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Uit de ARK
Hoe gaat het vandaag de dag in de ARK? Nee, niet die Ark van 
Noach, maar de kerk op het landgoed Vrederust, onderdeel 
van GGZWNB. Hier gezegd en gezwegen, díe ARK is zonder 
meer de mooiste kerk van West-Brabant. Zeker nu in de zon 
de herfstkleuren vlammend oplichten. Onze witte kerk steekt er 
prachtig bij af. 

Afijn, één van de kerkgangers zei ooit na een viering, ‘je bidt wel 
veel, hè’. De reacties op die opmerking tuimelden over elkaar 
in mijn hoofd: dat ik mooie en gepaste woorden had gebruikt 
en dat op de juiste plek in de liturgie; en dat ik er jarenlang voor 
gestudeerd had om dat te kunnen; en dat het zo nu eenmaal hoort. 
Verongelijkt als ik was, besloot ik toch maar even te luisteren: 
‘Waarom vraag je de mensen niet waarvoor we moeten bidden?’. 
Even wachten is toch vaak het beste. 
Toen ik weer voor mocht gaan heb ik het maar eens uitgeprobeerd. 
‘Wat leeft er in uw/jouw hart?’. En het ging! Kerkgangers vonden 
het fijn om wat te vertellen en dat er geluisterd werd en dat ze 
werden gewaardeerd om wat ze zeiden. Daarna hebben we de 
gebeden na de preek veranderd in “het gemeentemoment”. De 
nood van de wereld komt altijd aan bod. Soms een vraag: ‘kunnen 
we niet collecteren voor ... een ramp, een verdrietige situatie?’ 
We besluiten met elkaar het collectedoel van deze zondag te 
veranderen. Iemand staat op en zegt, ‘de afgelopen weken was E. 
op de HIC (de  intensive care afdeling van de instelling) en nu is 
ze weer in de kerk, wat fijn dat je er weer bent!’ Een ander vertelt 
over zorgen in de familie. Het is vaak teveel om het te herhalen 
in een spontaan gebed. We zeggen dat de Eeuwige niet begint te 
luisteren als wij zeggen ’laten we bidden’ en Zij houdt niet op met 
luisteren als we ‘amen’ zeggen.

In de adventstijd een paar jaar geleden mocht ik voorgaan in de 
Ontmoetingskerk van Bergen op Zoom. Als Bergenaar vind ik dat 
geweldig leuk, veel mensen ken ik uiteraard. Ik vertelde over wat 
we op Vrederust het gemeentemoment noemen en liep de kerk in 
en vroeg wat er leefde in het hart van de kerkgangers. De meeste 
mensen kregen acuut last van het middelbare-school-complex, 
‘als ‘ie mij maar niks vraagt...’ (dat zou ik zelf ook hebben, hoor). 
Het was net even té lang stil. Een goeie bekende, gepensioneerd 
militair, zat achterin. Waar moeten we voor bidden, J.? ‘Voor 
de vrede!’ baste het meteen uit de verte. Het ijs was gebroken. 
Bidden, voor een oorlog-ergens, voor mensen in een natuurramp 
en om zorgen dichtbij. In die grote kerk was het ineens zó intiem. 
Zo intiem als wanneer je samen bidt.

In een vorig leven was ik gemeentepredikant. Eerste zondag 
van de maand avondmaal. De kinderen kwamen naar voren 
om het brood te breken. Lange repen wit brood lagen klaar. De 

kerkgangers zongen, dan werden de kinderen niet zo op hun 
vingers gekeken. Sommige kinderen brachten de repen terug tot 
kleine kruimels. Anderen braken de repen in tweeën, klaar. Na het 
lied maakten de kinderen een kring. ‘Hier, in deze kring, zeggen we 
“vrede” tegen elkaar’. En de vrede ging van kind naar kind. Daarna: 
‘breng nu de vrede naar iedereen!’. Iedereen kreeg een kleine 
hand, vaak heel veel kleine handen. Soms klommen ze over de 
stoelen heen om maar niemand te vergeten. 
Na de gezegende chaos werden brood en wijn gedeeld. 

In de ARK komen zelden kleine kinderen, maar we wensen elkaar 
vrede. Iedereen loopt rond.
Degenen die dat niet prettig vinden blijven zitten. Maar iedereen 
groet iedereen. De vrede gaat van mond tot mond. 
Avondmaal hebben we al maandenlang niet meer gevierd maar 
de vredeswens is gebleven. Nu blijft iedereen op haar of zijn stoel 
zitten. Bij de vredeswens staan de ARK-gangers op en leggen een 
hand op hun hart en maken oogcontact met anderen en zeggen 
tegen elkaar, zachtjes of in zichzelf, ’je bent mijn hart’. Gezichten 
met vaak een big smile omdat we toch een manier hebben 
gevonden om elkaar te zien en contact te hebben. 
Het is beetje stil tegenwoordig, max. dertig kerkgangers, geen 
chaos, maar plenty zegen!

ds. Ruud Jellema
Geestelijk Verzorger van GGZWNB

ROND DE KERKEN. 
Mevrouw Paula van Herel vertelde dat na het schrijven van mijn 
stukje betreffende het overmaken van het abonnementsgeld, er 
150 betalingen binnen gekomen waren. Dan schrijf ik daarover nog 
maar eens, was mijn gedachte. Wie weet.
Het zou mooi zijn als ieder voor 31 december betaald heeft, 
want dan hoeven er begin volgend jaar geen herinneringen met 
acceptgiro’s verstuurd te worden en dat scheelt mevrouw Van Herel 
een hoop werk. En niemand wil haar toch extra werk bezorgen?
Het betalen gaat om het overmaken van € 28 voor een 
postabonnement en van € 17,50 voor een digitaal abonnement.
Dit  kan gebeuren op rekening NL 46 INGB 0003 3542 28; t.n.v. St. 
Rond de Kerken te Bergen op Zoom.

A.Petermeijer. 
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Wij begeleiden u persoonlijk met het regelen van een 
complete uitvaart, uitgevoerd volgens uw eigen wens. 

Dag en nacht bereikbaar. 
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Halsteren www.uitvaartverbogt.nl 



BERGEN OP ZOOM
Protestantse Gemeente, Ontmoetingskerk, Bolwerk.
* Zondag 15 november 10.00u: ds. W. Vermeulen.
* Zondag 22 november 10.00u: ds. W. Vermeulen.
* Zondag 22 november 16.30u: ds. W. Vermeulen.

GGZWNB landgoed Vrederust.
* Zondag 15 november 10.45u: ds. R.H.J. Jellema.
 Dienst van Woord en Gebed.
* Zondag 22 november 10.45u: ds. R.H.J. Jellema.
 Dienst van Woord en Gebed.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE HALSTEREN / NIEUW-
VOSSEMEER

Halsteren, St. Martinuskerk.
* Zondag 15 november 10.00u. ds. B. ten Cate, Bergen op Zoom.
 Collecten: 1e Predikantsplaats, 2e Pastoraat, 3e Onderhoud 

kerken.
* Zondag 22 november 10.30u. ds. H. van het Maalpad.
 Gedachtenis dienst, m.m.v. het Martinuskwartet.
 Collecten: 1e Pastoraat, 2e Eredienst en Liturgie, 3e Onderhoud 

kerken.

