30 uur

Reigershorst (Bergse Plaat)
Dinsdag 20 december, 10.30 uur

Het Nieuwe ABG 
Donderdag 22 december, 14.30 uur

Residentie Meilust
Donderdag 22 december, 15.00 uur

De vieringen worden geleid door 
voorgangers van de Lievevrouweparochie 
en van de Protestantse Gemeente. 
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Van de 
voorzitter 

Laten we om de tafel gaan zitten 
en onze visie voor de toekomst ter 
tafel brengen! 

Dat was het thema voor de heidag die de 
kerkenraad hield op zaterdag 24 september 
jl. Hierbij openden we met elkaar een 
nieuw seizoen met als jaarthema “Aan tafel, 
de tafel van verbinding”. Een heidag voor 
de kerkenraad moet gaan over bezinning 
en het maken van beleid, maar ook over het 
krijgen van inspiratie en de motivatie om 
als team van ambtsdragers in een nieuw 
seizoen aan de slag én aan tafel te gaan. 
Dus we wilden ook iets leuks, iets creatiefs 
doen, passend bij het thema. 

We mochten dit jaar te gast zijn in  
De Ark op het landgoed Vrederust. We zijn 
ontzettend blij dat ons dit zelfs kosteloos 
is aangeboden. Dank jullie wel. En we 
werden verwend door Ellen Peerbolte en 
Lia de Klerck, die de catering die dag voor 
hun rekening hebben genomen. Nou, 
dat kunnen we iedereen aanraden, want 
deze dames kunnen zo bij een of ander 
kookprogramma solliciteren. Met recht 
gingen we heerlijk “Aan tafel!”

We zijn de dag gestart met een aantal 
optische illusies. Je hersenen moeten soms 
kraken om écht te zien wat er is. Het lijkt 
wel het spelletje “Ik zie, ik zie wat jij niet 
ziet”. Wordt dat ook niet van ons gevraagd 
wanneer we moeten nadenken over het 

beleid van onze gemeente na 2023?  
Durven we anders te kijken? Moeten  
we beter kijken? Zien we wat we zien  
wel juist? Het confronteerde ons en zette 
ons aan om met een aantal thema’s aan  
de slag te gaan. 

Ellen van Sluijs vervolgde het ochtend-
programma met een toelichting op het 
jaarthema van de landelijke kerk, over  
“Aan tafel” gaan. Wat betekent dat?  
Gaat het alleen om de Maaltijd van de Heer, 
of juist meer om de tafel van verbinding? 
Samen eten schept juist verbondenheid. 
We luisteren aan de dis juist net iets 
aandachtiger naar elkaar. Natafelen, omdat 
we wél uitgegeten zijn, maar nog niét 
uitgepraat met elkaar. Daarbij mogen we 
geloven dat als we zo met elkaar samen 
zijn, wij ook aan tafel Jezus ontmoeten. 
In deze sfeer willen we het jaarthema 
gebruiken voor de heidag. Nadenken 
over de toekomst van onze gemeente kan 
alleen als we vertrouwen dat God ons de 
weg wijst. Het is naast bezinning ook een 
zaak van vertrouwen en gebed, zodat we 
al denkend, biddend en sprekend de juiste 
inzichten mogen krijgen.

Vervolgens zijn we in groepjes ingedeeld. 
We kregen per groepje een aantal thema’s 
voorgeschoteld en – heel toepasselijk bij 
het jaarthema - een placemat. We hebben 
individueel nagedacht over de vragen en 
de antwoorden in het groepje besproken, 
gecategoriseerd en samengevat op  
onze placemat.



Jaargang 28  |  Nr. 3  |  Kerst 2022 7

De kerkelijke gemeente staat voor een 
kruispunt. De gemeente zal de komende 
jaren (pijnlijke) keuzes moeten maken 
richting de toekomst, dit ook gezien de 
afname van het aantal fte’s m.b.t. het 
predikantschap. We denken na over op 
welke wijze de gemeente in de toekomst 
kerk wil zijn. We leven in boeiende tijden. 
De kerk is creatiever dan ooit. Er wordt 
veel georganiseerd. Toch loopt het aantal 
leden in de landelijke kerk en het aantal 
professionele werkers in de kerk ieder jaar 
terug en daarover maken we ons zorgen. 
Daarom zijn de thema’s waarover we 
hebben nagedacht de volgende: 

Hoe willen we kerk zijn? 
Moeten we nieuwe activiteiten 
ontwikkelen en aanbieden, waardoor 
misschien nieuwe mensen kortstondig 
met de Ontmoetingskerkgemeente een 
verbinding aangaan? Of moeten we 
ons vooral blijven richten op de reeds 
aanwezige (actieve) gemeenteleden in 
de hoop dat zij bij ons betrokken blijven? 
Hoe werkt dat uit voor taken als pastoraat, 
diaconaat, voorgaan in de erediensten of 
het gebruik van de kerk?

Hoe zien we de invulling van 
taken van onze predikant in  
de toekomst? 
Enkele jaren geleden waren er nog 2 
fulltime predikanten, nu is er nog 1,5 FTE 
en over een paar jaar waarschijnlijk nog 0,8 
FTE. Waar moet de enige predikant van de 
gemeente zich in dat dienstverband van 
80% zich vooral mee bezig houden? Wat 

moet de predikant in de toekomst zeker 
doen en wat niet meer of niet opnieuw 
oppakken? Wat kan dan niet meer of wat 
juist wel en welke gevolgen heeft dat voor 
de vrijwilligers in de kerkelijke gemeente?

Kan de Ontmoetingskerk-
gemeente een aansprekende 
gemeente zijn met veel elan, 
ook met minder fte aan 
predikantschap en minder 
vrijwilligers? 
Zo ja… hoe dan? Zo nee… waarom 
niet? Welke gevolgen heeft minder fte 
predikantschap voor de gemeente, met 
betrekking tot de gevolgen voor het  
“omzien naar elkaar”? 

