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Israëlzondag
In artikel 1 van haar kerkorde belijdt de PKN dat zij deelt in de 
verwachting van Israël als zij zich uitstrekt naar de komst van het 
koninkrijk van God. Ook wordt daar gezegd dat zij geroepen is om 
gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het 
volk Israël.

Het voert te ver om hier (opnieuw) de discussie te voeren over 
die woorden ‘onopgeefbare verbonden met het volk Israël’. Door 
sommigen gehoord als ‘je onopgeefbaar verbonden weten met 
het beleid van de Israëlische regering’. Dat is zeker niet bedoeld. 
Je kunt én je onopgeefbaar verbonden weten met het volk Israël 
(inclusief het recht op een land en een staat)  én het beleid van de 
huidige regering een plaag vinden voor zowel de joodse bevolking 
als haar Palestijnse buren. Wie zich enigszins verdiept in deze 
materie merkt al snel hoe uitermate ingewikkeld het is om aan alle 
belanghebbenden recht te willen doen.

In elk geval geeft de kerk met de woorden ‘onopgeefbare 
verbondenheid met het volk Israël’ aan dat zij zich nooit kan en 
mag losmaken van het joodse volk. Het volk waaruit haar Heer 
is geboren en waarbinnen Hij is getogen. Wezenlijk daarbij is het 
gesprek over het verstaan van de Heilige Schrift in het licht van de 
komst van het Koninkrijk van God. 
Het zal in elk geval niet mogen voorkomen dat men Jezus belijdt 
die van zijn volk en haar Tenach (Oude Testament) is losgemaakt. 
Daarbij:  over welke God hebben wij het, die Jezus Zijn- en Onze 
Vader noemt? De teksten van het oude testament vertellen hoe 
deze ‘Ik ben, die Ik ben’ heilsgeschiedenis maakt met Zijn volk 
Israël. En zodoende ook de overige volken van deze aarde in het 
oog heeft en op het hart draagt. En daartoe Zijn Messias schenkt. 
Zonder deze verhalen en de Weg die ze wijzen kunnen we zomaar 
verdwalen in eigen filosofische  gedachten en verdrinken in eigen 
spirituele gevoelens. En ook kan antisemitisme opnieuw de kop 
opsteken. Wat helaas ook nu weer gebeurt.  

De toenmalige Hervormde synode stelde in 1949 Israëlzondag in 
. Het zal duidelijk zijn dat de vervolging en vernietiging van joden 
tijdens de tweede wereldoorlog, en het uitroepen van de joodse 
staat (14 mei 1948) , daartoe een sterke aanzet hadden gegeven. 
In 1950 werd bepaald dat deze Israëlzondag op de eerste zondag 
in oktober zou vallen. (Dit jaar zondag 4 oktober).  De reden is 
dat in die periode drie grote feesten van het jodendom vallen:  
Nieuwjaarsdag (Rosj Hasjana), Grote Verzoendag (Jom Kipoer), 
Loofhutten (Soekot; zie bijgaande afbeelding van een schilderij van 
Marc Chagall) 

Vanaf het begin waren er ook vragen over het instellen van een 
speciale Israëlzondag. 
Komen we het volk Israël en haar geschriften niet elke zondag al 
tegen in onze kerkelijke  liturgie? In het zingen van de Psalmen, 
het lezen van de Schriften en het besef dat  joden en christenen 
hun eenheid vinden in de Naam, de God van Israël. 
En: wat wordt bedoeld met Israël? Houdt dit een keuze in vóór de 
joden en tegen de Palestijnen? Moet de kerkorde niet spreken over 
een dubbele solidariteit van de kerk? Zowel met het joodse volk 
als met het Palestijnse volk? Helemaal als het over Palestijnse 
christenen gaat.  
En hoe zit dat met onze relatie tot zowel de joodse godsdienst als 
de Islam? Is er überhaupt zoiets als dé joodse godsdienst en dé 
Islam? 
Met alle vragen en met verschillende zienswijzen die kunnen 
botsen en schuren, acht onze kerk het juist van belang rond de 
grote feesten in het Jodendom extra aandacht te geven aan de 
relatie met het Joodse volk. Het gesprek hierover moet niet worden 
vermeden, maar juist worden gevoerd.  

De lezing voor komende Israëlszondag uit Deuteronomium 
30 : 11 – 20,  biedt daartoe een mogelijkheid. Daarin staan de 
woorden ‘Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die 
van uw nakomelingen’.  Dat sluit ook aan bij het jaarthema van 
de landelijke kerk: het goede leven. Wie de Woorden  (verhalen, 
geboden en beloften) kent, -  daar omgang mee heeft -, kent ze 
met zijn hart. Dat Woord dat ons ten leven riep (zie ook Lied 316)  
is dan dus niet ergens buiten ons. Ver weg. Dat ‘woord van liefde, 
vrede en recht’ is in onze eigen mond gelegd. En in ons eigen 
hart geschreven.  “Rondom u klinkt de stem van God: vrijspraak, 
vertroosting en gebod, vlak voor u ligt de weg ten leven.” De 
Schriften van Israël, waaruit ook Jezus leefde en die Hij zich eigen 
maakte, wijzen ons deze heilzame weg ten leven. Voor onszelf, 
voor onze kinderen, voor onze aarde. 

Onopgeefbare verbondenheid met het volk van Israël: geen 
verzinsel van onze kerk, maar ons gegeven in de jood Jezus, die 
wij als Messias belijden. Dat komen we inderdaad elke zondag 
tegen. Maar het is zinvol en goed om daar één zondag per jaar nog 
eens nadrukkelijk aan te worden herinnerd.

Ds. Henk van het Maalpad.

ROND DE KERKEN.
“Wat hebben we toch een goed regionaal kerkblad”. Dat 
concluderen we als bestuur ieder jaar in onze september 
vergadering bij het begin van een nieuwe jaargang. Nu zeiden we 
er bij dat we er in deze corona tijd extra blij mee mogen zijn. Waar 
een heleboel in onze gemeenten niet door kan gaan, is Rond de 
Kerken een goed contact orgaan. Het geeft iedereen immers veel 
nieuws over de eigen gemeente. Tegelijk zijn we op de hoogte 
van het nieuws van onze buurgemeenten van de Brabantse Wal. 
Vanzelfsprekend zeg ik er bij dat we steeds op zoek zijn naar 
nieuwe abonnees. Mevrouw Van Herel ( tel. 0164-251127 ) noteert 
deze graag.
In onze bestuursvergadering van 15 september hebben we 
besloten dat de abonnementsprijzen in de nieuwe jaargang, die 
1 oktober begint, gelijk blijven. Hoe kan dat met de stijgende 
prijzen, en vooral die van de postzegels, zult u zich afvragen. Dat 
danken we aan de adverteerders en aan de sponsors. Dank zij 
hun bijdrage kan de prijs nu al een aantal jaren gelijk blijven. De 
prijs voor een postabonnement blijft € 28,00 en voor een digitaal 
abonnement € 17,50.
Mag ik u vragen dit abonnementsgeld over te maken op rekening 
NL 46 INGB 0003 3542 28, t.n.v. St. Rond de Kerken te Bergen op 
Zoom. Dat zal ik dit jaar nog wel een paar keer vermelden. Want na 
1 januari zullen we acceptgiro’s verzenden, maar dan komt er door 
de kosten wel 5 euro bij.
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In dit stukje wil ik allen die de afgelopen jaargang ( de 47e ) 
meegewerkt hebben, bedanken voor hun inzet. Speciaal noem ik 
daarbij mevrouw P. van Herel, de administratrice en de heer T. van 
Houwelingen, de redacteur. En verder natuurlijk de vele schrijvers 
en de drukker. En dan ligt nu het eerste nummer van jaargang 48 
voor u.

A.Petermeijer, voorz. St. Rond de Kerk

BERGEN OP ZOOM
Protestantse Gemeente, Ontmoetingskerk, Bolwerk.
* Zondag 4 oktober 10.00u: ds. W. Vermeulen.
* Zondag 11 oktober 10.00u: ds. W. Bisschop. 

GGZWNB landgoed Vrederust.
* Zondag 4 oktober 10.45u: Onbekend.
* Zondag 11 oktober 10.45u: ds. W. Vermeulen.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE HALSTEREN / 
NIEUW-VOSSEMEER
Halsteren, St. Martinuskerk en Nieuw-Vossemeer, Kerk Voorstraat
* Zondag 4 oktober 10.00u. ds. H. de Bie, ’s Gravenpolder.
 Collecten: 1e Kerk & Israël, 2e ZWO, 3e Onderhoud kerken.
* Zondag 11 oktober 09.30u. Oecumenische viering in de
 Quirinuskerk. Pastor L. Robijn en ds. H. van het Maalpad.
 Collecten: Oecumenisch project.
 Geen dienst in de Martinus!