Nieuw-Vossemeer, Kerk Voorstraat.
* Zondag 15 november. Gezamenlijke dienst in Halsteren.
* Zondag 22 november 09.00u. ds. H. van het Maalpad.
 Gedachtenisdienst.
 Collecten: 1e Pastoraat, 2e Eredienst en Liturgie, 3e Onderhoud 

kerken.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE WOENSDRECHT 
* Zondag 15 november: 9.45u: pastor Jeroen Houben en Ds. Wim 

Lolkema.
 Collecten: 1e Diaconie, 2e Pastoraat en Eredienst, 3e Klein 

onderhoud kerkgebouw
* Zondag 22 november, 9.45u: W. Lolkema, Woensdrecht.
 Collecten: 1e Pastoraat PKN, 2e Pastoraat en Eredienst, 3e 

Klein onderhoud kerkgebouw

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE 
* Zondag 15 november om 10.00 uur: ds. Barendregt, Dinteloord.
 Collecten: Edukans en Kerkrentmeesters.
* Zondag 22 november om 10.00 uur: ds. C. Biemond.
 Collecten: Pastoraal werk Steenbergen en Kerkrentmeesters.

ROND DE KERKDIENSTEN

Zondag 15 november 10.00 uur, Ontmoetingskerk. 
Deze zondag lezen we het Bijbelgedeelte over de werken van 
barmhartigheid. Een goede aanleiding om eens na te denken 
over het diaconale werk van de kerk. Er gebeurt veel achter de 
schermen en enkele zaken daarvan willen we nu voor het scherm 
brengen. Rein Ros is vandaag onze organist en enkele leden van 
Rejoice verzorgen de zang. U kunt de dienst via streaming volgen 
maar u bent ook welkom. Wel even aanmelden s.v.p. Voorganger 
in deze dienst is ds. Willem Vermeulen. 
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KERKDIENSTEN

   Dit nummer geldt voor twee weken. Het volgende nummer,
dat voor drie weken geldt, verschijnt op 26 november 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

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74
familiekamer 
Oudlandsestraat 202, Steenbergen
www.uitvaartzorgnuiten-groffen.nl

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
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Zondag 22 november 10.00 uur én om 16.30 uur, 
Ontmoetingskerk.
Deze zondag herdenken we de overleden gemeenteleden van 
het afgelopen jaar. Omdat we slechts met 30 personen mogen 
samenkomen zijn er twee diensten gepland. We lezen Psalm 23 (de 
Heer is mijn herder) en Johannes 14 (over de woning met de vele 
kamers). Aan de dienst van 10 uur wordt meegewerkt door Wim van 
Kempen (orgel) en Isja Dominicus (dwarsfluit). Ook is er solozang 
door enkele jongeren. De vesper van 16.30 uur wordt muzikaal 
ondersteund door Elsbeth Huffmeijer (blokfluit), Edu de Goffau 
(vleugel) en enkele zangers van Rejoice. Dit alles onder leiding van 
Annemiek Vogels. U kunt de dienst via streaming volgen maar u 
bent ook welkom. Wel even aanmelden s.v.p. Voorganger in deze 
diensten is ds. Willem Vermeulen. 

MEDEWERKING KERKDIENSTEN
Zondag 15 november 
Crèche:  Ratna Malm.
KND:  gr 1 t/m 8: Marrie Kooren.
Lezingen: Wim van Sluijs.

Zondag 22 november
Crèche:  Jacolien de Haan.
KND:   gr 1 t/m 8: José Barber.
Lezingen: Annemiek Beukman.

HUISDIENSTEN IN SERVICEFLATS EN WOONZORGCENTRA
Stuijvenburgh: vrijdag 13 november 14.30 uur: ds. W. Vermeulen.
NW. ABG: donderdag 19 november 10.00 uur: 
  ds. W. Vermeulen.
Meilustflat:	 vrijdag 20 november 15.00 uur: ds. W. Vermeulen.

ROND DE GEMEENTE

TER GEDACHTENIS
Engelbert (Bert) Lebbing
4 augustus 1935 - 22 oktober 2020
Stuijvenburgh
Op donderdag 22 oktober overleed dhr. Lebbing in de leeftijd van 85 
jaar. We namen afscheid van hem in crematorium Zoomstede op 28 
oktober. Hij stierf na een opname en een operatie in het ziekenhuis. 
Daar onderging hij voor de eerste keer in zijn leven een narcose. 
Zijn echtgenote Riny en kinderen maakten vanaf plm. 8 oktober 
enkele zeer pittige, spannende weken door. En mevr. Lebbing was 
op de dag van de uitvaart net weer uit quarantaine, nadat zij was 
getroffen door corona.
Bert Lebbing was van oorsprong een echte Dordtenaar. Al op jonge 
leeftijd ging hij met zijn vader (binnenvaartschipper) varen. Hij werd 
zelf ook schipper totdat hij in 1971 aan de wal kwam. Toen werd 
hij sluiswachter bij de Volkeraksluizen. Dat beroep heeft hij bijna 
twintig jaar uitgeoefend. Nadat hij was gestopt met werken begon 
hij met een eigen boot. Die gaf hij de voornaam van zijn vrouw! 
Pa heeft altijd veel met water gehad, zei zijn zoon Klaas tijdens de 
afscheidsplechtigheid.
Als schooljongen was hij, in een grijs verleden, de langste van zijn 
klas. Hij was sterk! En zeer belezen. Hij liep niet heel lang geleden 
nog via de trappen naar zijn / hun woning op de tiende verdieping! 
Zo’n 25 jaar geleden kwam de fam. Lebbing naar Bergen op Zoom.
Zo namen we afscheid van een zorgzame, humoristische en 
intelligente man die de vriend van velen was. We vertrouwen 
erop dat onze hemelse Vader nu de zorg voor Bert Lebbing heeft 
overgenomen. Mogen ook Riny, de kinderen en kleinkinderen zijn 
nabijheid ervaren.

ds. W. Lolkema.

IN MEMORIAM
Op vrijdag 23 oktober is overleden mevr. Maria Anna Wilderom. 
Mevr. Wilderom was afkomstig uit Kamperland en woonde inmiddels 
bijna driekwart eeuw in Bergen op Zoom. Toch bleef ze altijd 
terugdenken aan haar geboorteplaats en dat werd de laatste jaren 
sterker. Mevr. Wilderom kreeg twee zoons en vijf kleindochters waar 
ze het vaak over had. Ze was betrokken bij de kerk. Zo bezocht ze 
de bijeenkomsten van de huisvrouwengroep en zagen we haar in 
het verleden geregeld bij de adventsmaaltijden en de reisjes. De 
laatste jaren woonde ze in de Stuijvenburgh waar ik haar geregeld 
tegenkwam, o.a. bij de kerkdiensten aldaar. Mevr. Wilderom mocht 
98 jaar oud worden. Op vrijdag 30 oktober jl. namens we afscheid 
van haar met een kerkdienst in kleine kring in de Ark. We wensen 
haar nabestaanden sterkte met dit verlies.

ds. Willem Vermeulen.