Met gevulde placemats zijn we als groepjes 
weer bij elkaar gekomen. Vervolgens 
hebben alle groepjes hun gedachten 
en ideeën gedeeld en hebben we een 
aanzet gemaakt tot het vormen van 
onze gedachten, mening en visie. We 
concludeerden dat we daarbij een keuze 
kunnen maken. Blijven we hangen in een 
gevoel alsof we “gebroken” zijn, een gevoel 
van moeten inleveren en loslaten, een 
gevoel van nostalgie? Of is het zo dat iets 
wat imperfect lijkt, misschien de kans is tot 
nieuw elan? We worden uitgedaagd op een 
andere manier te kijken. Zo kunnen we het 
in de toekomst weer perfect maken.

De opbrengst van deze ochtend nemen we 
mee wanneer we de volgende keer “Aan 
tafel” zitten en als kerkenraad belangrijke 
beleidsbeslissingen moeten gaan nemen.
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Na een heerlijke lunch kregen we 
een opdracht. Gebaseerd op het 
televisieprogramma “Het perfecte plaatje”, 
waar een aantal bekende Nederlanders 
als amateur-fotograaf allerlei onmogelijke 
opdrachten krijgen. Kees de Klerck heeft 
ons meegenomen in de techniek van de 
fotografie en ons tips gegeven over hoe we 
onze opdracht zo goed mogelijk konden 
uitvoeren. Kees vertelde o.a. over diafragma 

en scherptediepte, belichting en de hoek 
van de foto. Met deze kennis gingen we 
op weg met onze groepjes. We kregen 
de opdracht om ergens op het prachtige 
landgoed Vrederust een perfect plaatje 
te schieten met als thema om iets wat 
imperfect lijkt, perfect te maken door het 
op een bepaalde, bijzondere, wijze op de 
gevoelige plaat vast te leggen. 
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We hebben prachtige foto’s gemaakt 
en elkaar de toelichting gegeven over 
“het perfecte imperfecte”. Een andere 
visie, zienswijze. Een verruiming van de 
gedachten, een creatief proces. We hebben 
naar elkaar uitgesproken dat we zo met 
elkaar samen willen komen. Ruimte geven 
aan elkaar en met elkaar een gezamenlijke 
visie ontwikkelen. Uitgedaagd door steeds 
te blijven kijken naar wat er wel is, wat 

wel kan. Daarbij te mogen vertrouwen op 
de toekomst van de kerk die God met ons 
voor heeft. Zijn Leiding en Geest laten 
meewerken, zodat we geïnspireerd zijn en 
blijven om onze gemeente als ambtsdragers 
te dienen.

We hebben tenslotte een groot wit 
tafelkleed geïntroduceerd. Het zal bij 
verschillende gelegenheden op tafel liggen 
in de kerk het komend jaar. We mogen 
erop schrijven en tekenen. Bijvoorbeeld bij 
bijzondere bijeenkomsten. De creadames 
zullen alles wat we erop hebben gezet 
borduren en mooi uitwerken. Wat fijn!  
Zo ontstaat er een herinneringendoek aan 
het seizoen 2022-2023, met als thema  
“Aan tafel”. Het tafelkleed ligt in de kerk in 
de knutselkast van de creadames. Aan alle 
taakgroepen en vrijwilligers de suggestie: 
Schroom niet om het te gebruiken wanneer 
de gelegenheid zich daartoe leent. 

Energiek en geïnspireerd gingen we 
naar huis. Wat hebben we toch een fijne 
club ambtsdragers. We kunnen in een 
vertrouwde omgeving onze mening 
delen en we schromen niet om moeilijke 
onderwerpen op een verbindende manier 
met elkaar te bespreken. Ik ben trots om 
voorzitter te zijn in onze gemeente.  
Alle ingrediënten zijn aanwezig om met 
elkaar aan tafel te zitten.

Hartelijke groeten, 
Charlotte Verbraak | 
voorzitter PG Bergen op Zoom
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Nieuws 
van Volkerk 
en de kinder-
nevendienst

Volkerk
Op deze pagina’s blikken we even terug 
op de afgelopen Volkerk. Deze werd op 
zondag 2 oktober gehouden in basisschool 
Fortuna te Hoogerheide. Het thema was 
‘Werk in uivoering’. En dat hebben we 
met z’n allen ook wel gemerkt. Want 
tijdens het verhaal moesten de handen 
uit de mouwen. Iedereen had een eigen 
rol binnen het verhaal. Er waren ook weer 
leuke activiteiten en we sloten af met 
een echte ‘bouwvakkerslunch’. Dit was 
alweer de derde Volkerk-viering. Houd de 
nieuwsbrief, website en de socialmedia-
kanalen in de gaten voor meer informatie 
over de volgende viering.

Kindernevendienst
Al enkele jaren hebben we geen Kinder-
KerstFeest kunnen vieren. Maar dit jaar kan 
én mag het weer! Op zondag 18 december 
organiseren we van 16.00 tot 18.00 uur, 
voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar, het 
KinderKerstFeest in de kerk. Hier gaan we 
iets creatiefs doen en een escape-activiteit 
doen. Vanaf 17.30 uur zijn de ouders ook 
welkom om samen naar een kerstverhaal  
te luisteren en enkele kerstliedjes te zingen. 
Om 18.00 uur sluiten we af. 

Kom je ook?
Wees welkom en noteer de datum alvast in 
je agenda! Opgeven (voor 14 december) kan 
via het aanmeldformulier op de website of 
bij Ruben de Gooijer,  
T 06 - 2871 9189 | rubenski_7@hotmail.com
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“Als de stroom uitvalt wordt het 
donker en stil. Geen TV, geen 
computer... pas dan voel je het 
verschil. Samen rond de kachel, 
kaarsen uit de kast. Voor even is het 
leuk. Duurt het langer is ’t een last”.