PROTESTANTSE GEMEENTE TE WOENSDRECHT 
* Zondag 4 oktober: 9.45u: ds. W. Lolkema, Woensdrecht
 Dienst van Schrift en Tafel.
 Collecten: 1e Diaconie; 2e Pastoraat en Eredienst; 3e Klein 

onderhoud kerkgebouw
* Zondag 11 oktober, 9.45u: Prof. C. Vonck, Brasschaat
 Collecten: 1e ZWO; 2e Pastoraat en Eredienst; 3e Klein 

onderhoud kerkgebouw

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE 
* Zondag 4 oktober om 10.00 uur: mevr. ds. C. Biemond.
 Collecten: Kerk en Israel en Kerkrentmeesters.
* Zondag 11 oktober om 10.00 uur: mevr. ds. T. Veldhuizen.
 Collecten: Noah’s Ark en Kerkrentmeesters.

ROND DE KERKDIENSTEN

Zondag 4 oktober 10.00 uur, Ontmoetingskerk. 
Vandaag is het Israëlzondag. Op deze zondag staan we stil bij de 
bijzondere en onopgeefbare relatie tussen “kerk en Israël”. We 
lezen uit het evangelie van Mattheüs de gelijkenis van de landheer 
en zijn erfgenaam. De vraag staat centraal hoe wij als Christenen 
in de kring van erfgenamen een plekje hebben gekregen. Muzikaal 
wordt de dienst ondersteund door organist Wim van Kempen die 
samenwerkt met twee jonge koperblazers: Thijs en Sanne. Er zijn 
ook twee voorzangers (Kees de Klerck en Wim van Sluijs) en er is 
samenzang: telkens het laatste couplet van de psalmen of gezangen 
– zoals we inmiddels gewend zijn. Voorganger is ds. Willem 
Vermeulen. U bent van harte welkom!

Zondag 11 oktober 10.00 uur, Ontmoetingskerk.
Deze morgen verwelkomen we ds. Wim Bisschop uit Breda als 
gastvoorganger in een ZWO-dienst. Hij is geen onbekende want 
hij was de laatste jaren regelmatig in onze kerk te beluisteren. De 
cantorpartijen zullen worden gezongen door Annemiek Vogels en 
Janny Krijtenberg.

RdK pag. 2

KERKDIENSTEN

   Dit nummer geldt voor twee weken. Het volgende nummer,
dat voor twee weken geldt, verschijnt op 15 oktober 2020.

Colofon Rond de Kerken
Redactie
T. v. Houwelingen,  06-50515154
  e-mail eindredactierdk@protestantsekerkbergenopzoom.nl

Administratie (voor adressen, abonnementen en advertenties)
Mevr. Paula van Herel-van Sprang,
         Tel. 0164-251127, 
          e-mail: ronddekerkendigitaal@protestantsekerkbergenopzoom.nl
  Betaling abonnementsgeld NL 46 INGB 0003 354228
  t.n.v. St Rond de Kerken te Bergen op Zoom
Abonnementsprijs:
op papier: € 28,00 per jaargang. digitaal: € 17,50 per jaargang.

Adres kerkgebouw: Bolwerk-Zuid 134, 4611 DX Bergen op Zoom. Tel. 0164-236165
Kerkelijk centrum “Williamstraat”: Williamstraat 7.
Website: www.protestantsekerkbergenopzoom.nl
Predikanten:
Ds. Willem Vermeulen, Marathonstraat 6, 4624 AD B.o.Z. Tel./fax 0164-241712, 
06-22218521.
Ds. Wim Lolkema, Lepelaar 34, 4617 KK  Bergen op Zoom. Tel. 0164 - 314466 en 
06 -17246410. E-mailadres: w.lolkema@gmail.com
Adressen kerkenraad:
Voorzitter: Charlotte (C.A.)Verbraak, Den Berg 16, 4661 KZ Halsteren. 
Telefoon 06-48178992. E-mailadres: voorzitter@protestantsekerkbergenopzoom.nl.
Scriba: Eric van der Geer, Dijkland 11, 4617 MD Bergen op Zoom
Tel.: 0164-259321 / 06-25097721. E-mailadres: scriba@protestantsekerkbergenopzoom.nl.
Kosteres:
Mw. Ans de Laater-van den Hul, Drabbestraat 1, tel. 0164-244563,
E-mailadres: fam.de.laater@ziggo.nl

Rekeningnummers:
Prot. Kerkgem. BoZ: 6921612.

Bankrekeningen:
NL29 INGB 0006 9216 12 t.n.v. Prot. Kerkgemeenschap BoZ
NL93 INGB 0005 8635 48 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te BoZ
NL62 RABO 0106 1467 18 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Boz
NL48 INGB 0005 0186 15 t.n.v. Werkgroep ZWO, Bergen op Zoom
NL51 INGB 0009 2279 73 t.n.v. Restauratie Ontmoetingskerk

Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen
Voor een piëteitsvolle verzorging

      Bergen op Zoom                          Nieuw-Vossemeer 

0164-246664 / 06-51910414
info@jannieuitvaartverzorging.nl   
www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl
Postadres: Loonberg 26, 4617 NX  Bergen op Zoom

    
annie HulsbergenJ

Uitvaartverzorging

Postadres: Loonberg 26

4617 NX Bergen op Zoom

0164-246664 / 06-51910414

annie HulsbergenJ

uitvaartverzorging

Jeanne Huijsmans 

jeannehuijsmans@home.nl

Telefoonnummer 06-13433461

www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl

Aula, Marconilaan 2

24-uurs familiekamer, Melanendreef 31 

Afscheidskamer  

Achterstraat 13
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MEDEWERKING KERKDIENSTEN
Zondag 4 oktober
Crèche:  Ineke de Vries.
KND:  gr 1 t/m 8: Ruben de Gooijer.
Lezingen : Lia de Klerck.

Zondag 11 oktober
Crèche:  Ratna Malm.
KND:   gr 1 t/m 8: José Barber.
Lezingen: Nico van den Beukel.

HUISDIENSTEN IN SERVICEFLATS EN WOONZORGCENTRA
Jacquelineflat:	 vrijdag 2 oktober 14.30 uur: ds. W. Lolkema.
Stuijvenburgh: vrijdag 9 oktober 14.30 uur: ds. W. Lolkema.
Meilustflat:	 vrijdag 16 oktober 15.00 uur: ds. W. Lolkema.

ROND DE GEMEENTE

IN MEMORIAM
Op dinsdag 22 september is tegen middernacht in het Jacquelientje 
overleden mevr. Jannie Prins – Labeur. Ze woonde pas enkele 
maanden in dit woon/zorg centrum en daarvoor vele jaren in de 
Plataanstraat. Jannie (ze wilde graag dat ik haar bij haar voornaam 
noemde) was geboren en getogen in Bergen op Zoom. In haar 
leven wisselden al vroeg de goede tijden zich af met moeilijke tijden. 
Bijvoorbeeld de ziekte en het overlijden van haar vader toen zij 
zelf nog kind was en vér voor de tijd dat er fatsoenlijke uitkeringen 
bestonden. Haar moeder moest onder andere kostgangers nemen 
om rond te komen en dat gaf wel eens druk op het gezin. Ze trouwde 
met Jo Prins en samen kregen ze drie dochters. Ook tijdens hun 
huwelijk was er al vroeg sprake van ziekte en zorgen. Ze overleefde 
haar man, één van haar dochters en één van haar kleinkinderen. 
Toch bleef Jannie één van de meest optimistische en liefdevolle 
mensen die ik uit haar generatie ken. Natuurlijk op zijn tijd verdrietig, 
maar altijd al snel weer accepteren en positief. Jannie kwam al een 
hele tijd niet meer in de kerk vanwege beperkingen maar luisterde 
altijd naar de kerkradio. Als ik dan goed mijn best had gedaan kreeg 
ik een sms’je! In de ontmoetingen en gesprekken met haar kon ik 
merken dat ze zich tot op hoge leeftijd bleef ontwikkelen. Ze had 
afstand gedaan van het vooroorlogse – soms wat veeleisende- 
geloof en dit ingeruild voor een meer liefdevolle visie op geloof, kerk 
en het leven. Jannie vierde in augustus nog haar 95ste verjaardag. 
De afscheidsdienst was op dinsdag 29 september. We wensen haar 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen van harte sterkte met het 
verwerken van dit verlies.

ds. Willem Vermeulen.