TER GEDACHTENIS
Petronella (Nelly) Dijkshoorn - Poot
10 juni 1936 - 23 oktober 2020
Res. Meilust / Mariahove Ossendrecht
Op vrijdagmiddag 23 oktober kwam er een einde aan het aardse 
leven van mw. Dijkshoorn. Ze bereikte de leeftijd van 84 jaar. We 
namen afscheid van haar in crematorium Zoomstede op 29 oktober. 
Mw. Dijkshoorn bracht de eerste plm. 32 jaar van haar leven - tot 
aan verhuizing met haar man en kinderen naar Bergen op Zoom - 
door in haar geboorteplaats Vlaardingen. Daar volgde ze de MULO. 
En ze leerde boekhoudkunde. Ze werkte geruime tijd bij een Opel-
garage. Haar dochter Maartje zei: in een latere tijd was ze misschien 
wel bijv. accountant geworden. Ze was nl. heel goed met cijfers. Ze 
trouwde met Maarten Dijkshoorn in november 1959. En er kwamen 
kinderen die ze heeft opgevoed tot goede, zelfstandige mensen. Ze 
deed allerlei belangrijk vrijwilligerswerk, o.a. voor de Zonnebloem 
en Unicef. In mijn contact met haar leerde ik haar kennen als een 
bescheiden, vriendelijke vrouw. 
Bijna 61 jaar was ze de echtgenote van Maarten. Maar de laatste 
periode van haar leven heeft ze niet samen met hem kunnen 
doorbrengen omdat Maarten vanwege dementie moest verhuizen 
naar Tante Louise aan de Kardinaal de Jonglaan. Het was bijzonder 
dat Nelly & Maarten elkaar op 17 oktober nog hebben kunnen 
ontmoeten, dankzij de ‘wensambulance’. Maarten vertoonde tekenen 
van herkenning van zijn echtgenote. Dat was een geschenk! Een 
gesprek met hem, in de gebruikelijke zin van het woord, is echter 
niet meer mogelijk. En dat betekent heel wat voor de beide kinderen 
Sem en Maartje. 
Nelly Dijkshoorn was belijdend lid van onze Gemeente. De God 
in Wie zij geloofde, blijft haar God, ook na haar laatste adem. We 
wensen haar man, haar (hun) kinderen, schoonzoon en kleinzonen 
heel veel sterkte en kracht toe. 

ds. W. Lolkema.

IN MEMORIAM
Op vrijdag 30 oktober is overleden mevr. Christien Staal – 
Groeneveld. In de afgelopen 30 jaar ben ik geregeld over de vloer 
geweest bij haar. Eerst vanwege de ziekte en verpleging van haar 
inwonende moeder. Later vanwege de langdurige ziekte van haar 
man Hans en al weer geruime tijd vanwege haar eigen wisselende 
gezondheid. Christien was al vroeg weduwe van haar eerste man 
Jan Krombeen. Hoewel tegenover dit verdriet veel geluk stond 
(geboorte van kleinkinderen en achterkleinkinderen bijvoorbeeld) 
bleef het op de achtergrond altijd wel aanwezig. In het verleden is 
Christien zeer actief geweest op Vrederust, zowel professioneel 
als in de rol van vrijwilligster. Het zorgen heeft ze nooit af kunnen 
leren. Maar al weer geruime tijd had ze zelf zorg nodig en woonde 
ze in o.a. het Jacquelientje en het nieuwe ABG. Christien mocht 82 
jaar oud worden. Op donderdag 5 november is ze in besloten kring 
begraven “aan de Holleweg”. We wensen haar dochters en overige 
nabestaanden erg veel geduld toe en sterkte met dit verlies.

ds. Willem Vermeulen.

HERDENKEN
Zondag 22 november zullen we tijdens beide kerkdiensten 
onderstaande namen noemen en hiermee onze overleden 
gemeenteleden herdenken. 

Datum Naam Leeftijd
07-12-2019 Dhr. Alewijn Rehorst 79 jaar
23-12-2019 Mevr. Helena Johanna Christina 
 van Zweden-Minderhout 79 jaar
27-12-2019 Mevr. Nellie den Boef-den Engelsman 81 jaar
01-01-2020 Mevr. Lijntje Gerdina Bezemer 87 jaar
25-01-2020 Dhr. Katharinus Erasmus Jacobus Lisapaly 83 jaar
29-01-2020 Dhr. Nicolaas Johannis van Luijk 87 jaar
30-01-2020 Mevr. Ine Fincke den Exter–van den Brink 85 jaar
31-01-2020 Dhr. Wim Blaaubeen 58 jaar
24-02-2020 Dhr. Jakob Hendrik Jeroense 87 jaar
05-03-2020 Mevr. Geertruida den Besten-Jansen 89 jaar
07-03-2020 Mevr. Helena Adriaantje Hage-Hoek 84 jaar
10-03-2020 Mevr. Ida Marijke Adeline 
 Helmig-Mathijsen Gerst 93 jaar
22-03-2020 Dhr. Pieter Wagenaar 83 jaar
24-03-2020 Dhr. Johannes Antonius Scheepers 88 jaar
20-04-2020 Dhr. Lukas Arend Francken 85 jaar
20-04-2020 Mevr. Nelly Jacoba Verkerke 86 jaar
25-05-2020 Dhr. Daniël Charles Greiner 75 jaar
24-06-2020 Mevr. Trudy Reijndorp 66 jaar
04-07-2020 Dhr. Cor Burgers 88 jaar
16-07-2020 Mevr. Bep de Wolf 79 jaar
18-07-2020 Mevr. Sietje van der Ree–Westerman 95 jaar
05-08-2020 Mevr.  Brigitte Barto–van Nispen 50 jaar



11-08-2020 Dhr. Jacobus Jan Verweij 92 jaar
26-08-2020 Dhr. Cornelis Poots 89 jaar
20-09-2020 Mevr. Petronella Theodora 
 Koster van Groos-Bins 81 jaar
22-09-2020 Mevr. Janny Prins-Labeur 95 jaar
29-09-2020 Mevr. Johanna Nicoline Stoffelen–Krook 65 jaar
01-10-2020 Dhr. Nico Berkhout 82 jaar
22-10-2020 Dhr. Engelbert Lebbing 85 jaar
23-10-2020 Mevr. Maria Anna Wilderom 98 jaar
23-10-2020 Mevr. Petronella Dijkshoorn–Poot 84 jaar
30-10-2020 Mevr. Christien Staal-Groeneveld 82 jaar

Lieve mensen,
Het heeft ons goed gedaan dat vanuit de Ontmoetingskerk met ons 
meegeleefd is bij het overlijden van onze geliefde Rinus Ligtendag.
Hartelijk dank voor de telefoontjes, kaartjes en berichtjes die we 
van u mochten ontvangen.
Met een warme groet,

Rina Ligtendag, kinderen en kleinkinderen.

BEROEPINGSWERK
Tot onze grote vreugde heeft ds. Ellen van Sluijs het beroep naar 
onze gemeente aangenomen. Met ingang van 1 maart 2021 zal 
zij haar werkzaamheden hier beginnen. Op zondag 7 maart zal zij 
bevestigd worden en zal zij intrede doen. Wij wensen haar en haar 
man een goede periode toe waarin zij afscheid zullen nemen van 
de gemeente te Etten-Leur, waar zij bijna 10 jaar hebben gewoond 
en zij als predikant de gemeente heeft gediend. 
Met haar komst zal ds. Willem Vermeulen zijn werkzaamheden 
gaan afronden. Op zondag 28 februari zal zijn afscheidsdienst zijn. 
Op welke wijze het afscheid verder vorm krijgt, daarover wordt u 
later geïnformeerd.
Namens de kerkenraad,

Eric van der Geer, scriba.

UIT DE PASTORIE AAN DE MARATHONSTRAAT

Zorgen en ziekte
Onze groeten gaan naar Elzeline Scheele (wijk 6). Zij is “een van 
onze helden in de zorg” zoals we dat tegenwoordig noemen. Dit 
voorjaar begon ze na haar studie te werken in de zorg en enkele 
weken later overspoelde Covid-19 de dagelijkse routine. En hoe 
voorzichtig ook: als werker in de zorg ben je extra kwetsbaar. 
Onlangs bleek Elzeline zelf een besmetting opgelopen te hebben 
maar gelukkig is ze inmiddels hersteld en zo snel mogelijk weer 
aan het werk gegaan! 
Onze groeten gaan ook naar mevr. G.P. Brouwer (wijk 4), die thuis 
ziek is en naar Rinus van Housselt (wijk 4) die kort opgenomen 
moest worden in Bravis. Ook anderen, niet hier genoemd, die met 
zorgen en ziekte te maken hebben wensen we heel veel sterkte en 
geduld. 