Zo dichtte een meisje over de hedendaagse 
situatie. Advent is een donkere tijd.  
We snakken naar zon en ontsteken de 
lichten. Maar we weten inmiddels dat 
er in onze omgeving mensen zijn die 
soms een leven lang in de schaduw van 
onze samenleving staan. Immers er 
gaat de laatste tijd geen dag voorbij of 
de prijsstijgingen van levensmiddelen, 
energie en diensten zijn wel in het nieuws. 
Energiearmoede is een nieuw begrip aan 
het worden en ondanks een prijsplafond 
zijn de kosten van stroom en gas fors 
gestegen en neemt de inflatie toe.  
En neemt de armoede in Nederland toe. 
Onderstaande tekst is te vinden op de 
website van het Armoedefonds  
www.armoedefonds.nl

Hoewel Nederland tot de rijkste landen 
van Europa behoort, is ook hier armoede. 
Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP) en het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat 
eenoudergezinnen, mensen met een niet-
westerse achtergrond, bijstandsontvangers 
en alleengaanden onder de 65 jaar een grote 
kans op ernstige armoede hebben.  

De armoede uit zich onder meer in (zeer) 
beperkte financiële middelen, sociale 
uitsluiting, gezondheidsproblematiek en 
beperkte toegang tot onderwijs.In 2020 
leefden ruim 900.000 mensen in een 
huishouden onder de lage-inkomensgrens, 
van wie 376.000 al ten minste vier jaar 
achtereen.

Door de inflatie en hoge energieprijzen is 
dit bovengenoemde aantal huishoudens 
nog drastisch gestegen. Echter het woord 
“HUIShouden”zegt het al. Er is sprake 
van een dak boven het hoofd. Dit is niet 
iedereen gegeven. De vluchtelingen in  
Ter Apel hebben dringend warme 
slaapplekken nodig en de vluchtelingen 
die een tijdje in Bergen op Zoom hebben 
gebivakkeerd in en naast de Stoelemat zijn 
schandalig genoeg al weer verplaatst naar 
elders. Nergens welkom zijn. 
Deze groep mensen heeft te maken met 
zowel letterlijk, als ook figuurlijk gebrek 
aan warmte. En dan hebben we het nog 
niet eens over die vreselijke oorlog in 
Oekraïne. Een bloedige, vreselijke oorlog 
in Europa. Wie had dat een jaar geleden 
kunnen denken?

We hebben dringend in deze angstige, 
onzekere, koude situatie een nieuw, warm, 
hoopvol verhaal nodig. Want het is herfst 
geworden in de levens van velen. Het 
stormt buiten in de maatschappij. Het 
zijn kille en woeste tijden van ongehoorde 

Een nieuw lied 
in donkere tijden
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machteloosheid en mateloze macht. Van 
niet gezien worden en de zelfzucht van een: 
“red je zelf maar”. Ik hoor het regelmatig. 
“Het lijkt wel alsof God ons aan ons lot 
heeft overgelaten”. Maar ondanks letterlijke 
en figuurlijke kou waait de ademwind van 
God altijd. Niet uit het westen, niet uit het 
oosten, maar vanuit onvermoede kanten. 

Al eeuwen lang. Een ander geluid. Een 
nieuw lied. Het lied van Gods verbond met 
mensen en Gods beloofde rijk van vrede 
voor een ieder. 

De dichter en schrijver Karel Eykman heeft 
dat bijzonder verwoord in zijn hertaling 
van Psalm 96:

ds. Ellen van Sluijs

Een God 
voor iedereen

Als hij God is, 
is hij dat niet  
als verdediger van ons  

eigen volk eerst.
Hij is er evengoed voor  

alle volken.

Als hij God is, 
is hij dat niet als beschermer  

van eigen geloof tegen  

de buitenwereld.
Hij is er evengoed voor  

de wereld.

Als hij God is, 
is hij dat niet  
voor de gezellige vriendenkring 

van ons soort mensen.

Hij is er evengoed voor  

alle mensen.

Als hij God is,  
is hij dat niet in 
hoogstpersoonlijk innerlijk 

beleven diep in je hart.

Hij is evengoed het hart van  

heel de mensheid.

Laat dat dan ook horen tot  

de einden der aarde.

Laat het zien tot in de 

uithoeken der wereld.
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Adventsmaaltijd 
Het is weer het eind van het jaar en  
ok dit jaar organiseert de diaconie  
weer tal van terugkerende activiteiten. 
Eind november zijn de ‘Decembertassen’ 
bezorgd bij een aantal gezinnen in 
onze gemeente, om zo te zorgen dat alle 
gezinnen de eerste feestdag in december 
kunnen vieren. Rond die tijd begint ook de 
Adventsperiode. Vanaf de eerste zondag 
bezorgen ‘Engelen’ een kaartje met een 
gedicht of bemoedigende boodschap bij 
gemeenteleden die een steuntje in de  
rug kunnen gebruiken. Halverwege de 
maand is er een Adventsbijeenkomst.  
Een middagviering wordt gecombineerd 
met een gezellige maaltijd. Daarna 
bezorgen de diakenen en predikanten in  
de periode tot Kerst kerstpakketten en  
waar nodig een financiële bijdrage bij 
gezinnen die dat financiële steuntje wel 
kunnen gebruiken. 

Energiearmoede
Bijzonder is dit jaar het thema 
energiearmoede. De energieprijzen rijzen 
de pan uit en vrijwel ieder huishouden 

krijgt hiermee te maken. De Rijksoverheid 
heeft een regeling bedacht waarbij elk 
huishouden in november en december  
een bijdrage van € 190,- per maand 
ontvangt via de energieleverancier.  
We hebben signalen ontvangen dat 
lang niet iedereen deze bijdrage nodig 
heeft. Heeft u (een deel van) de dubbele 
teruggave van € 190,- niet nodig voor uw 
eigen levensonderhoud en overweegt u 
daarmee anderen te helpen. Denkt u dan 
eens aan de mogelijkheid van een gift aan 
de Diaconie onder vermelding van ‘solidair 
met energie’. Uw gift wordt dan ingezet om 
die mensen financieel te ondersteunen die 
door Rijksregels of gemeentelijke regels 
knel komen te zitten en onvoldoende 
financiële middelen hebben om hun 
woning te verwarmen. Doordat de Diaconie 
door de Belastingdienst als ‘Algemeen 
Nut Beogende Instelling’ (ANBI) is 
aangemerkt, kunt u deze gift opvoeren bij 
uw giftenaftrek en kan u van opvoeren  
bij uw giftenaftrek!