AANKONDIGING GEMEENTEVERGADERING 18 OKTOBER 
2020
- BEROEP NIEUWE DOMINEE -
Zoals u weet is het gebruikelijk om in het najaar een 
gemeentevergadering te houden. Een vergadering waarin 
de financiën en de jaarrekening van de gemeente worden 
gepresenteerd en beleidsmatige zaken aan de orde worden gesteld. 

Deze vergadering is gepland op 18 oktober aanstaande, aansluitend 
aan de kerkdienst zal deze om half 12 starten. Echter deze keer 
is er een belangrijk en bijzonder extra punt op de agenda: De 
kerkenraad heeft een advies en voorstel voor het beroepen van een 
nieuwe dominee van de beroepingscommissie ontvangen en ze 
heeft besloten dit voorstel te aanvaarden. Daarom willen we tijdens 
de gemeentevergadering met u overleggen over het uit te brengen 
beroep, de kandidaat aan u voorstellen en - nadat we u gehoord 
hebben - vragen om met het beroep in te stemmen. 

We verheugen ons enorm op dit feit. Het is tenslotte een belangrijke 
én heugelijke gebeurtenis voor onze gemeente, waarin we met 
elkaar de toekomst inkijken. Tegelijkertijd willen we u de ruimte 
geven om een eigen mening te vormen, kennis te maken en vragen 
te stellen.

Omdat we ieder gemeentelid de gelegenheid willen geven om deel 
te nemen aan deze vergadering, vragen wij om u aan te melden 
bij de scriba Eric van der Geer. De vergadering vindt corona-proof 
plaats in de kerkzaal. En bij grote belangstelling zal de groep zelfs 
gesplitst worden.

Ook willen we gemeenteleden die niet naar de kerk willen of kunnen 
komen de gelegenheid geven om middels een video-verbinding met 
ons mee te “ZOOMEN”! U kunt zich hiervoor ook inschrijven en te 
zijner tijd ontvangt u de inloggegevens en link.

Kortom: Aanmelden voor zowel de vergadering als de video-meeting 
bij Eric van der Geer: scriba@protestantsekerkbergenopzoom.nl

We verheugen ons om u allen te mogen ontmoeten op 18 oktober 
en we rekenen op een grote belangstelling en opkomst!

Tot dan, met vriendelijke groeten, 
namens de kerkenraad, 

Charlotte Verbraak,
voorzitter@protestantsekerkbergenopzoom.nl

UIT DE PASTORIE AAN DE MARATHONSTRAAT

Zorgen en ziekte
Frits, de vriend van Adri v.d. Maat, moest na een ongelukkige val 
in het ziekenhuis worden opgenomen i.v.m. botbreuken. Hij moet 
voorlopig blijven om te revalideren. We wensen hen beiden geduld 
met deze situatie. Ook wensen we dat aan Imke Greiner die wegens 
ziekte niet gemakkelijk de deur uit komt. Onze groeten gaan tevens 
naar de fam. Nolet. Mevr. Nolet staat op de wachtlijst voor een 
ingreep en voor wachten is veel geduld nodig. Onze groeten gaan 
naar allen, ook hier niet genoemden, die ziek zijn of met tegenslagen 
te maken hebben. We denken ook aan mensen die niet gemakkelijk 
op pad kunnen i.v.m. eigen kwetsbaarheid in relatie met het 
coronagevaar. Van harte sterkte toe en goede moed. 

Terug- en vooruitblik 
Inmiddels zijn er weer twee uitzendingen van ReliVisie opgenomen 
en uitgezonden. De komende uitzending (9 oktober) zal worden 
opgenomen in de Ontmoetingskerk. Ook de fysieke vieringen in 
de woon/zorg centra zijn weer begonnen. Het is fijn om weer bij 
elkaar te komen. De kerkenraad heeft op 16 september jl. digitaal 
vergaderd over o.a. het starten van wat meer activiteiten, alles 
natuurlijk binnen de regels van het RIVM. Ook nemen we onze 
taak als gastheer/vrouw weer op ons door de Ontmoetingskerk ter 
beschikking te stellen aan enkele organisaties die al huurder zijn. Er 
is grote vraag naar ruimtes waar mensen met inachtneming van de 
regels bij elkaar kunnen komen. Het kerkelijk centrum Williamstraat 
is helaas nog niet beschikbaar, wat van invloed is op de activiteiten 
van het inloophuis en de boekenmarkt. Via de agenda in de 
kerkbode en op de website en via de nieuwsbrief kunt u lezen wat 
wel en wat nog niet kan. Welkom waar mogelijk!

Vooruitblik
De komende weken worden in de synagogen en joodse 
gemeenschappen de grote najaarsfeesten gevierd. Denk aan Jom 
Kippoer en het Loofhuttenfeest e.d. Ook bij die feesten zal het 
allemaal anders gaan dan normaal gesproken. Op zondag 4 oktober 
a.s. staan we stil bij de bijzondere en onopgeefbare relatie tussen 
“kerk en Israël”. 
Op zondag 11 oktober mag ik voorgaan in de Ark op Vrederust. Hier 
zijn tot nader order alleen bewoners van Vrederust zelf welkom en 
nog niet de bezoekers van buiten.
 
Gift / collecte
Onlangs mocht ik de collecte meekrijgen uit de dienst in de 
Meilust ten bedrage van € 40,45. Met dankzegging is dit bedrag 
overgedragen aan diaconie.

Groet
Tot zover mijn berichtgeving deze keer. 
Mijn werktijden zijn (als regel): dinsdag en vrijdag de gehele dag. 
Soms op donderdagochtend, soms op woensdagavond en natuurlijk 
soms op zondagochtend.
Een hartelijke groet aan u allen. Graag verzoek ik u om mij te 
betrekken bij uw wel en wee! Ik ben bereikbaar via tel. nr. 0164-
241712, mailadres: willemvermeulen@ziggo.nl, of anders ook via 
06-22218521. Welkom!

ds. Willem Vermeulen.

Ravelstraat 155
Norbartlaan 6

4614 XG Bergen op Zoom
4702 AX Roosendaal

0164-236857
0165-533521

E-mail: Info@lindhout.nl Internet: www.lindhout.nl



VAN DS. LOLKEMA

Een nieuw seizoen!
We zijn aan een nieuw seizoen begonnen op zondag 27 
september. Enkele ambtsdragers en de hoofdcontactpersoon van 
wijk 4 hebben afscheid genomen, onder dankzegging voor hun vele 
werkzaamheden. Andere ambtsdragers zetten hun ambtelijk werk 
voort of hervatten het. We zijn dankbaar voor hun inzet! Zo gaan 
we verder, ook in deze coronatijd. Staan ons nieuwe beperkende 
maatregelen te wachten? Dan zullen we daar voorzichtig en 
creatief op moeten inspelen. Het moderamen (dagelijks bestuur) 
van onze kerkenraad heeft daarbij de regie in handen en houdt de 
vinger aan de pols. 
In mijn ‘eerste Gemeente’ in Twente staat op het kerkplein een 
olijfboom, een belangrijk bijbels symbool. Tijdens een open dag 
in september hebben gemeenteleden en voorbijgangers er witte 
stenen omheen gelegd. Op die stenen zijn woorden van geloof, 
hoop en liefde geschreven. En zelfs gebedsintenties.  Zo is deze 
boom een symbool van hoop in deze onwerkelijke tijd van corona, 
waarin we ons op een bijzondere manier moeten gedragen: afstand 
houden; elkaar niet aanraken. En op een afstand van ruim 200 km. 
vanaf die Twentse Gemeente vind ik het mooi en inspirerend om dit 
symbool onder uw aandacht te brengen. 
In dit nieuwe seizoen zoeken we, te midden van de beperkingen, 
naar manieren om gemeenschap te zijn. Een gemeenschap waar 
mensen, wat ook hun achtergrond is, op adem kunnen komen. En 
we vertrouwen erop dat ons de weg zal worden gewezen.

U kunt zich nog steeds aanmelden 
voor verschillende activiteiten, zie de Gemeentebrief van deze 
zomer. Bijvoorbeeld voor de avonden over De zin van het leven, 
aanvang op dinsdagavond 13 oktober. En voor de op te richten 
groeigroep, start op dinsdagavond 3 november. En voor een 
ochtend over Dietrich Bonhoeffer op vrijdag 13 november. De 
mensen van de jongerengespreksgroep hebben inmiddels van mij 
een app-bericht ontvangen. 
Aanmelding kan telefonisch via 0164 31 44 66 of via een e-mail: 
w.lolkema@gmail.com. Het groepenwerk vindt plaats in de 
Ontmoetingskerk, uiteraard binnen de geldende coronaregels.
 