Meeleven per post
Het was mijn voornemen weer eens bij Carel Rietveld langs te 
gaan: onze vroegere organist die met zware lichamelijke klachten 
verzorgd wordt in een woon/zorg centrum in Den Haag. Echter, 
de deuren werden gesloten i.v.m. Corona. Dan maar een kaartje 
gestuurd! En wie hem ook nog eens een groet wil sturen: het adres 
is: mr. Visserhuis, Theo Mann Bouwmeesterlaan 75, 2597 GV Den 
Haag. 
  
Terugblik
Ik mocht leuke en positieve reacties ontvangen n.a.v. de kerkdienst 
op 1 november jl. Kinderen in de kring. De mantelzorg aan de orde. 
Mooie liederen van o.a. Maarten Luther. Ieder die meegewerkt 
heeft weer van harte bedankt!

Vooruitblik 
Twee bijzondere kerkdiensten staan er in de agenda: De 
diaconie staat centraal op 15 november en het herdenken van de 
overledenen op 22 november. Ook gemeenteleden die elders of 
langer geleden een overlijden in directe kring hebben meegemaakt 
zijn welkom om deze persoon te herdenken. Bij binnenkomst in 
de kerk en tijdens de dienst wordt aangegeven hoe e.e.a. in zijn 
werk zal gaan. Natuurlijk alles een beetje anders dan anders, maar 
hopelijk daarom niet minder waardevol. 
Wat betreft de kerkdiensten in de woon/zorg: ook na alle nieuwste 
maatregelen gaan we ervan uit dat deze nog altijd doorgaan met 
een maximum van 30 personen op 1,5 meter afstand. Stichting 
TanteLouise vindt het erg belangrijk om hun bewoners deze 
gelegenheid te bieden. 

Proficiat	aan	allen!
Elders in dit blad kunt u lezen dat onze gemeente een beroep heeft 
uitgebracht op ds. Ellen van Sluijs uit Etten-Leur en dat zij die heeft 
aangenomen. Zowel de collega als de gemeente zijn hiermee te 
feliciteren. Het ziet er naar uit dat kort na de vastenavondvakantie 
ds. van Sluijs zal aantreden. Tegen die tijd zal ook mijn emeritaat 
ingaan. Het hoe of wat is nog niet bedacht maar u hoort er vast 
meer over.  

Giften
Bij een bezoekje mocht ik een ongebruikt vel collectebonnen (à € 
30,-) ontvangen t.b.v. de kerk. Kerkgang is lastig maar financieel 
meeleven wilde dit echtpaar toch heel graag. Veel dank voor dit 
gebaar! 

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.

LEESVOER VANAF DE LEPELAAR

Een nieuwe predikant
Blij en dankbaar zijn we omdat ds. Ellen van Sluijs in de eerste 
maanden van 2021 onze nieuwe predikant zal worden. Zij nam op 
29 oktober het beroep van onze Gemeente aan. Zij zal aan onze 
Protestante Gemeente worden verbonden in de a.s. vacature van 
ds. Willem Vermeulen.
Ellen en ik hebben op 15 september kennis gemaakt in een zgn. 
klik-gesprek, in het bijzijn van de voorzitter en de secretaris van de 
beroepingscommissie: dhr. Piet Jille en mw. Ellen Peerbolte.
Na bijna anderhalf uur hebben we elkaar virtueel de hand gedrukt 
en van harte gezegd: OK, we gaan het samen doen! En dat 
wederzijds vertrouwen biedt een prima basis voor de toekomst. 
En toen kon de kerkenraad op 16 september positief reageren 
op de voordracht van de beroepingscommissie; gevolgd door de 
gemeentevergadering op 18 oktober en het uitgebrachte beroep. 
Intussen hebben ds. Van Sluijs en ik vanmorgen (5 november) 
afspraken gemaakt over drie wijkavonden op 9, 16 en 25 maart 
volgend jaar, tevens voor Ellen bedoeld als kennismaking met onze 
Gemeente. En er volgt wat voorbereidend gezamenlijk werk met 
het oog op het jaar 2021. Intussen brengt zo’n naderend afscheid, 
plus de a.s. intrede, nog heel wat met zich mee voor de dominee 
en haar man en dochter.  Zeker in deze coronatijd. We wensen de 
fam. Dijkstra - Van Sluijs daarbij veel sterkte en Gods nabijheid. 
Een warme gelukwens aan de beroepingscommissie is zeker op 
z’n plaats. In een betrekkelijk korte periode heeft de commissie 
haar taak tot een goed einde gebracht. Fantastisch!
Intussen volgt binnenkort een inmiddels tweede gesprek met 
een kerkelijk jeugdwerker over wie wij als jeugdraad behoorlijk 
enthousiast zijn! 

Wéér een lockdown
vanaf 4 t/m 18 november. En daarna? Houdt het dan nooit op met 
corona? Tuurlijk wel. Maar nu nog niet. Dus moeten we geduld 
hebben. In het belang van onszelf en van onze medemensen. 
Meer dan ooit blijkt nu dat de wereldbevolking niet bestaat uit ruim 
zeven miljard individuen, maar dat we bij elkaar horen èn (in de 
goede zin van het woord) op elkaar mogen letten. We zijn echt de 
‘global vlllage’, het wereldwijde dorp. Net als in het voorjaar wordt 
ook nu weer van ons gevraagd om rekening te houden met elkaars 
mogelijkheden, beperkingen en (vooral) elkaars kwetsbaarheid. 
Dr. Ernst Kuipers (inmiddels bijna een TV-beroemdheid, net als Dr. 
Diederik Gommers) bracht vanavond gelukkig goed nieuws met 
betrekking tot dalende aantallen besmettingen. 
Ik wens jou en u graag veel sterkte. Geloof, hoop en liefde. Houd 
moed en houd vol! 
Een hartelijke groet aan jou - en jou - en u - en u…: allemaal 
individuen die niettemin bij elkaar horen. 
Zéker in de Gemeente van Christus!

W. Lolkema.
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VERJAARDAGEN EN HUWELIJKSJUBILEA
In de komende periode vieren onderstaande gemeenteleden in de
leeftijd vanaf 75 jaar, hun verjaardag:
15 november dhr. F.J. Goossen, 77 jaar.
18 november dhr. J.A.M. Staps, 79 jaar.
20 november dhr. J.G.T. de Rover, 77 jaar.
21 november dhr. T.W. Brussé, 92 jaar.
23 november dhr. A. Otto, 75 jaar.
23 november dhr. P.J. Helmich, 76 jaar.
24 november dhr. H.L.J. van Esveld, 80 jaar.
26 november mevr. A. van Dam - den Boer, 86 jaar.
26 november dhr. A.L. van der Wal, 77 jaar.

Huwelijksjubilea
Op 13 november zijn dhr. en mevr. T. van Houwelingen-J.A. van As, 
40 jaar getrouwd (sectie 4). 
Op 24 november zijn dhr. en mevr. P.M. Jille-P.M. Filius, 60 jaar 
getrouwd (sectie 3).
Op 25 november zijn dhr. en mevr. van Schaik-van Tilborg, 50 jaar 
getrouwd (sectie 6).