Namens de diaconie, 
Marlies Blesgraaf

Nieuws vanuit  
de Diaconie
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Op zaterdag 17 december 
wordt de kerstborrel  
voor de buren van de 
Ontmoetingskerk gehouden 
in de kerk. 

Gemeenteleden zijn uiteraard ook 
van harte welkom. Vanwege corona 
is het alweer 3 jaar geleden dat de 
borrel voor het laatst gehouden 
is. Het is goed om elkaar weer te 
ontmoeten. borrel is van 16.00 – 
18.00 uur en zal met live-muziek 
worden opgeluisterd.

Buurtborrel

In de Kerkenraadsvergadering van 
oktober hebben we gesproken over 
de Maaltijd van de Heer. Sinds lang 
wordt dit in de Ontmoetingskerk 
gevierd met de hostie (ouwel) en 
wijn/druivensap.

Na uitgebreid met elkaar van 
gedachten te hebben gewisseld in de 
diaconievergadering, als ook in de 
Kerkenraad, heeft de Kerkenraad besloten 
vanaf dit nieuwe kerkelijke jaar (eerste 
keer op 4 december) over te stappen van 
de hostie naar matses. In de eerstvolgende 

dienst van Schrift en Tafel op 5 februari 
2023, waarin ds. Ellen van Sluijs voorgaat, 
zal de dienst ook inhoudelijk gaan over de 
Maaltijd van de Heer. De overwegingen 
van de Kerkenraad zullen hier in mee 
genomen worden. In aansluiting op deze 
dienst van Schrift en Tafel zullen we een 
na-de-koffiegesprek hebben om met elkaar 
te delen hoe de ervaringen zijn m.b.t. 
matses i.p.v. de ouwel. Heeft u al eerder 
vragen of opmerkingen hierover, dan kunt 
u contact opnemen met ds. Ellen van Sluijs 
of één van de diakenen.

Maaltijd van de Heer
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Donderdagmiddag… 
borrel doen?

Op de laatste donderdag van de maand 
treffen we elkaar tussen 17.00 en 19.00  
uur in café Don Camillo op de Markt.  
We praten bij, en delen (en wellicht vieren) 
het leven. Met elkaar en met een ieder, die 
we tegen komen. Een geloofsgemeenschap 
gelooft, hoopt en viert in de kerk, maar ook 
in het dagelijks leven op de plaatsen die 

daarbij horen. De drankjes zijn voor eigen 
rekening, maar de gezelligheid is gratis  
en onbetaalbaar op de donderdagen  
29 december, 26 januari, 23 februari en  
30 maart. Welkom en neem rustig  
iemand mee. 

Op zondag 22 januari a.s. zal de tweede Preek van de Leek 
in de Ontmoetingskerk worden uitgesproken. Dit keer door 
Mevr. Mr. Ina R. Adema, Commissaris van de Koning van 
Noord-Brabant. Aanvang: 10.00 uur. 

Preek van 
de Leek

Kerk-op-
schootdienst

Op zondag 29 januari zal de tweede 
kerk-op-schootdienst gehouden 
worden in de Ontmoetingskerk. 

Deze vieringen zijn geschikt voor 
kinderen van 0 tot 6 jaar. Speciaal voor de 
allerkleinsten dus. Natuurlijk mogen ook 
de ouders, grootouders, broers en zussen 
en andere belangstellenden meekomen. 
Het begint om 11.45 uur en duurt ongeveer 
tot 12.15 uur. Dit omdat de spanningsboog 
van de allerkleinsten niet al te groot is 
Het zou fijn zijn als u ook een dekentje 

of kussen meeneemt, zodat de kleinsten 
daar op kunnen zitten. Samen gaan we 
zingen; wat kletsen over het thema; 
ik lees een stukje uit de startbijbel, we 
spreken een gebedje uit en we maken ook 
muziek. Dus de kinderen mogen ook een 
instrumentje (trommeltje, triangel etc.) 
meenemen. De hele dienst is op het niveau 
van de allerkleinsten, maar iedereen mag 
meedoen. We hopen dat u/jij ook komt 
samen met je (klein) kinderen. Immers een 
feestje is altijd leuk. Iedereen is welkom 
vanaf 11.20 uur. De gemeente drinkt dan 
koffie. Die staat voor u ook klaar en voor  
de kinderen is er limonade en wat lekkers.

ds. Ellen van Sluijs
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“Er is weer leven in de brouwerij”.  
Dat was het thema van de Vastenavond 
van vorig jaar. Maar veel leven was  
er niet te bespeuren in de stad.  
Weer gooide corona roet in het eten of 
anders gezegd: Overtollig bittere droesem 
in de wijn. Geen vastenavenddienst dus. 
Echter in 2023: Nieuwe ronde, nieuwe 
kansen. Hoewel het motto nog niet 
bekend is, lijkt de kans toch groot dat  

we komende Vastenavend weer een 
viering mogen houden in de St. Gertrudis  
en wel op zondag 19 februari met 
voorgangers pastoor Paul Verbeek en  
ds. Ellen van Sluijs Over het thema en  
de juiste aanvangstijd (11.30 of 12.00 uur) 
komt zeker nog meer info. Vooreerst gaan 
we er van uit dat er deze Vastenavend 
weer leven in de brouwerij is. 