Pastoraat
Verschillende gemeenteleden hebben te maken met ziekte of met 
behandelingen in het ziekenhuis. 
We wensen hen oprecht veel sterkte en vertrouwen toe. Ik stel het 
op prijs om bij uw wel en wee te worden betrokken. 
In dat kader ontvangt u de hartelijke groeten van mw. C.C. van 
der Kaaden (wijk 1). Zij heeft in het verleden kerkelijk bezoekwerk 
gedaan, maar is daartoe nu al sinds 2017 niet meer in staat. Ze 
is al lange tijd aan huis gekluisterd, kun je wel zeggen. Zeer tot 
haar spijt! Ook nu heeft ze gezondheidsproblemen. Met haar 
toestemming vermeld ik haar adres: Verdistraat 4, 4614 BK. 
U weet wel: een kaartje…kleine moeite, groot plezier!    

Ten slotte
Als u over internet beschikt, lees dan vooral via onze kerkelijke 
website ook de Nieuwsbrief die periodiek verschijnt, met allerlei 
berichten.  
Een hartelijke groet aan jou en u. 

W. Lolkema. 

VERJAARDAGEN
In de komende periode vieren onderstaande gemeenteleden in de
leeftijd vanaf 75 jaar, hun verjaardag:
2 oktober mevr. K.M. van Driel, 77 jaar.
3 oktober mevr. C. Kunst - Cammans, 76 jaar.
4 oktober mevr. A. van den Boom - Ditmer, 101 jaar.
  mevr. A. Poots - Hage, 84 jaar.
5 oktober mevr. J.H.I. Petermeijer - ter Borg, 82 jaar.
  mevr. G.K. Biesheuvel - van der Hoff, 79 jaar.
6 oktober dhr. J.J. Koene, 76 jaar.
7 oktober dhr. J.A. Hogerwaard, 78 jaar.
8 oktober mevr. M. Verstraten - Sprokholt, 88 jaar.
9 oktober dhr. T.W.J. Bossers, 77 jaar.
10 oktober mevr. J.C. Remijnse - Walraven, 76 jaar.
13 oktober mevr. H.B. Geleijns - Geleijns, 81 jaar.

In verbondenheid met elkaar feliciteren we boven genoemden van
harte en wensen u allen goede dagen toe.

DIACONAAL NIEUWS

SAM’s NAJAARS - KLEDINGINZAMELINGSACTIE
Op zaterdag 3 oktober is er een kledinginzamelingsactie van 10.00 
tot 12.00 uur. U kunt uw kleding, schoenen en huishoudtextiel 
inleveren bij de zij-ingang van de kerk aan Thomas de Rouckstraat.
Omdat de voorjaarsacties als gevolg van het coronavirus vrijwel 
allemaal zijn vervallen heeft het bestuur besloten om hetzelfde doel 
als afgelopen voorjaar aan te houden. Deze keer is er gekozen 
voor hulp aan: 
Liben, zuidoost Ethiopië. Het gebied ligt op de grens tussen 
twee etnische groepen: de Oromia en de Somali. In 2016 waren 
wederzijdse spanningen dermate sterk opgelopen dat grote 
aantallen mensen uit hun dorp gevlucht zijn en elders een tijdelijk 
onderkomen gezocht hebben. 
Nu is de situatie gestabiliseerd en keren velen weer terug naar 
hun dorp. Als gevolg van hun afwezigheid en de strijd is een 
groot deel van de lokale infrastructuur voor watervoorziening 
en landbouwproductie verwaarloosd of zelfs verwoest. Om 
een levensvatbare terugkeer te garanderen is het nodig dat de 
dorpelingen middelen van bestaan hebben en voorzieningen voor 
drinkwater.

Cordaid gaat samen met de lokale partner Racida deze mensen 
ondersteunen bij de terugkeer. Denk hierbij aan levering van 
zaden en landbouwgereedschap, het opstarten van kleinschalige 
irrigatie langs de rivieren, verbetering van voerproductie voor 
het vee en het opknappen en aanleggen van waterputten en 
waterbassins. Daarnaast zal er in het project met de verschillende 
bevolkingsgroepen en de lokale overheid gewerkt worden aan 
vredesopbouw en onderling begrip. Op die manier wordt getracht 
een herhaling van de problemen uit 2016 te voorkomen.
Voor verdere informatie over Sam’s kledingactie en de gesteunde 
projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 
088-2080100
Mogen wij weer op uw medewerking rekenen?
Namens de diaconie bedankt, 

Deetje de Jong-Silueta

EEN THUIS VOOR KWETSBARE KINDEREN IN MOLDAVIË
Zondag 18 oktober willen we, vanuit de ZWO, uw aandacht vragen 
voor één project binnen ons project Brabant voor Moldavië.
Kinderen die in armoede en in gebroken gezinnen opgroeien, 
zijn en blijven kwetsbaar. Ze hebben in hun jeugd essentiële 
zaken gemist, zoals goed onderdak, veiligheid, gezonde relaties 
en onderwijs. Deze groep kinderen kan, eenmaal volwassen, 
opnieuw in de problemen komen. Vaak zijn ze niet in staat om 
goede beslissingen te nemen en zelf een stabiel gezin te stichten. 
De kans is groot dat ook hun kinderen uiteindelijk in dezelfde 
misère opgroeien. Youth for Christ, partner van Kerk in Actie, wil dit 
voorkomen en kinderen zoveel zelfvertrouwen en liefde geven, dat 
ze in staat zijn om te werken aan een beter leven voor zichzelf.
Al sinds 1999 is Youth for Christ in Moldavië actief om kinderen op 
te vangen. Sinds 2004 doet Youth For Christ dat in samenwerking 
met de plaatselijke kerken, verspreid over heel het land. De kerken 
leveren de ruimte en de vrijwilligers. Youth for Christ zorgt ervoor 
dat vrijwilligers getraind worden en dat er een goed educatief 
programma ligt om mee te werken. 
Op dit moment zijn er 45 dagcentra voor kinderen, verspreid 
over heel Moldavië, waar 1400 kinderen opgevangen worden. 
De dagcentra zijn 3 tot 5 keer per week na schooltijd open. In de 
centra komen per dag zo’n 20 tot 40 kinderen tussen 6 en 15 jaar. 
Zij krijgen een warme maaltijd en kunnen meedoen aan allerlei 
activiteiten.
Tijdens de kerkdienst zal u hier iets meer over horen. Een 
deel van de collecte is hiervoor bestemd. Als u niet in de 
gelegenheid bent om naar de kerk te komen, maar dit project 
wel met een gift wil steunen, kunt u uw bijdrage overmaken naar: 
NL48INGB0005018615 t.n.v. Werkgroep ZWO te Bergen op Zoom 
o.v.v. Brabant voor Moldavië.
 Alvast bedankt namens al die kinderen.

WIJN EN HONING UIT MOLDAVIË
Een manier om geld te verdienen in Moldavië is door wijn en 
honing te verkopen die de mensen daar produceren. Van iedere 
verkochte fles wijn en van een pot honing van 490g gaat €1,50 
naar Moldavië. Als u hierin geïnteresseerd bent, kijk even op www.
promoldavie.nl. Via deze site kunt u bestellen.
Meer informatie over de projecten kunt u vinden op www.
kerkinactie.nl/brabantvoormoldavië  
Namens je ZWO,

Alison Jolley
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BESTUUR/BELEID/BEHEER

VAN DE KERKRENTMEESTERS
Het nieuwe kerkelijke seizoen is begonnen. Het vorige seizoen 
zijn we, ‘door corona’, geëindigd op een onwezenlijke manier; 
met nauwelijks persoonlijk contact. De start waar we nu inzitten 
lijkt ‘meer op vroeger’. Veel doordeweekse activiteiten zijn weer 
begonnen in de kerk, met inachtneming van de 1,5 m. Niet alles, 
want het kerkelijk centrum in de Williamstraat is nog steeds niet 
door ons in gebruik. En hoewel het devies nog altijd is: vergaderen 
met videobellen als het kan, zijn er ook alweer bijeenkomsten 
gestart in de Ontmoetingskerk. Zelfs koorrepetities, onder 
strenge voorwaarden. De landelijke PKN heeft een online tool 
ter beschikking gesteld waarmee kan worden berekend hoeveel 
mensen hoe lang mogen zingen, gegeven het volume van de 
ruimte en goede ventilatie. Alle coronaregels voor onze gemeente 
staan in het Gebruiksplan, dat onlangs is geactualiseerd en 
goedgekeurd door de kerkenraad. U kunt het Gebruiksplan inzien 
op de website. 
Ook mede door corona, is er meer gedoneerd (giften, collecten) 
aan onze gemeente via online bankieren en via de Kerkgeld app. 
Deze app wordt uitgegeven door het SKG, een kerkelijke bank 
die ook de hosting verzorgt van onze website. SKG heeft het 
nodig gevonden de app te vervangen door een nieuwe: Appostel 
geheten. U kunt deze app downloaden via de Apple App Store en 
de Google Play Store. Als u de Kerkgeld app gebruikt, wilt u hem 
dan vervangen door Appostel? U kunt uw oude inloggegevens 
blijven gebruiken. 