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

DIACONAAL NIEUWS

Nieuws van de ZWO
De ZWO grijpt de komende Adventsperiode aan voor een 
aantal bijzondere acties. Er wordt twee keer een cakeverkoop 
georganiseerd (1e en 4e Advent) én u kunt meedoen met een 
digitaal (en dus coronaproof) spel. De opbrengsten van alle 
activiteiten zijn bestemd voor de actie Brabant voor Moldavië, 
die we via Kerk in Actie steunen. Het project dat we met deze 
acties steunen is Home care, een organisatie die thuiszorg en 
ondersteuning voor mantelzorgers biedt in Moldavië.  

Cakeverkoop 1e Advent 29 november 2020
De cakeverkoop van de ZWO is wel bekend. Deze zondag regelen 
we allerlei lekkere baksels in Sint-thema. De baksels worden per 
4 stuks in zakjes voorverpakt, kleinere baksels zoals pepernoten 
natuurlijk in een grotere hoeveelheid. De zakjes zijn te koop voor 
2 euro per stuk. De verkoop vindt op twee momenten plaats. 
Ten eerste kunt u digitaal een of meerdere zakjes bestellen via 
zwo@protestantsekerkbergenopzoom.nl. Deze kunt u dan 29 
november na de dienst in de kerk ophalen óf wij kunnen deze 
eventueel ook bezorgen. De tweede optie is dat u na de dienst 
langsloopt en een zakje meeneemt. Betalen kan contant of digitaal, 
want we kunnen ter plekke een betaalverzoek sturen. Als u zorgt 
voor voldoende bestellingen, zorgen wij voor genoeg baksels! 

Uitnodiging: Het Coronaproof telefoonspel - ‘Strijden voor 
Moldavië’.
Voor wie?
 Voor iedereen die mee wil doen! Je kunt het individueel   
 spelen, als stel of met het gezin of groep waarmee je woont.
Wanneer?
 Zondag 13 december van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Wat heb je nodig?
 Een smartphone met WhatsApp. Heel veel zin in een middag  
 plezier!
Opgeven?
 Meld je aan voor 10 december! Stuur een Whatsapp bericht 
 (1 per deelnemend team) naar de spelleider Ingrid Bras 
 06-51776440.Vermeld hierin het aantal leden voor jouw   
 team met hun namen. Ingrid zal van alle teams een groepsapp  
 aanmaken en via die groepsapp wordt het spel gespeeld.
Wat gaan we doen?
 Via de groepsapp zullen er allerlei opdrachten worden   
 verzonden die je binnenshuis gaat uitvoeren. De opdrachten  
 worden ingeleverd doormiddel van antwoorden, foto’s en   
 filmpjes. Het is dus niet alleen genieten in huis doordat je zelf  
 met de opdrachten aan de slag gaat maar ook omdat je   
 allerlei foto en filmmateriaal van de andere deelnemers gaat  
 ontvangen.
Kosten?
 Ieder deelnemend team ontvangt achteraf een betaalverzoek  
 om een vrijwillige bijdrage te leveren voor het deelnemen aan  
 het spel. Je bepaalt dus zelf wat een middag plezier waard is  
 en welk bedrag je hiervoor over wil maken. Geheel voor het  
 goede doel!

Goede	doel!
 Brabant voor Moldavië; Home care.
 Home care geeft zorg aan sociaal kwetsbare mensen in   
 Moldavië en komt op voor hun rechten, door middel van   
 het verstrekken van thuiszorg voor ongeneeslijk zieken en het  
 ondersteunen van mantelzorgers. Mensen worden ondersteund  
 op fysiek gebied, maar ook op emotioneel, spiritueel en sociaal  
 vlak.

Over	de	ZWO-financiën:
De voorjaarsactie van de ZWO heeft tot op heden € 2.163,- 
opgebracht en de speciale acties voor Moldavië (onder meer via de 
webshop) ca.  € 1.100,-.
Ook hebben we een aantal persoonlijke giften ontvangen, 
recentelijk nog € 100,- van N.N. Mede daardoor heeft de ZWO in 
2020 ca. 70% meer ontvangen dan vorig jaar. 
Wij willen u hartelijk danken voor uw bijdragen en houden 
u op de hoogte van de opbrengsten uit de Najaarsactie en 
Adventsprojecten!

De ZWO-commissie, 
Alison, Ingrid, Jo, Kees en Marlies.

Engelenpostproject
Dit jaar willen we in de Adventsperiode een engelenpostproject 
organiseren. Het engelenpostproject houdt in dat gemeenteleden 
in de vier adventsweken voorafgaande aan het kerstfeest een 
kaartje sturen aan iemand die wel wat extra aandacht kan 
gebruiken of die iets bijzonders heeft gedaan het afgelopen jaar.
Er wordt door de predikanten een lijst gemaakt van mensen die 
voor engelenpost in aanmerking komen. Deze lijst krijgen alleen 
de predikanten en één coördinerende diaken te zien. We hopen 
dat er voldoende ‘engelen’ binnen onze gemeente te vinden zijn 
die mee willen werken om vier keer een kaartje te sturen. Het is 
de bedoeling dat dit anoniem gebeurt. U ondertekent de kaart met 
“een Engel”.
Vanuit een andere gemeente op onze Brabantse Wal weten we dat 
de ontvangers blij verrast zijn met extra aandacht in de donkere 
dagen aan het einde van het jaar, maar dat ook de afzenders er 
veel plezier aan beleven. Wilt u in de Adventsperiode voor iemand 
“een engel” zijn? Geeft u zich dan zo spoedig mogelijk (graag voor 
15 november) op bij de diaconie per mail of telefoon: <diaconie@
protestantsekerkbergenopzoom.nl> of 06-22237815. U krijgt dan 
op tijd verdere informatie en de adres(sen). Uw medewerking hoeft 
zich niet te beperken tot één adres, het zou heel fijn zijn als u voor 
meerdere personen een “engel” zou willen zijn, zodat we niemand 
hoeven over te slaan. 
Heeft u nog vragen, dan kunt u bovenstaand mailadres of 
telefoonnummer gebruiken.
Doet U mee? 

BESTUUR/BELEID/BEHEER

VAN DE KERKRENTMEESTERS
Goed nieuws! Twee berichten waar we blij van worden.
Ten eerste, mochten we een gift ontvangen van € 50,--.  Daar zijn 
we heel blij mee! Extra inkomsten zijn voor de kerkrentmeesters 
heel belangrijk want ze verkleinen ons jaarlijkse tekort. 
Ten tweede, is er grondig onderhoud gepleegd aan de 
groenstroken rondom de kerk. Dit gebeurt ieder jaar weer op zeer 
professionele wijze. 
Al het groenafval is afgevoerd en alles ziet er weer zeer verzorgd 
uit. En het mooie is dat onze kerk niet voor de kosten opdraait. 
Voor deze klus hebben we een zeer trouwe en ruimhartige 
sponsor! Bijzonder hartelijk dank!

Rindert Peerbolte
kerkrentmeesters@protestantsekerkbergenopzoom.nl 

GIFT
Wat een prachtig gebaar om ook nu de kerk in deze moeilijke tijd 
financieel te steunen.
Gift ontvangen ad € 1.000,-.
Namens ons allen - hartelijk dank.

Penningmeester Kerkrentmeesters.