Vastenavenddienst 
op zondag 19 februari
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Maaltijden in de pastorie:  
‘Aan tafel’ 
Wist u dat…
•  een vegetarische dominee de pastorie 

bewoont en dat zij ook vaak veganistisch 
kookt en eet; 

•  veganistisch eten heel duurzaam is 
en dat af en toe veganistisch eten uw 
ecologische voetafdruk kleiner maakt;

•  veganistisch eten super lekker kan zijn;
•  die dominee u/jou uitnodigt om een keer 

veganistisch te komen eten;
•  veganistisch eten heel goed past in de 

sobere 40-dagentijd;
•  de maaltijden bepaald niet sober  

zullen zijn; 
•  de dominee 3x veganistisch kookt voor 

gemeenteleden;
•  bij iedere maaltijd zes gemeenteleden 

welkom zijn;
•  de maaltijden gehouden worden op  

1 maart, 8 maart en 23 maart vanaf 17.30 
tot 19.30 uur;

•  deze dinertjes gewoon aan tafel in de 
pastorie plaats vinden;

•  u zich/jij je tijdig moet opgeven voor één 
van deze maaltijden. Vol is vol; 

•  bij meer aanmelding dan plaatsing er 
vast nog meer van dit soort etentjes 
gehouden worden. Immers ´vol is vol´ 
past niet in de kerk;

•  er een bedrag van € 5,- p.p. gevraagd wordt 
voor een bijdrage aan de boodschappen;

•  dat wat er aan geld overblijft vanzelf-
sprekend in de vastenpot wordt gedaan.

Stamtafel actueel ‘Aan tafel’
Ook dit jaar is er weer open huis in de 
pastorie. Op de woensdagen 14 december, 
18 januari, 8 februari en 30 maart staat 
vanaf 9.30 uur tot 11.00 uur de deur van de 
pastorie (Bolwerk-Zuid 136) weer open voor 
een goed gesprek, een actueel onderwerp, 
gewoon wat gezelligheid of wat er dan ook 
maar ter tafel komt. Dit is geen vaste groep.  
Iedere ochtend staat op zichzelf. Welkom. 
Koffie/thee staan klaar.

Theologie / filosofie
Op de dinsdagen 17 januari, 31 januari,  
28 februari en 29 maart komen we om 19.30 
uur tot 21.00 uur bijeen rondom de filosofie 
van Hannah Arendt. Komt u ook eens 
kijken en wellicht meepraten?

Film in de Ontmoetingskerk
Op 3 februari wordt er weer een film 
vertoond, die aansluit bij het jaarthema 
“Aan tafel”. Voorafgaand aan de film is er 
een korte inleiding door ds. Ellen van Sluijs 
en na afloop kunnen we onder het genot 
van een drankje en wellicht ook een nootje 
of een hapje napraten en elkaar ontmoeten. 
De film begint om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur 
is de kerk open. Welke film gedraaid wordt 
kunt u/kun jij lezen in de nieuwsbrieven en 
de zondagsbrieven. De toegang is gratis.

Activiteiten in het eerste kwartaal  
van 2023
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Na-de-koffiegesprekken
Dit seizoen zijn we er mee begonnen. 
Vanzelfsprekend gaan we hier mee door. 
Het is altijd boeiend om na te praten 
over de kerkdienst, een (actueel) thema 
of zomaar wat napraten. De na-de-
koffiegesprekken beginnen ongeveer  
15 minuten na afloop van de dienst. U heeft 
dus tijd om koffie/thee te drinken, alvorens 
we in gesprek gaan. In dit kwartaal zijn er 
na-de-koffiegesprekken op de zondagen 22 
januari, 5 februari, 12 februari en 5 maart. 

Samenklank
Thema: Zing voor de Heer een nieuw 
gezang. 
Op donderdag 23 maart komen we bijeen 
in het kader van de 40dagentijd, de Stille 
Week en het Paasfeest. We gaan dan aan 
de slag met teksten van kerkelijke liederen 
rondom deze bijzonder inspirerende tijd 
van het kerkelijk jaar. Tijd: 13.30 uur in de 
Ontmoetingskerk. 

Relivisie in december /  
eerste kwartaal 2023
Misschien kijkt u regelmatig of misschien 
hebt u er nog nooit van gehoord.  
Twee keer per maand (vanaf 10.00 uur 
ieder uur herhaald) is er op vrijdag een 
oecumenische, religieuze uitzending te zien 
via ZuidWestTV. Deze is te ontvangen via 

KPN op kanaal 1420 en via Ziggo op kanaal 
39. De naam van deze uitzending: Relivisie. 
Iedere keer wordt de uitzending door een 
andere kerk of parochie op de Brabantse 
Wal ingevuld. Vanzelfsprekend wordt de 
uitzending ook in bijbehorend kerkgebouw 
opgenomen. De kerken bepalen zelf de 
onderwerpen. Tevens wordt er plaatselijk 
een koor, band en/of muzikanten 
opgenomen. De interviews worden meestal 
afgenomen door pastor Fredi Hagedoorn 
en ds. Ellen van Sluijs. Zij praten het 
programma aan elkaar. Ook is er ruimte 
voor nieuws uit gemeenten en parochies 
van de Brabantse Wal. Er zijn dit jaar  
nog uitzendingen op 9 december en  
23 december. 

In het nieuwe jaar gaan we gewoon verder.  
En zijn we er op 13 en 27 januari en op  
10 en 24 februari. In maart zijn er zelfs drie 
programma’s en wel op 10, 24 en 31 maart. 
Op 10 maart komt de uitzending vanuit 
onze eigen Ontmoetingskerk. Hoe deze 
wordt ingevuld blijft nog even geheim.  
Eén ding kan ik alvast verklappen.  
De jongerenband van “De Brabantse Wal” 
en Eline Vooijs en Bram de Laater zullen  
op swingende wijze het programma 
opluisteren.

Activiteiten in het eerste kwartaal  
van 2023
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Geert Polak vertelde: 
“Ik kom uit een groot gezin in de gemeente 
Willemstad. Na de christelijke lagere  
school in Oudemolen was het advies van  
de bovenmeester dat ik kon doorleren,  
maar het werd de ambachtsschool.  
Ik heb daarna gewerkt bij de suikerfabriek 
in Dinteloord en als mecanicien bij de 
Televizier-wielerploeg. Na het ophouden 
daarvan was Fokker mijn werkgever met 
veel uitzendingen naar het buitenland  
om gecrashte vliegtuigen op te lappen. 
Mijn vrouw Mientje, met wie ik veel 
fietsreizen heb ondernomen, is vijf jaar 
geleden overleden. Sindsdien ben ik meer 
en anders gaan nadenken en heb veel steun 
ondervonden aan mijn geloof; dat is nu  
nog zo.