Rindert Peerbolte,
kerkrentmeesters@protestantsekerkbergenopzoom.nl

BERICHTJE VAN DE PENNINGMEESTERS
Wij zijn blij u te kunnen melden dat er een gift is ontvangen van € 
100,-- 
Met dank. We zullen er een juiste bestemming aan geven.

Penningmeester Kerkrentmeesters.

MEDEDELINGEN

BOEKENMARKT
Weer geen boekenmarkt. Ik moet u zeggen dat de boekenmarkt 
op 3 oktober niet doorgaat. Heel jammer. Een paar weken geleden 
zag het er hoopvol uit, maar nu heeft de kerkenraad besloten dat 
het toch niet verantwoord is.
Gelijktijdig is gezegd dat een boekenmarkt dit jaar nog, niet 
mogelijk zal zijn. Dus in november en in december is er GEEN 
boekenmarkt.
Wat wel doorgaat is de online verkoop en met groot resultaat. Van 
Alexander van der Kallen kreeg ik de opbrengst van augustus door:
€ 489. In de eerste 8 maanden van dit jaar was de opbrengst 
€ 2.744. Dat is erg mooi, zeker als we daarbij bedenken dat 
in heel 2019 de online verkoop € 3.082 opleverde. Allemaal 
mooie bedragen en bestemd voor het onderhoud van de 
Ontmoetingskerk.
Boeken inleveren blijft mogelijk. Daarvoor graag telefonisch contact 
opnemen met 0164-265158.

A. Petermeijer.

AGENDA 
Bijeenkomsten vinden plaats in de Ontmoetingskerk, tenzij 
anders vermeld.
Za 3 okt 10.00u, kledinginzameling.
Di 6 okt 14.00u, kerkcafé.
 20.00u, repetitie toonkunstkoor.
Wo 7 okt 10.30u, taakgroep pastoraat.
 20.00u, moderamen.
Do 8 okt 09.00u, vergadering predikanten Brabantse Wal.
 10.30u, bestuursvergadering PCOB.
Vrij 9 okt 14.00u, vergadering Weeshuis.
Ma 12 okt 14.00u, jaarvergadering BAS ouderenbond.
 19.00u, vergadering overleg jeugdwerker.
Di 13 okt 14.00u, redactie kerstgemeentebrief.
 14.00u, kerkcafé.
 20.00u, repetitie toonkunstkoor.
 20.00u, gespreksgroep (de zin van het leven).
Wo 14 okt 20.00u, vergadering diaconie.
Do 15 okt 10.00u, vergadering DISCK.
 19.00u, vergadering overleg jeugdwerker.
Vrij 16 okt 09.30u, geschiedkundige kring.

OUD-PAPIER CONTAINER
Deze vindt u weer bij de Ontmoetingskerk op zaterdag 3 oktober 
van 9.00 tot 12.00 uur. Eventuele assistentie bij het uitladen 
van het oud papier is er tussen 10.00 en 12.00 uur. Bij voorbaat 
hartelijke dank!

INLEVEREN KOPIJ
Kopij voor de volgende Rond de Kerken graag voor woensdag 7 
oktober e-mailen naar margreet.dekam@kpnmail.nl.

BIJ DE KERKDIENSTEN 

Zondag 4 oktober zeventiende   zondag    na Trinitatis
Evangelie:Lucas 14; 1-11
Zondagslied: Lied 130 a 
Zondag 11 oktober, achttiende  zondag  na Trinitatis  
Evangelie: Matteüs 22; 34 -46 
Zondagslied: Lied 320 (Gezang 62)

Sint Michaël het feest van de toekomst,
Wat kunnen wij er nog voor wezenlijks en werkelijks aan beleven? 
Toch is het vieren van feesten een noodzakelijkheid. Zoals een 
werkweek van zeven dagen zonder een zondag onleefbaar is, zo is 
een jaar zonder feestdagen niet om dóór  te komen. Voor kinderen 
niet en voor volwassenen niet.
 Die feesten zijn er altijd geweest. Maar de  mens is in deze  tijd   
zo zelfstandig geworden, zo op zichzelf aangewezen, dat geen 
enkel feest, geen enkel , vrij-zijn’ hem van buitenaf die troost  en 
vreugde kan verschaffen. Waarvoor dienen de feesten nu?  De 
mens kan zich bezinnen. Hij kan zichzelf herinneren aan dat wat hij 
volbrengen wil. 
Het nieuwe stoelt op het oude. De jaar feesten in hun nieuwe vorm 
zullen moeten teruggaan op oeroude vormen, die ontstaan zijn 
toen de mensheid nog kon schouwen in de geestelijke wereld; toen 
zij de goddelijke wezens, die in de aarde, in de lucht, in het zonlicht 
belichaamt zijn, nog kon ontmoeten. Helder en duidelijk neemt de 
mens de wisseling van de seizoenen waar met zijn fysieke ogen. 
Als hij nog niet geheel van de natuur is afgevoerd, beleeft hij in 
zijn gevoel nog iets van wat er zich afspeelt in weer en wind, in de 
opeenvolging der jaargetijden.
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Geestelijk verzorger: mw. ds. S.J.A. Tempelaar van Leeuwen 
Amerlaan 2, 5626 BP Eindhoven tel. 040-2623104
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GEMEENTE ZUID NEDERLAND 

 Secretaris: Mevr. M. de Vries-Dix. Tel. 0165-552392
Penningmeester: drs. J.B. Val
Bankrekening:
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Autodienst: Mevr. M. de Vries-Dix. Tel. 0165-552392 en 06-22864497
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Maar  achter deze fysieke en psychisch waarneembare wereld 
strekt zich nog een veel wijdsere geestelijke wereld uit,  die slechts 
met geestelijke vermogens waarneembaar is. die geestelijke 
vermogens bezit ieder mens. Ze zijn alleen nog meestal versluierd 
door wat hij zo helder waarneemt met zijn zintuigen en vertroebeld 
door de onbewuste emoties die hij daarbij beleeft. De geestkracht 
die in alles en door alles werkt zullen wij niet alleen moeten 
aanvaarden, maar ook gewaar worden en steeds meer gaan 
kennen. De bomen worden kaal. De dorre bladeren dwarrelen neer. 
De vlinders, de kevers zijn verdwenen. Vele dieren beginnen aan 
hun winterslaap. De hele natuur, die in het voorjaar en in de zomer 
haar krachten aan ons meedeelden, schijnt te gaan sterven. De 
mens is nu aangewezen  op zichzelf. Nu zal hij in zijn geest actief 
moeten worden. Nu heeft hij zielemoed nodig. Want er is moed 
voor nodig om jezelf als normatieve derde geplaatst te zien midden 
tussen twee polen, om je eigen wereld te zien in twee werelden ; 
opkomst en ondergang, goed en kwaad, licht en duister, leven en 
dood. Hebben wij genoten van de zomerzon, dan moeten wij ook 
af kunnen dalen in de winterkou. Dit verwelken, dit verlammen, dit 
doodgaan kan niet verder gaan dan zijn sensitiviteit.  Moet hij dan 
zijn bewustzijn laten opgaan in de natuur, zoals in de hoogzomer? 
Nee. Hem blijft over zijn zelfbewustzijn.  Dit moet de mens in de 
herfst stellen tegenover de stervende natuur. Weer is er sprake 
van strijd en overwinning. Strijd tegen hebzucht en zelfzucht, strijd 
tegen de dood van je eigen geest. 
Tegenover  kerstmis staat in de krans van de jaarfeesten het sint 
jansfeest. Tegenover de heldere zomerdag de diepste winternacht. 
Tegenover het lentefeest, het feest van de opstanding uit de 
dood. De ondergang in de dood. Kan dat een feest zijn? Er 
zou helemaal geen sprake kunnen zijn  van welk feest dan ook 
,  als in de winternacht niet het zonnekind geboren werd, dat de 
drager werd van het goddelijk wezen Christus. Christus heeft 
zich verbonden met  het aardewezen. Door Hem , met Hem , in 
Hem  kan de mens zijn eigen zelf, zijn onsterfelijk geestelijk wezen 
wedervinden. En zo moet het vroegere herfstfeest, het oogstfeest, 
het dankfeest  verdiept worden en een plaats gaan veroveren in 
de tijdkrans van de feesten als één  van de vier hoogtepunten van 
het jaar ; Kerstmis en Sint Jan, Pasen en Sint Michaël. Met een 
soort profetische blik stelde men in de middeleeuwen op de 29e 
september het feest in van de aartsengel Michaël . over hem wordt 
in het boek der Openbaringen (12;2-12) verteld dat hij de draak 
versloeg en uit de hemel verdreef.
uit jaarfeesten van Henk Sweers e.a.