MEDEDELINGEN

AGENDA 
Bijeenkomsten vinden plaats in de Ontmoetingskerk, tenzij anders 
vermeld.
Do 12 nov 20.00u, vastenavonddienstcommissie.
Ma 16 nov 13.30u, crea dames.
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  19.00u, repetitie cantorij Rejoice.
Di 17 nov 11.30u, pastorie Stulemeijerlaan, oecumenisch  
  pastores overleg.
  14.00u, kerkcafé.
Wo 18 nov 20.00u, kerkenraadsvergadering. 
Do 19 nov 10.30u, bestuursverg. P.C.O.B.
Ma 23 nov 13.30u, crea dames.
  19.00u repetitie cantorij Rejoice.
Di 24 nov 14.00u, redactie gemeentebrief.
  14.00u, kerkcafé.
 
INLEVEREN KOPIJ
Kopij voor de volgende Rond de Kerken graag voor woensdag 18 
november e-mailen naar margreet.dekam@kpnmail.nl.

BIJ DE KERKDIENSTEN 

Zondag 15 november voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar
Evangelie: mattheüs 25; 31-46
Zondagslied: Lied 1008  ( Gezang 280) 
Zondag  22 november, laatste zondag van het jaar –Christus 
Koning  
Evangelie: Matteüs 25; 1-13 
Zondagslied: Lied 749 (Gezang 262)

Volgroeid bewustzijn. 

De ontdekking van drie bewustzijnsvormen,
Stambewustzijn, communicerend bewustzijn en het alomvattend 
bewustzijn.

De worsteling van de mensheid, die nog grotendeels in het 
stambewustzijn leefde, met de toen nieuwe bewustzijn, waarin 
‘oordelen’ en kiezen tot veel  onzekerheid leidden, wordt goed 
zichtbaar in de periode dat het Christendom zijn huidige vorm 
krijgt. De leer van Zarathustra, die waarschijnlijk tot doel had 
de mensheid te helpen om te gaan met de onzekerheid die 
voortkwam uit het toen nieuwe bewustzijn, werd weliswaar 
overgenomen door het Christendom, maar de paradigma’s van 
twee bewustzijnsvormen werden zo  met elkaar verward, dat er 
een totaal verwrongen betekenis ontstond, die verlammend werkt. 
Dat Jezus  in wezen een totaal ander en nieuw geluid liet horen, 
waarin hij beide bewustzijnsvormen oversteeg, verdween daardoor 
helemaal buiten beeld. Het christendom als organisatie en 
vastgestelde leer zoals we het nu kennen, begon pas drie eeuwen 
later. De motivatie was van politieke oorsprong. Het Romeinse 
Rijk was in die tijd zo uitgebreid dat het bijna alle landen en volken 
rondom de Middellandse Zee omvatte. Er werd gereisd en handel 
gedreven, en de confrontaties ten gevolge van de verschillende 
religies namen daardoor toe. Om daarvoor een blijvende oplossing 
te zoeken. De onlusten te verminderen en alle volken tot één 
volk om te vormen, riep keizer Constantijn de Grote in 325 na 
Christus het Eerste Concilie  van Nicea bijeen. Het wordt het eerste 
oecumenische concilie genoemd en was een samenkomst van 
318 bisschoppen. Hier werd de officiële leer van de toenmalige 
kerk vastgelegd, die door de latere Rooms Katholieke en Oosters 
orthodoxe kerken zou worden overgenomen.
Om ervoor te zorgen dat iedereen  zich op de een of andere 
manier in de nieuwe religie kon herkennen werden er elementen 
uit alle religies rondom de Middellandse Zee  in de nieuwe 
religie opgenomen. Een paar voorbeelden 25 december is de 
geboortedag van de in Klein Asië  afkomstige God Mitas en werd 
ook de geboortedag van Jezus. De Egyptenaren zagen in Maria 
en het kind ook een verwijzing naar Isis met het kind Horus uit hun 
traditie. Opmerkelijk is  de kruisdood van Jezus, hij zou voor onze 
zonden gestorven zijn. Dat is collectieve schuld ( stambewustzijn) 
tegenover God , die alleen door een zoenoffer van Jezus dood 
weggenomen konden worden. Maar Jezus verteld een heel ander 

verhaal. Het is opvallend dat als Jezus over God spreekt, hij 
niet het woord ‘Jahweh’ gebruikt. Hij  heeft het steeds over zijn 
‘Vader’,waarvan hij zegt dat het één God’ van liefde is. Jezus was 
zijn tijd dan ook ver vooruit nog voorbij onze tijd, daarom begrepen 
de toenmalige mensen hem niet. Jezus had het alomvattend 
bewustzijn al bereikt.
Een zeer interessant boek met 20 hoofdstukken een echte 
aanrader.
‘Volgroeid bewustzijn’  van Krijn Koetsveld. 

Mededeling:
Maandag 14 december is er een Lutherviering in de Gertrudiskerk 
in Bergen op Zoom om 13;30 belangstellenden zijn uiteraard 
welkom.
Voor eventuele vragen kunt u bellen; tel. 0165-552392

Hartelijke groet, Marlies de Vries-Dix.

UIT DE PASTORIE.
Bij de diensten.

Zondag 15 november. 
Ds. Bert ten Kate zal voorgaan. Het orgel wordt bespeeld door 
dhr. Edu de Goffau en de zang wordt verzorgd door mw. Annemiek 
Vogels. 

Zondag 22 november.
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel Zondag 
Voleinding genoemd, zijn er twee diensten: om 09.00 uur in Nieuw- 
Vossemeer en om 10.30 uur in Halsteren. Mooi dat na een periode 
van bijna 9 maanden er weer een dienst kan worden gehouden in 
Nieuw- Vossemeer. 
Voor beide kerkdiensten dient u zich dit keer aan te melden. Voor 
Nieuw- Vossemeer kan dat bij dhr. Mari de Bruin, telefoon 0167-
503087 en voor Halsteren bij dhr. Kees Ton, telefoon 0164-683440. 
Aanmelden kan vanaf woensdag 18 november tot en met zaterdag 
21 november 18.00 uur. 
Deze aanmelding heeft te maken met het karakter van de 
diensten op deze zondag. We gedenken gemeenteleden die ons 
in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Daarvoor wordt hun familie 
uitgenodigd. In Nieuw- Vossemeer zijn er dit jaar tot op heden geen 
namen van overleden gemeenteleden te noemen. In Halsteren 
drie. Op dit moment kunnen zowel in Halsteren als in Nieuw-
Vossmeer 30 personen in de kerk worden toegelaten. In Halsteren 
zal er daardoor beperkt plaats zijn voor eigen gemeenteleden. 
Beide diensten zijn thuis te volgen. Vanuit Nieuw-Vossemeer alleen 
audio, via kerkomroep.nl. Vanuit Halsteren naast audio, ook video 
via ons You Tube kanaal. 
In Nieuw-Vossemeer bespeelt dhr. Johan Heuseveldt het orgel. 
Zang is niet mogelijk vanwege de grootte van het kerkje. In 
Halsteren wordt het orgel bespeeld door dhr. Edu de Goffau. De 
zang wordt verzorgd door het Martinuskwartet o.l.v. mw. Annemiek 
Vogels. 

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/.