Voor de kerk ben ik actief met het 
rondbrengen van post, het bezoeken van 
mensen en ik organiseer daarnaast tochten 
op de tandem met slechtzienden.
Onze twee zoons hebben beiden gestudeerd, 
waar ik trots op ben, maar zij gaan helaas 

niet meer naar de kerk. Bidden doen ze 
niet meer, maar als ze bij ons komen eten 
luisteren ze wel altijd eerbiedig naar  
mijn gebed.

Henry Schutte: 
Ik ben sinds een paar maanden in deze 
gemeente actief als kerkelijk werker. 
Afkomstig van de Noord-Veluwe heb 
ik bestuurskunde en later theologie 
gestudeerd. Ik ben getrouwd en we hebben 
een pleegzoon in Dordrecht, alwaar ik in 
dienst ben van Youth for Christ. Ik heb 
jongerenwerk gedaan in Winterswijk, 
Amersfoort, Engeland, Dordt en nu dus  
ook in Bergen op Zoom. 

Bij jeugd denk ik aan drie groepen: 
jongeren tot 12-13 jaar die vooral leuke 

Tweegesprek

Op een zonnige middag in oktober 
vond een ontmoeting plaats 
tussen gemeentelid Geert Polak, 
bijna 84 jaar, en Henry Schutte, 50 
jaar, kerkelijk werker met speciale 
opdracht: jeugd. Het gesprek ging 
over hun achtergrond, het heden 
en de toekomst.

door Jan Voorsluijs
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Rond de 
Kerken

Als u veel meer en veel 
vaker kerknieuws zou 
willen lezen, dan kan dat. 
Door een abonnement 
op ons kerkblad Rond de 
Kerken. Een blad dat  
21 maal per jaar verschijnt 
en niet alleen informatie 
over onze gemeente geeft, 
maar ook nog eens over alle 
andere gemeenten van de 
Brabantse Wal. 

Een postabonnement  
kost € 28,- per jaar en een 
digitaal abonnement  
€ 17,50. Prijzen die al jaren 
gelijk gebleven zijn, dank 
zij onze sponsors en onze 
adverteerders.
Hoe u zich kunt abonneren? 
Door te bellen met 
mevrouw Paula van Herel - 
van Sprang, T 06 - 234 855 99.

Ad Petermeijer, 
voorzitter Rond de Kerken

dingen moeten doen. Daarna worden ze 
zelfstandiger en vanaf 16-17 jaar gaan ze 
keuzes maken en zoeken duidelijkheid. 
Die kun je vinden via bijvoorbeeld een 
Alphacursus. Bij alle geledingen van de 
kerkorganisatie vraag ik aandacht voor 
de jeugd, maar de jeugdraad moet het 
uitvoeren. Daarvoor kunnen ze op zoek 
gaan naar vrijwilligers. Thuis begint de 
geloofsopvoeding en daarom wil ik ook aan 
de slag met de ouders; zij kunnen aangeven 
waarom ze kerk en geloof belangrijk vinden. 
Daarnaast vind ik het ook leuk om met 
jongeren van buiten de kerk in gesprek te 
gaan. Ik geloof in de toekomst van de kerk, 
misschien niet in de vorm die er was.  
Het is tenslotte niet onze kerk, maar de  
kerk van God.”
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Van de kerk-
rentmeesters

De kerk. Wat betekent die voor u? 
Is het een plek waar u God vindt? 
Een plek waar u gelijkgestemden 
ontmoet, uw zorgen kunt delen 
of naar anderen omkijkt? Waar 
u tijd vindt om te bidden en te 
bezinnen, en kunt groeien in 
geloof? Of vooral een moment 
in de week waar u even kunt 
uitstijgen boven de waan van  
de dag? 

De waarde van de kerk is voor elk 
gemeentelid weer anders. Maar feit is 
dat onze kerk voor veel mensen van grote 
betekenis is! Dat moment in de week 
waarop we samenkomen om te zingen en 
muziek te maken. Het geloof met elkaar te 
delen en tot rust te komen, is voor velen 
van ons niet weg te denken. Tegelijk is het 
een plek van waaruit we zorgen voor de 
mensen om ons heen. We zijn dankbaar dat 
we zo met elkaar van betekenis mogen zijn 
voor elkaar en voor de samenleving.

Het afgelopen jaar bouwden we verder 
aan een gemeenschap die omziet naar 
elkaar en klaarstaat voor mensen in de 
samenleving die onze steun nodig hebben. 
Denk bijvoorbeeld eens aan het kerkcafé, de 
vakantietas, het inloophuis, de evensongs, 
of filosofen op de kansel. Of weet u nog 
dat we een prachtige lekenpreek hebben 
mogen beluisteren? En we hadden de  
VOL-kerk. En er is een nieuwe jeugdwerker!

Ook in 2023 willen we het samen kerk- 
zijn vorm en inhoud geven. Daar hebben 
we uw steun bij nodig! Daarom doen wij  
een dringend beroep op u voor een  
financiële bijdrage.

Want kerk-zijn kost geld. Denk aan het 
kerkgebouw (energie), predikanten, kosters, 
het pastoraat, jeugdwerk. In 2023 willen 
we nog meer activiteiten ontwikkelen om 
kerk en samenleving dichter bij elkaar 
te brengen. Alleen samen kunnen we dit 
waarmaken, zodat we ook in 2023 een 
gastvrije plek mogen zijn waar mensen zich 
gezien en geliefd weten, verbinding vinden 
en geïnspireerd raken.!

Met elkaar vormen we een gemeenschap 
waar mensen altijd welkom zijn. Uw steun 
is daarbij van onschatbare waarde. 