Hartelijke groet, Marlies de Vries- Dix

Nog een mededeling: op maandag 4 oktober is er een 
Lutherviering in de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom om 13:30, 
Ds. Willem Boon zal deze dienst verzorgen, het orgel zal bespeeld 
worden door Janno de Engelsman, op ons eigen Rogierorgel.  

UIT DE PASTORIE.
Bij de diensten.
Terugblik:
Zondag 20 september was het gemeentezondag. Een combinatie 
van gemeenteavond en startzondag. In de kerkdienst, met als 
thema: het goede leven, namen dhr. Ben van Weesep (ouderling-
kerkrentmeester) en dhr. Jan Knook (diaken) afscheid van 
hun ambt. Dhr. Martin Vooijs (voorzitter van de kerkenraad) 
memoreerde hun ambtelijk werk en bedankte hen, mede namens 
de gemeente. Een klein steentje werd hen overhandigd. Dat 
symbool staat voor de ‘grote steen’ die beiden hebben bijgedragen 
aan de voortgang van het leven van onze gemeente.  Daarna 
werd aandacht gegeven aan de bevestiging van mw. Plonie van 
Ooijen in het ambt van ouderling en de benoeming van dhr. Rein 
Ros tot kerkrentmeester. Beiden waren in de tijd dat we geen 
diensten konden houden via de telefoon bevestigd in het ambt 
respectievelijk benoemd. Nu konden zij in het midden van de 
gemeente de zegen ontvangen met het oog op hun werk. Plonie 
van Ooijen zong daarna solo een mooie en toepasselijk lied. De 
Martinuscantorij, tijdelijk verkleind tot Martinuskwartet o.l.v. mw. 
Annemiek Vogels, droeg eveneens bij aan deze dienst met mooie 
vierstemmige zang, begeleid door dhr. Edu de Goffau.
Na afloop van de dienst geen koffie maar een ‘glas bubbels’. Die 
werd aangereikt, zodat de kerkgangers niet door de kerk hoefden 
te lopen. Nadat de dhr. Bernard Klazema (kerkrentmeester) 
financieel verslag had uitgebracht konden de aanwezige 
kerkgangers elk een mobiel nummer bellen dat aan een andere 
kerkganger toebehoorde. Zonder vooraf te weten wie men aan 
de lijn zou krijgen.  Voorstel was om via dit contact een afspraak 
te maken elkaar op een later moment ‘live’ te ontmoeten. Daarna 
lichtte dhr. Martin Vooijs enkele onderdelen van het beleidsplan toe.  
O.m. over de voortgang m.b.t. de plannen voor een jeugdwerker 
op de Brabantse Wal en het binnenkort weer opstarten van 
kerkdiensten in Nieuw Vossemeer. De ochtend werd besloten met 
samenzang in de open lucht bij de kerk: ‘Ga met God en Hij zal 
met je zijn’. 
Misschien vergaat het u zoals met mij bij het lezen van 
bovenstaand ‘verslagje’: We ervaren wat er niet mogelijk is op 
dit moment, maar tegelijkertijd ook dat er toch veel wél kan. 
Verrassend om te merken! Wat wordt gemist wordt niet verzwegen, 
maar er is ook reden tot dankbaarheid voor wat wel (weer) kan. En 
ook die dank wordt niet verzwegen. 

Zondag 4 oktober.
Ds. Hans de Bie gaat deze morgen voor. Organist is Edu de Goffau 
en de zang wordt verzorgd door Ann Tuynman en Marian van Riet. 

Zondag 11 oktober.
Deze zondag zijn we te gast in de RK Quirinuskerk voor een 
oecumenische viering. Deze dienst is voorbereid door de 
oecumenische werkgroep. De aanvangstijd van deze dienst is om 
09.30 uur. In de Martinus is er deze zondag geen dienst. 
De voorgangers zijn pastor Lenie Robijn en ondergetekende. De 
zang wordt verzorgd door een kwartet bestaande uit leden van 
de cantorijen van beide geloofsgemeenschappen o.l.v. dhr. Hans 
Dogge. Uit onze cantorij zijn dat Lucy Moerland en Jo Zoutendijk. 
Het thema van de dienst is “Wat is de dresscode?” n.a.v. de 
lezing uit Mattheus 22: 1 – 14.  Eén bruiloftsganger valt uit de 
toon doordat hij niet passend gekleed gaat. Als kleren de man 
maken, wat zegt dit dan over deze persoon? En hoe is eigenlijk 
onze ‘dresscode’ als wij ons ‘gemeente en parochie van Christus’ 
noemen? In elk geval: Volgens de gelijkenis bent U dringend 
genodigd! Van harte welkom! 
Het is de bedoeling dat er van deze dienst opnamen worden 
gemaakt die later via ons YouTube kanaal kunnen worden 
teruggekeken.
 
Vanuit uit de gemeente.
Mw. Karola Colombijn moet na de operatie een kuur van 
chemobehandelingen ondergaan. Dat zal in de komende maanden 
plaatsvinden. Mw. Anita van Dijke – van Ast onderging een 
operatie. Die lijkt geslaagd. Nu volgt een periode van herstel.   
We wensen hen en degenen van wie de naam niet is genoemd, 
maar die wel te maken hebben met ziekte of zorg, kracht en de 
ervaring van Gods Nabijheid toe.
U zult inmiddels ook hebben gehoord of gelezen dat er onlangs is 
ingebroken in het kerkje in Nieuw Vossemeer. Waarbij de zware 
kluis met inhoud is meegenomen. Die inhoud betrof onder meer 
Avondmaalszilver. Afgezien van geldelijke waarde is er een andere 
waarde. Van deze schalen werd eeuwenlang brood genomen 
waarbij gemeenteleden zich gevoed wisten met het ‘Brood des 
levens’. 

Predikant: ds. H.C. van het Maalpad, Verduinsbos 49, 4661 NT Halsteren, 
tel.: 0164-231992; e-mailadres: hcvhmaalpad@home.nl.
Verenigingsgebouw Halsteren: De Baak, achter de St. Martinuskerk.
Verenigingsgebouw Nieuw-Vossemeer: Het Kreekhuis, achter de kerk aan de
Voorstraat.
Voorzitter: Martin en Muriel Vooijs, Binnenpad 16, 4661 HD Halsteren, 
tel. 0164-684004.
Postadres: Protestantse Gemeente te Halsteren/Nieuw-Vossemeer, 
Dalemsestraat 28, 4691 CX Tholen. 
Kerkelijk Bureau: Dhr. C. Ton, Haringstraat 35, 4617 AM Bergen op Zoom, 
tel. 0164-683440, email: cton@home.nl
Bankrekeningen:
Protestanse Gemeente Halsteren / Nieuw-Vossemeer: NL61 RABO 0373 7258 92
Diaconie Prot. Gemeente Halsteren / Nieuw-Vossemeer: NL93 ABNA 0487 4275 72
Verjaardagsfonds Prot. Gemeente Halsteren: NL89 INGB 0004 2172 39
ZWO groep Prot. Gem. Halsteren / Nieuw-Vossemeer: NL57 RABO 0118 8180 15
Kosters: G. Hardeman, Wagnerstraat 19, Halsteren, tel. 0164-683948;
W.Bos, Baljuwstraat 29, 4661 LT Halsteren tel. 0164-683302.
Contactpersoon Nieuw-Vossemeer: J. Keijzer, Stellingmolen 10, 4681 CL
Nieuw-Vossemeer, tel. 0167 - 502593.
Website: http://halsteren-nieuwvossemeer.protestantsekerk.net/.
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En uit deze bekers werd eeuwenlang de wijn van het Koninkrijk 
gedronken. Deze schalen en bekers horen bij dit kerkje en deze 
gemeente. Dat is nu verleden tijd. Wat blijft is het brood dat 
opnieuw zal worden gebroken en gedeeld. En de wijn die weer zal 
rondgaan. Om de verbondenheid met de levende Heer en elkaar te 
vieren. Zijn aanwezigheid in ons midden kan niet worden geroofd. 
Dat neemt niet weg dat voor sommigen onder ons de impact van 
deze inbraak, om verschillende redenen, groot is of is geweest.
Nu een tweede golf van het coronavirus over ons land rolt wensen 
we allen die zich hierdoor onzeker voelen of angstig zijn, moed 
en vertrouwen toe. Het jaarthema van onze landelijke kerk is: een 
goed leven. Daartoe behoort zeker ook dat wij oog en hart voor 
elkaar hebben. En elkaar noemen in de gebeden. Dat wij ons met 
al onze zorgen toch ook omvat mogen door de handen van die Ene 
die goed is. 