Geestelijk verzorger: mw. ds. S.J.A. Tempelaar van Leeuwen 
Amerlaan 2, 5626 BP Eindhoven tel. 040-2623104

EVANGELISCH - LUTHERSE
GEMEENTE ZUID-NEDERLAND 

 Secretaris: Mevr. M. de Vries-Dix. Tel. 0165-552392
Penningmeester: drs. J.B. Val
Bankrekening:
NL57 RABO 0373 7110 26 t.n.v. Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland
Autodienst: Mevr. M. de Vries-Dix. Tel. 0165-552392 en 06-22864497
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De lezingen zijn Psalm 103 en Mattheus 24: 14 – 35 
de evangelielezing voor deze zondag Voleinding. Deze 
laatstgenoemde lezing schetst in grillige beelden het einde van een 
ons vertrouwde wereld. Geen feitelijke beschrijving van de loop 
van toekomstige gebeurtenissen. Maar teksten die vertellen over 
mensen in een spannende, angstaanjagende en verbijsterende tijd. 
Het einde blijkt tevens de komst van de Mensenzoon in te luiden. 
We mogen geloven dat we de komst tegemoet leven van Hem in 
wie God zichzelf uitdrukt. En die wij in Jezus Christus herkennen.   
Van die God zingt Psalm 103: ‘Hij een God is van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn Zijn daden’ Dat mag, ook in onze 
tijd, moed- en hoopgevend zijn. 

Wij gedenken met dankbaarheid.
 Jan van der Gaag, overleden 8 december 2019, 98 jaar.
 Willem Cornelis Koole, overleden 10 oktober 2020, 76 jaar
 Hector Jacob Jansen, overleden 20 oktober 2020, 91 jaar
In de dienst wordt bij het noemen van hun naam voor hen een 
kaars aangestoken met het licht van de Paaskaars. Ook voor de 
overledenen die niet met name worden genoemd wordt een kaars 
aangestoken.

Gedachteniskaarsjes.
Vorig jaar konden gemeenteleden in de kerk naar voren komen 
om zelf een gedachteniskaarsje aan te steken voor een dierbare 
overledene. Dat is dit jaar niet mogelijk. Om daarin enigszins 
tegemoet te komen heeft u (of zult u binnenkort) een z.g. 
candlebag ontvangen, waarin u thuis dit gedachtenislichtje kunt 
laten branden. Een begeleidende brief licht één en ander toe. Dank 
aan degenen die dit op korte termijn hebben verzorgd. 

Berichten uit de gemeente.
Mw. F. van Steveninck – Boer is gelukkig weer terug vanuit 
de cohortafdeling in Goes naar haar kamer in Ten Anker. Dat 
betekende opnieuw een verhuizing. We wensen haar een verder 
herstel toe.
Dhr. Jaap van de Merbel is na ziekenhuisopname weer thuis om 
verder te herstellen. 
We denken ook aan anderen, hier niet met name genoemd, die in 
quarantaine zitten of ziek zijn geworden van het coronavirus. Ook 
denken we aan degenen die, soms ingrijpende, behandelingen 
moeten ondergaan i.v.m. hun gezondheid. Dat allen moed en 
vertrouwen vast kunnen bewaren, ook als het soms moeizaam 
gaat.  

Jarigen.
Dhr. J.A Geertse (15 nov), 
Mw. A. Verschoor – van der Kaaden (24 nov) 
Van harte gelukgewenst. 

Jubileum.
Dhr. P. van der Stel en mw. C. van der Stel – Vermeer hopen 21 
november hun 40-jarig huwelijk te vieren. Van harte gefeliciteerd. 

Vernieuwde website.
https://halsteren-nieuwvossemeer.protestantsekerk.net/ 
Mogelijk is het u al opgevallen dat onze website geheel is 
vernieuwd. Naast dat hij heel overzichtelijk is en er aantrekkelijk 
uitziet is hij ook geschikt om op tablet en mobiele telefoon te 
bekijken. Ook kan via deze website o.a. snel en gemakkelijk 
worden ‘doorgeschakeld’ naar het video en audiokanaal om de 
kerkdiensten te volgen. En u vindt er informatie over de zondagse 
diensten en nog veel meer. Gea Ros en Lucy Moerland hebben 
er heel wat uurtjes ingestoken, waarvoor hartelijk dank. Deze 
vernieuwde website is een aanwinst. Een aanrader om hem eens 
snel te bezoeken!  

Tenslotte.
U allen een hartelijke groet. 

Ds. Henk van het Maalpad.

OPEN KERK ONLINE.
Zoals we allemaal weten, is er sinds maart jl. geen Open Kerk 
meer geweest, vanwege het virus.
Bij de werkgroep kwam het idee boven, om de kerk dan ‘online’ op 
die zaterdagen open te zetten. Om dan met een YouTube filmpje 
iets van het thema, wat de gewone Open Kerk zou hebben, te laten 
zien. Vorige maand was de eerste keer: in Nieuw-Vossemeer heeft 
Joke Neuteboom ons rondgeleid langs haar schilderijen, die ze dit 
voorjaar maakte, tijdens de eerste golf!
Vanaf zaterdag 7 november is de 2e aflevering van ‘Open Kerk 
Online’.

Esther Botterweck doet een boekje open over ‘quilten’. Esther 
maakt al jarenlang quilts, en geeft ook les bij het creatief centrum 
Halsteren. 
Dus: pak uw kopje koffie erbij, en ga mee, online de kerk in! Zeer 
de moeite waard!
Ook deze aflevering is te bekijken via het You Tube kanaal van 
onze kerk.

Werkgroep Open Kerk.

PLUS ZEGELTJES ACTIE.
Bij de PLUS supermarkt worden weer pakketzegeltjes ontvangen 
bij elke €10,- boodschappen. Deze geven bij een volle spaarkaart 
(=75 zegeltjes) recht op een boodschappenpakket. Veel mensen 
zullen zo’n spaarkaart niet vol krijgen of hebben geen behoefte aan 
het pakket, en zo blijven veel zegeltjes ongebruikt.
Via onze kerkgemeenschap gaan we voor de 9e keer zegeltjes 
verzamelen om zo gezamenlijk een aantal spaarkaarten vol te 
krijgen. De pakketten gaan naar voedselbank “Goed Ontmoet” en 
enkele naar minima-gezinnen in onze gemeentes. Zij zijn er blij 
mee!
De actie loopt deze keer tot 30 januari 2021. 
De opbrengst was de laatste keer maar liefst 44 pakketten.

Doet u weer mee om van de actie een succes te maken? Er zal op 
de tafel weer een kistje voor de bonnetjes worden weggezet.
Contactpersoon namens de diaconie,

Jaap v.d. Merbel, Martinus v.d. Mortelstraat 38, Halsteren 
tel. 0164-685029.

KOPERPOETSEN.
Het gezamenlijk poetsen van de koperen kaarsenhouders en 
kroonluchters in de kerk op donderdag 26 november, gaat in 
verband met de coronamaatregelen niet door. 
Namens de schoonmaakgroep,

Tanja Jeremiasse.

KOPIJ KERKBLAD.
Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor drie weken zal 
gelden en op donderdag 26 november verschijnt, insturen vóór 
vrijdag 20 november naar Lucy Moerland, e-mail: lucy.moerland@
hetnet.nl tel. 683295.

BERICHTEN vanaf de BERGSE PLAAT

Pastoraat
Vanwege de nieuwe maatregelen mbt corona, ingaande op 4 
november, doe ik momenteel niet veel (zoals dat tegenwoordig 
heet) fysiek bezoekwerk. Ik kan u natuurlijk wèl bellen. (En u mij 
ook. Ga gerust uw/je gang.) Dan kunnen we altijd bespreken of een 
ontmoeting bij u aan huis mogelijk is.
Deze week schrok ik van een telefoontje van Dick Griffioen te 
Hoogerheide. Dick is de jongste zoon van Henk & Hennie. Hij 
vertelde mij dat het met zijn moeder in Ossendrecht (Mariahove) 
niet goed gaat. Er zijn grote zorgen rondom haar algehele situatie. 
Ik heb Hennie bezocht en deel die zorgen. En dat zó kort na het 
overlijden van Henk. We wensen alle betrokkenen sterkte en 
vertrouwen toe.  
Onze cantor-organist Karel Smagge moest na een val in Revapark 
Wiekendael, Roosendaal, worden opgenomen in Bravis Bergen op 
Zoom. Daar is hij op 22 oktober geopereerd. Sinds 30 oktober is hij 
weer terug in Revapark, kamer 121. Hij mag bezoek ontvangen, na 
contact met tel. nr. 088 5573790. 