Daarom doen wij mee met de Actie 
Kerkbalans. De actieperiode van Kerkbalans 
2023 is van zaterdag 14 januari tot zaterdag 
28 januari. De meesten van u krijgen dan 
een e-mail waarin wordt gevraagd om uw 
toezegging voor 2023. U klikt op de link 
en wordt naar een webformulier geleid 
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waarin u kunt aangeven hoeveel u wilt 
bijdragen, in welke maanden en hoe u wilt 
betalen; zelf overmaken (al of niet met 
automatische overschrijving) of na een 
betaalverzoek per email van ons.  
Op verzoek kan er ook een acceptgiro 
worden bezorgd. Zij die niet per 
e-mail worden benaderd krijgen het 
toezeggingsformulier thuis door een 
vrijwilliger afgeleverd. Die komt het dan 
een week later ingevuld weer ophalen. 
Voor de kerkrentmeesters is het belangrijk 
te weten hoeveel inkomsten ze mogen 
verwachten. 

Uw bijdrage is altijd welkom op rekening-
nummer NL29 INGB 0006921612 t.n.v. 
Protestantse Kerkgemeenschap Bergen  
op Zoom, o.v.v. Kerkbalans 2023. U kunt  
uw bijdrage ook leveren via de webshop  
of de Appostel app. 
Neemt u bij vragen gerust contact met  
ons op. 

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

Orgelconcert

Op 28 januari zal een orgel-
concert worden gegeven 
door drie organisten: Steven 
Knieriem, Martijn Pranger en 
Martijn Pieterman. Zij studeren 
allemaal orgel aan Codarts 
Conservatorium Rotterdam.  
Zij zullen een divers programma 
ten gehore brengen, bestaande 
uit werken van Nicolaus Bruhns, 
Jean-Adam Guilain, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Marcel Dupré, 
Jean Langlais en Cor Kee (diens 
Merck toch hoe sterck). Verder zal 
er ook worden geïmproviseerd. 

Nadere informatie volgt via de 
Nieuwsbrief en Rond de Kerken.
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De Adventsperiode is aangebroken 
en vanuit de ZWO vragen we 
aandacht voor Kinderen in de Knel 
van Kerk in Actie. Er zijn in deze 
periode twee bijzondere collecten 
voor de ZWO. 

Op de eerste zondag van Advent  
27 november is er voor kinderen in 
Columbia gecollecteerd. Maar liefst 1,5 
miljoen kinderen in Colombia moeten 
elke dag zwaar en gevaarlijk werk doen. 
Ze groeien op in een omgeving met veel 
geweld en drugsgebruik, zoals in de 
sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. 
Kinderen werken er op de markt of op de 
vuilnisbelt. School komt vaak op de laatste 
plaats. Stichting De Kleine Arbeider, een 
partnerorganisatie van Kerk in Actie, geeft 
deze kinderen onderwijs en maakt hen 
weerbaarder om zo hun kansen op  
een betere toekomst te vergroten.

Op Eerste Kerstdag 25 december 
wordt weer aandacht gevraagd voor de 
vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Gammele tenten. Extreme kou of juist 
ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek 
aan schoon drinkwater, medicijnen, 
sanitaire voorzieningen. En jarenlang, 
onzeker wachten. Dat is de realiteit 
waarin duizenden kinderen in Griekse 
vluchtelingenkampen opgroeien. Via drie 
partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen 
met voedsel, kleding, zorg en onderwijs. 
Partner Borderline laat vluchtelingen bij 
aankomst op Lesbos op krachten komen 

door ze eten en drinken aan te bieden. 
Daarna krijgen ze hulp bij het invullen 
van officiële documenten. Op een eigen 
school kunnen vluchtelingenkinderen 
van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en 
wiskunde volgen. Partner Synyparxis geeft 
zorg en begeleiding aan alleenreizende 
minderjarige vluchtelingen in vier 
opvangcentra op het Griekse vasteland. 
In de voedselkeuken van partner Apostoli 
in Athene krijgen vluchtelingen en 
dakloze Grieken elke dag een maaltijd. 
Arme gezinnen krijgen elke maand een 
voedselpakket en in vluchtelingenkampen 
worden zeep en andere spullen voor 
persoonlijke verzorging uitgedeeld. 
Geef licht aan deze kinderen zodat ze op 
een betere toekomst mogen hopen.
Alle giften kunnen overgemaakt worden op 
NL48INGB00050186 t.n.v. Werkgroep ZWO, 
Bergen op Zoom o.v.v. Kinderen in de Knel.

Namens de ZWO, 
Alison Jolley

Nieuws  
van de ZWO
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Inloophuis

Iedere zondagmiddag komen ze bij 
elkaar: de gasten van het Inloophuis. 
Gemiddeld komen er 20 gasten die 
gezellig met elkaar kletsen onder het 
genot van een kop koffie of thee en 
koek. Op zondag 18 december is er de 
Kerstbrunch en hebben we al gauw het 
dubbele aantal gasten. Hiervoor zijn 
vrijwilligers nodig om het Inloophuis 
te laten voortbestaan. Door ouderdom 
of ziekte moeten vrijwilligers soms 
afhaken en daarom doe ik een beroep 
op u: kom eens kijken op zondagmiddag 
in de Williamstraat of het iets is voor u/
jou om vrijwilliger te worden. Volgend 
jaar bestaat het Inloophuis 25 jaar, een 
reden te meer misschien om mee te 
komen helpen. Van harte welkom ! 

Belt u even met Ria van der Geer,  
T 259 321 of kom gewoon langs.

Raad van Kerken 
in het jaar 2023
•  Eerst komt de Week van Gebed 

voor Eenheid van Christenen van 
15 t/m 22 januari met als thema:  
“Doe goed, zoek recht.”

•  De kerken worden in deze week 
aangemoedigd om goed te doen 
en recht te zoeken. Bijzondere 
aandacht is er voor de verdeeldheid 
die veroorzaakt wordt door het 
onrecht van ongelijkheid en 
racisme.