Jarige.
Mw. P. Verseveld (15 okt) 
Van harte gelukgewenst. 

Afwezigheid predikant.
Tot en met 9 oktober ben ik afwezig. In voorkomende gevallen kunt 
u contact opnemen met mw. Janneke KleinJan, tel. 06-24509951. 
Zij is op de hoogte van de waarnemende predikanten. 

Tenslotte.
De vrijdag willen Karin en ik graag als onze vrije dag houden. Dat 
betekent dat dan bij bellen de telefoon op het antwoordapparaat 
overgaat. U kunt een bericht achterlaten. Indien noodzakelijk wordt 
u natuurlijk z.s.m. teruggebeld.
U allen een hartelijke groet. 

Ds. Henk van het Maalpad.

“OPEN KERK” ONLINE.
Vanaf zaterdag 3 oktober 2020 start er iets nieuws: Open Kerk 
online!
Voor deze eerste keer zijn we op bezoek in het Kerkje aan de 
Voorstraat in Nieuw-Vossemeer.
Daar laat Joke Neuteboom haar ‘corona-collectie’, bestaande uit 
tekeningen en schilderijen, zien. Sinds de uitbraak van corona 
was Joke veel alleen thuis. Zij zocht afleiding in het tekenen en 
schilderen, waarin zij haar emoties vorm kon geven. Ook nog niet 
afgemaakte ‘stukken’ heeft ze toen weer onder handen genomen, 
die door de bijzondere omstandigheden een andere betekenis 
kregen. 

In verband met corona kan de huidige vorm van Open Kerk in de 
Sint-Martinuskerk voorlopig niet doorgaan. Daarom is er gezocht 
naar een andere vorm en die hebben we gevonden in Open 
Kerk online. Zoals u weet had Open Kerk elke keer een thema 
(expositie, muziek, café). Dat houden we vast en daarom zal er 
vanaf nu elke eerste zaterdag van de maand een Open Kerk-
filmpje op YouTube worden geplaatst, met iedere keer een ander 
thema.
Het thema van oktober is dus de expositie van tekeningen en 
schilderijen van Joke Neuteboom. Deze expositie is tot stand 
gekomen mede naar aanleiding van het ‘interview in het kerkje’ op 
8 juli 2020. 

Wij nodigen iedereen uit mee naar binnen te gaan in het Kerkje in 
Nieuw-Vossemeer en mee te kijken en te luisteren via YouTube 
Videokanaal PGHNV 

Werkgroep Open Kerk.

VERJAARDAGSFONDS.
We tellen op dinsdag 13 oktober in De Baak om 13.30 uur.

Ina Vos. 

SAM’s NAJAARS - KLEDINGINZAMELINGSACTIE.
Op zaterdag 3 oktober vindt in Halsteren, Lepelstraat en Nieuw-
Vossemeer weer SAM’s kledinginzamelingsactie voor Cordaid 
Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare 
kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken 
van 10.00 tot 12.00 uur afgeven in het Lindenlaantje, links van 
de Quirinuskerk te Halsteren; op het kerkplein bij de R.K.-kerk in 
Lepelstraat en bij de Joh. de Doperkerk te Nieuw-Vossemeer.
Mogen wij weer op uw medewerking rekenen?

Namens de diaconie bedankt, Bram Bal. 

Agenda
1 oktober Handwerkgroep 14.00 – 16.00 uur Martinuskerk

3 oktober  Sam’s kledingactie 10.00 - 12.00 uur
7 oktober  Inloopmorgen 10.30-12.00 uur Kreekhuis
13 oktober  Verjaardagsfonds tellen 13.30 uur De Baak 
15 oktober  Handwerkgroep 14.00 – 16.00 uur De Baak

KOPIJ KERKBLAD
Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal 
gelden en op donderdag 15 oktober verschijnt, insturen vóór vrijdag 
9 oktober naar Lucy Moerland, e-mail: lucy.moerland@hetnet.nl tel. 
683295.

Wij gedenken met respect
ons gemeentelid dhr. L.M.A. (Bert) van Vrouwerff in Hoogerheide. 
Hij overleed op dinsdag 25 augustus, kort na zijn 76e verjaardag. 
Zijn uitvaart vond plaats in besloten kring. Dhr. Van Vrouwerff was 
één van ons, belijdend lid van onze Gemeente. En zo mogen wij 
hem ons herinneren: als organist (in het verleden) en als mede-
gelovige. Mag hij rusten in vrede. Zijn vrouw en de mensen om 
haar heen wensen we veel sterkte toe.   

Pastoraat
Op dinsdag 15 september kwam mw. J.M. van der Plasse 
(Ossendrecht) lelijk te vallen. Ze is de dag daarna geopereerd in 
het Bravis-ziekenhuis in Roosendaal. Dhr. Wolter Smit, inmiddels 
oud-ouderling, heeft haar daar bezocht. En ikzelf ook.  
De revalidatie zal naar verwachting enkele maanden in beslag 
nemen. Daarom heeft haar dochter Els, wonend in Leidschendam, 
kunnen regelen dat haar moeder dààr kan revalideren. Zodoende 
is mw. Van der Plasse op 23 september verhuisd naar: 
Woonzorgcentrum Prinsenhof, Gr. Juliana van Stolberglaan 1, 
2263 AA  Leidschendam, afdeling Oranjestein, Kamer 2.44. We 
wensen haar en de mensen om haar heen heel veel sterkte en 
geduld toe. En kracht van onze God. Een kaartje van u of jou is 
vast zeer welkom!
Op donderdag 17 september maakte onze organist Karel Smagge 
(Woensdrecht) een ernstige val. Ook hij is voor behandeling 
opgenomen in Bravis-Roosendaal, kamer 4B-22. Hem en zijn 
partner mw. Dorry Zaaijer (Leidschendam) wensen we veel sterkte.
De gezondheid van dhr. Henk Griffioen (Mariahove k. 46, 
Ossendrecht) gaat langzaamaan verder achteruit. Als ik hem 
bezoek ervaar ik vrede, berusting en vertrouwen. Die vrede 
wensen we ook graag hem, zijn vrouw en kinderen toe.   

Kerkdiensten
Op zondag 4 oktober hoop ik weer uw voorganger te zijn. We zijn 
bezig om uit te denken hoe we in deze coronatijd op die zondag 
het Avondmaal kunnen vieren. Vermoedelijk zal dat wel lukken, 
zij het op een iets andere manier dan gebruikelijk. Met ons allen 
in een kring, vrij dicht bij elkaar, kan wel voor mensen uit één 
huishouden, maar verder echt niet. Dus er wordt aan gewerkt. U, 
je bent hartelijk welkom! Intussen zijn we dankbaar voor ‘solo-
zangers’: één, twee of drie per zondag. Wat fijn dat gemeenteleden 
zich hiervoor beschikbaar stellen!
Mocht u ook vrij behoorlijk kunnen zingen en ook weleens willen 
meewerken aan een kerkdienst, meldt u zich dan bij mij aan! Of bij 
dhr. Wolter Smit, tel. 673069. Het gaat niet om een optreden als 
zanger(-es) maar om samen gemeente zijn; en om wekelijks de 
liturgie kunnen vieren, in deze lastige tijd. Die we toch beleven als 
(PKN-jaarthema) Het Goede Leven!
Om alvast te noteren: op donderdagavond 8 oktober houden we 
weer een meelees-avond in de Oude Pastorie in Ossendrecht, 
aanvang 19.45 uur. We richten ons op de kerkdienst van zondag 
18 oktober. Het aantal deelnemers is, vanwege corona, beperkt. 
Wilt u zich vóór 8 oktober bij mij (tel. 314466) of bij mw. Gerda Kap 
(tel. 613198) aanmelden? Aanmelding via E-mail is ook welkom. 