•  Basis voor deze week is de 
Bijbeltekst uit Jesaja 1, vers 17. 
“Leer goed te doen. Zoek het recht, 
houd tirannen in toom, kom op 
voor wezen en sta weduwen bij.” 
Samen bidden voor de eenheid van 
Christenen stelt ons in staat om na 
te denken over wat ons bindt.

•  Denken over wat en hoe we dat 
gaan invullen, daarover wordt u 
later geïnformeerd.

•  We werken verder aan een 
kerkdienst op 4 mei, de 
dodenherdenking. 

•  We denken ook over een regionale 
Pinksterketen. 

•  Er komt een dienst en/of een 
activiteit in september in de 
Vredesweek.

•  Natuurlijk doen we ook weer graag 
mee in de week van de oorlog en 
bevrijding van Bergen op Zoom, 
eind oktober. 

Namens de Raad van Kerken,
Joke Petermeijer
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ZONDAG 18 DECEMBER
16.00 - 18.00 UUR
IN DE ONTMOETINGSKERK
4 T/M 12 JAAR * VANAF 17.30 UUR ZIJN DE OUDERS OOK WELKOM!

4e 
advents-zondag!
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’t Winkeltje
De ontmoetingskerk heeft een eigen 
‘winkeltje’, waar zelfgemaakte producten 
voor een vriendenprijs worden verkocht.
De opbrengst hiervan komt ten goede aan 
het onderhoudsfonds van de kerk.

Elke maandagmiddag van 13.30 - 16.00 uur 
komen dames in de kerk bijeen om creatief 
te werken. Ook worden er thuis mooie 
dingen gemaakt. De feestdagen komen 
er weer aan. Alles wordt duurder. Komt u 
eens kijken. Wij hebben voor kleine prijsjes 
leuke cadeautjes. Voor de ENGELEN-post 
zijn er verschillende kaarten te koop.
Voor de versiering van kerst hebben wij  

ook weer van alles te koop. Ook gaan wij 
weer kerstbakjes maken, die u vooraf  
kunt bestellen. 
Voor bestelling en verdere vragen kunt bellen  
of mailen naar: Ans de Laater
T 06 - 3019 4696 | fam.de.laater@ziggo.nl

Kerkcafé
Elke dinsdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur 
is de kerk geopend. Koffie en thee staan 
klaar. U kunt er terecht voor een praatje of 
om samen een spelletje te doen. Op dinsdag 
20 december is er weer een filmmiddag met 
een hapje en een drankje.
Voor inlichtingen: Ans de Laater 
T 06 - 3019 4696 | fam.de.laater@ziggo.nl

Boekenmarkt
“Zaterdag... is het weer boekenmarkt”.  
Dat staat er zo gemakkelijk, maar er moet 
iedere keer wel heel gebeuren voor het zo 
ver is. De vrijdagochtend daarvoor wordt de 
markt opgebouwd. De kerkstoelen moeten 
we stapelen, de tafels uitklappen en in rijen 
plaatsen en de (zware) dozen uit de berging 
halen. Op die zaterdag zelf zijn er de hele 
tijd vrijwilligers en om 16.00 uur moet alles 
weer opgeruimd worden (dozen met boeken 
en tafels weg). Zowel bij het opbouwen als 
bij het opruimen zijn er veel vrijwilligers 
nodig. Gelukkig zijn er 15 personen, die 
daaraan volgens een rooster meehelpen.  
En waar nodig invallen of extra helpen.  
Met een mailtje is dat binnen deze 
geweldige groep zo opgelost. Dat is één 
deel van het verhaal. Het andere gaat over 

de dozen met boeken. Nadat de boeken 
ingeleverd zijn, óf op de zaterdag, óf op 
afspraak met Alexander van der Kallen, 
worden deze gesorteerd en in rubrieken 
verdeeld. Met deze boeken worden de 
dozen voortdurend “ververst”. Speciale, 
meer waardevolle boeken worden apart 
gehouden en digitaal verkocht.

De boeken die we niet kunnen gebruiken 
of waarvan er al heel veel exemplaren zijn, 
gaan naar de oudpapier-container bij de 
Ontmoetingskerk. Dat brengt ook geld op  
en bovendien zijn we zo duurzaam bezig.
Bij elkaar brengt de boekenverkoop jaarlijks 
ten minste zo’n € 7.000 op, een mooie 
bijdrage aan het onderhoud van onze 
monumentale Ontmoetingskerk.

Ad Petermeijer
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Colofon
Deze gemeentebrief is een uitgave van de 
Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom. 
Wanneer u regelmatig informatie wenst over 
het kerkelijk leven, kunt u een abonnement 
nemen op het (regionale) kerkblad “Rond de 
Kerken”. Voor informatie daarover kunt u 
terecht bij P. van Herel - van Sprang, T 06 - 234 
855 99. U kunt zich ook inschrijven voor de 
periodieke nieuwsbrief op de website.

Redactie
Ds. Ellen van Sluijs
Ella Dwarswaard
Eric van der Geer
Kees Gideonse
Ruben de Gooijer (vormgeving), 
redactie@protestantsekerkbergenopzoom.nl

Foto’s
Kees de Klerck (pag. 20 en 23)

Online
 Protestantse kerk Bergen op Zoom
 Ontmoetingskerkboz  

www.pgboz.nl

Verspreiding
Ans de Laater en  
vele vrijwilligers.

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

“Kom maar wat dichterbij”,
zeg ik tegen een kind in de groep.

 
“Kom maar wat dichterbij”,  

durven wij volwassenen
niet te zeggen tegen elkaar.

 
niet te dichtbij, want…
niet te intiem, want…
niet te bekend, want…

niet te eigen, want…
Privacy is heilig.

Laten we er een wet voor maken.
 

Houten hekken om tuinen.
Muren om mensen.

 
“Je hoeft niet dichterbij”, zegt God.

 
Ik kom wel bij jou

in Jezus.

Uit: Momentje
 Chris Lindhout

Hij komt naar jou