Adres kerkgebouw: Dorpsstraat 10, 4641 HW Ossendrecht.
Scriba: mw. C. Statema, e-mail: scriba@pkgw.nl 
Bankrekeningen:
NL09INGB0005628574 t.n.v. Prot. Gemeente te Woensdrecht
NL37ABNA0427801516 t.n.v. Prot. Gemeente te Woensdrecht
NL78INGB0001124689 t.n.v. Diaconie PG te Woensdrecht
NL97INGB0001470540 Zendingscie PG te Woensdrecht
Kerkelijk Bureau: Dhr. C. Daleboudt, Dorpsstraat 21, 4641 HV Ossendrecht,
tel. 0164-672635.
Auto ophaaldienst: Dhr. J. den Daas, Hoogerheide, tel. 0164-769087. 
Website: www.pkgw.nl

Predikant: ds. W. Lolkema, Lepelaar 34, 4617 KK  
Bergen op Zoom. Tel. 0164 - 314466 en 06 -17246410
E-mail: w.lolkema@gmail.com
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Gesprekskringen 
In ‘mijn’ andere Gemeente, PG Bergen op Zoom, hoop ik wat 
groepenwerk te kunnen starten. U, jij bent daar ook welkom! 
Allereerst in de Ontmoetingskerk, Bolwerk-Zuid 134, Bergen op 
Zoom. 
En bij voldoende belangstelling ook in de Oude Pastorie in 
Ossendrecht. 
+ Vanaf dinsdag 13 oktober, aanvang 20 uur: een aantal   
 avonden over het boek ‘De zin van het leven’, een boeiend  
 boek van journalist Fokke Obbema over dit thema. 
 Aanmelding: vóór vrijdag 9 oktober bij mij.
+ Vanaf dinsdag 3 november, aanvang 20 uur: de start van  
 een gemeentegroeigroep. Een pastorale gespreksgroep   
 die  maandelijks bijeen komt. Met als centraal element: een  
 pastoraal bijbelgesprek.
 (dus net iets anders als een bijbelstudie.) Aanmelding vóór 29  
 oktober bij mij.
Ik verstuur hierover binnenkort uitgebreidere informatie via 
nieuws@pkgw.nl; hebt u geen computer, dan kent u vast wel 
iemand die u via haar/zijn PC wil laten meelezen.

Ten slotte
Een hartelijke groet aan jou en u, vrede en alle goeds.

W. Lolkema.

AGENDA
Voorlopig worden er tot nader bericht nog geen 
wereldwinkelprodukten verkocht.

VAN DS. CORRY BIEMOND
Bij de diensten:
Op 4 oktober hopen we voor het eerst sinds het begin van de 
Coronatijd de maaltijd van de Heer te vieren. Omdat de bij ons 
gebruikelijke vorm van vieren in de kring nu niet mogelijk is, is er 
gekozen voor een lopende viering waarbij u zelf brood en wijn pakt. 
De diakenen hebben alles goed uitgedacht en we denken dat het 
zo mogelijk is toch met elkaar het Avondmaal te vieren. Van belang 
is wel dat ieder de instructies van de diakenen opvolgt. Ik hoop zelf 
voor te gaan en we lezen in deze dienst  uit Exodus 4 en Psalm 23. 
Voor 11 oktober staat mevr. ds. T. Veldhuizen op het preekrooster. 
Gezegende diensten gewenst.

Pastoraat:
Mevr. v. d. Giessen verblijft nog in het Centrum voor geriatrische 
revalidatiezorg in Bergen op Zoom. We hopen met haar dat ze 
spoedig voldoende hersteld zal zijn om naar huis te komen. Begin 
oktober zal Kimberly Hage worden opgenomen voor behandeling 
van haar ondergewicht. We wensen haar en haar familie kracht 
en sterkte toe. Andere gemeenteleden kregen bericht dat nieuw 
onderzoek of nieuwe behandelingen nodig zijn. We wensen u allen 
sterkte en kracht en dat u zich gedragen mag weten door Gods 
Zegen en de nabijheid van mensen.

Vorming en Toerusting:
Op de Startzondag is het programma van Vorming en Toerusting 
najaar 2020 uitgedeeld. Eén van de eerste activiteiten is een 
meditatieve herfstwandeling op 2 oktober. Verzamelen om 10 uur 
bij mij thuis: Heimolen 74B te Bergen op Zoom. We lopen ong. 5 
km. Opgeven uiterlijk 30 september bij mij: cbiemond@delta.nl of 
0164858514.

Afwezigheid:
Van 9 oktober t/m 25 oktober ben ik afwezig i.v.m. verlof. We 
hoopten naar Israel te gaan maar dat gaat onder de huidige 
omstandigheden niet door.

Ten slotte:
Corona houdt ons nog altijd in de greep. Dat levert spanningen 
op in de samenleving en ook in de kerk kost het soms moeite om 
ons aan de maatregelen te houden. Toch is dat de enige manier 
waarop we de eredienst kunnen vieren. De moeite waard dus, zou 
ik zo zeggen. Daarbij: laten we moed houden, alles is anders, maar 
Gods trouw blijft altijd en immer dezelfde.

Een hartelijke groet, ds. Corry Biemond

VAN DE KERKRENTMEESTERS
KERKBALANS 2020
Beste mensen
Tot einde augustus hebben we het mooie bedrag voor Kerkbalans 
2020 van € 25.142,-- ontvangen.   
We hebben nog een mooi bedrag van verschillenden van u tegoed, 
maar het jaar is nog niet voorbij. Misschien denkt u nu: o ja, ik heb 
ook een bedrag toegezegd, maar moet het nog overmaken.
We zullen heel blij zijn als we het door u allen toegezegde bedrag 
mogen ontvangen.
Dit jaar hebben we veel onderhoud aan de kerk gepleegd. Met 
name het interieur laten schilderen. Nieuwe verlichting rond de 
kansel, zodat ook het orgel prachtig is verlicht. Buiten zijn de 
goten aan oostzijde vernieuwd. Dit was een flinke aanslag op onze 
bankrekening. 
We hopen de door u toegezegde bedragen te mogen ontvangen.
Bijvoorbaat hartelijk dank.

De kerkrentmeesters, Piet, Arjaan en Ineke

JAARSTUKKEN 2019
De jaarstukken van 2019 zijn gereed en liggen ter inzage.
Omdat er dit jaar geen gemeenteavond is geweest kunt u deze 
komen inzien. Mailt u naar inekebreure@gmail.com of belt u even 
0167-521729 Dan maken we een afspraak.

Met hartelijke groeten, Ineke Breure

VAN DE DIACONIE
COLLECTES
Zondag 4 oktober Kerk en Israël
Met de opbrengst van de collecte van de Israëlzondag wordt het 
werk van Kerk en Israël gesteund. Kerk en Israël wil mensen in de 
kerk bij de joodse wortels van hun geloof brengen en het gesprek 
tussen Joden en christenen bevorderen. In Nederland worden 
predikanten en gemeenten toegerust op het gebied van de relatie 
met het volk Israël. In Israël wordt bijvoorbeeld het werk van Nes 
Ammim, de internationale christelijke gemeenschap, gesteund. De 
2e collecte is bestemd voor het college
van kerkrentmeesters.
 
Zondag 11 oktober Noah’s Ark
Deze christelijke organisatie, opgericht in 1999, bevindt zich even 
buiten de stad Mukono in centraal Oeganda en biedt een thuis aan 
meer dan 170 achtergelaten en mishandelde kinderen. Meer dan 
300 kinderen uit de armste families krijgen gratis onderwijs en een 
kliniek biedt goede en betaalbare gezondheidszorg aan.
De 2e collecte is bestemd voor het collge van kerkrentmeesters.

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan 
graag op het rekening-nummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. 
Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van 
de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters 
kunt u overmaken op rekening nr. NL73 RABO 0148820700 t.n.v. 
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen.
Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven 
en nog wilt doen.

Met vriendelijke groet, Christian, Corine, Hanneke en Lieneke

KOPIJ
Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal 
gelden en op 15 oktober a.s. verschijnt, inleveren voor 9 oktober 
a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet, Greet van Giels

Predikant: ds. C. Biemond, Heimolen 74b, 
4625DD Bergen op Zoom., Tel. 0164-858514, 
Mail: cbiemond@ziggo.nl  
Scriba: Mw. C. Bom, Postbus 110,
4650 AC Steenbergen, tel. 0167-564745,
e-mail: info@autobom.nl
Bankrekeningen:
NL73 RABO 0148 8207 00 t.n.v. Kerkvoogdij N.H. Gemeente te
Steenbergen
NL51 RABO 0148 8206 11 t.n.v. Diaconie N.H. Gemeente te
Steenbergen

Autodienst: Arie van Poortvliet,  tel 0165-307522
Website: www.protestantse-gemeentesteenbergen.nl