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



Men verwacht dat hij tot in december in Wiekendael zal zijn. Ook 
Karel en zijn partner Dorry wensen we alle goeds toe. Adres 
Revapark: Kalsdonksestraat 89 , 4702 ZB  Roosendaal. 
En die wens geldt ook voor al onze andere gemeenteleden die te 
maken hebben met ziekte of andere zorgen. En voor de jongere 
leden van onze Gemeente hopen we dat zij, ondanks corona, 
hun dagelijks leven zo goed mogelijk kunnen voorzetten, incl. hun 
school en studie. 

Oecumenische kerkdienst op 15 november
Deze hoop ik samen met pastor Jeroen Houben te leiden. De 
dienst stond op het programma voor zondag 22 maart, maar 
corona zette er toen een streep doorheen. Het is een viering in het 
kader van de Oecumenische Wintercyclus Spiritualiteit, met als 
thema: Iets nieuws…is het al te zien? Vier leden van onze cantorij 
werken aan de dienst mee! 
En zoals u (je) weet dient u zich nog steeds op te geven bij onze 
scriba mw. Statema als u een kerkdienst wilt bijwonen. 

Kerkdienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar,
22 november
Op deze zondag gedenken we in onze dienst de leden van onze 
Gemeente die ons na eind november 2019 door overlijden zijn 
ontvallen. We doen dat voor Gods Aangezicht, met liefde en 
respect. En dankbaar voor wie zij waren! Zusters en broeders in 
het geloof. De overledenen zijn:
- mw. M.M. van der Peijl - Hamelink, overleden op 
 24 februari, 85 jaar 
- dhr. G.P. Meulenberg, overleden op 24 februari, 96 jaar 
- dhr. Th. Straub, overleden op  18 april, 88 jaar
- dhr. J.J. Oranje, overleden op 23 april, 85 jaar
- dhr. J.A. van den Dorpel, overleden op 8 juli, 77 jaar
- dhr. L.M.A. van Vrouwerff, overleden op 25 augustus, 
 76 jaar
- dhr. H.D. Griffioen, overleden op 28 september, 89 jaar. 
De familieleden/contactpersonen van de overledenen worden 
persoonlijk uitgenodigd voor onze kerkdienst van 22 november. We 
wensen hen allen veel sterkte.

Mee-lezen / preekvoorbereiding
Dat had ik graag weer willen doen op maandagavond 16 
november. Maar dan zitten we nog in de periode van twee weken 
na 4 november, toen nieuwe en strengere coronamaatregelen 
ingingen. Dus veiligheidshalve slaan we de bijeenkomst een keer 
over. Helaas! Maar: er komt wéér zo’n avond, hopelijk in december. 

Zuid-West-TV
Op dinsdag 10 november worden er opnamen in onze kerk 
gemaakt voor het programma Relivisie Extra van Zuid-West-TV. 
Deze opnamen zijn vanaf vrijdag 13 november te zien via ZIGGO 
kanaal 40 en KPN kanaal 1420. Van harte aanbevolen! 

Trump opnieuw in het Witte Huis…
dat is het vurige gebed van dominee Paula White. Zij behoort tot 
de persoonlijke staf van de Amerikaanse president. Op 4 november 
heeft ze hartstochtelijk gebeden tot God. Haar motto is: Wie zich 
tegen Trump keert, keert zich tegen God. Zóó, dat is me nogal wat, 
als je iets weet van diverse twijfelachtige spelletjes die The Donald 
in de afgelopen jaren heeft gespeeld. Zeker met betrekking tot de 
verkiezingen van 3 november. Hopelijk zal het democratisch proces 
duidelijkheid geven!
Mrs. White zegt onder andere dat ze blijft bidden totdat de 
overwinning voor Trump veilig is. Ook vertelt ze in haar gebed dat 
ze het geluid van de overwinning al kan horen!! 
Vandaag, 5 november, weten we nog niet of het gebed van 
de dominee is verhoord. Wanneer u dit leest weten we dat 
hoogstwaarschijnlijk / hopelijk wel.
Het is altijd spannend om geloof en politiek op deze manier te 
vermengen. Dat weten we sinds de dramatische jaren veertig van 
de vorige eeuw.  In een andere context zegt prof. Manuela Kalsky: 
Je kunt JHWH (de Heer) niet voor je karretje spannen. Je kunt er 
geen machtsmisbruik of onderdrukking mee legitimeren.  
Maar ho-es…heeft president Trump dan niets goeds gedaan? 
Vast wel. Hij was bovendien democratisch gekozen. Maar in de 
afgelopen jaren zagen we ook een aantal kwalijke zaken.  
Wat is dan verstandig? Naar mijn idee: eerbiedig God vragen om 
zijn leiding in de vaak ingewikkelde processen die zich in een 
mensenleven en in de samenleving kunnen voordoen. En bidden 
om rust en om wijsheid; zeker als dingen anders uitpakken dan je 
had gedacht.  

Ten slotte: 
Een passend motto uit de Kerkenwerkagenda van dit jaar, 
opgeschreven toen de meeste mensen nog geen enkel benul 
hadden van corona: Zorgen moet je doen, niet maken! 
Sterkte voor jou en u. 

Een hartelijke groet. W. Lolkema. 

Opbrengst collecten in 2020
In het overzicht zijn de opbrengsten van de verschillende collecten 
over de eerste drie kwartalen van 2020 weergegeven. 
Diaconie € 778,96
Bloemenfonds € 146,32
Jeugdwerk € 78,55
Werelddiaconaat KIA € 50,55
ZWO € 463,33
Klein onderhoud kerkgebouw (3e collecte) € 111,90
Pastoraat en Eredienst  € 1303,15

De coronapandemie heeft onze kerkgang in 2020 behoorlijk 
ontregeld. Vanaf half maart tot half juni waren er geen 
fysieke kerkdiensten of alleen online diensten. Vanaf half juni 
zijn de kerkdiensten hervat, maar met een beperkt aantal 
kerkgangers. Het zal duidelijk zijn dat dit ook zijn weerslag op 
de collecteopbrengsten heeft gehad. De totale opbrengst van de 
eerste drie kwartalen in 2020 is op €  2.932,76 uitgekomen. Dat is 
ruim 50% minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. 
Er waren wel minder kosten voor gastpredikanten en organisten, 
maar van half juni verzorgen we weer iedere week een kerkdienst 
met een predikant en een organist. Gelukkig hebben een behoorlijk 
aantal gemeenteleden gereageerd op de oproep om collecten via 
de bank te voldoen, waarmee we een gedeelte van de terugval 
hebben kunnen compenseren. De opbrengst via de bank was 
op 30 september € 1.055,- en dat is een mooi bedrag. Als bij de 
overmaking via de bank niet werd aangeven hoe het geld moest 
worden verdeeld, dan is dit in gelijke delen over diaconie en 
Pastoraat en Eredienst verdeeld. In het derde kwartaal hebben 
we de uitgangscollecte (3e collecte) opnieuw ingevoerd, met als 
bestemming “Klein onderhoud kerkgebouw”. Hartelijk dank voor 
al uw bijdragen, namens het CvK, de diaconie en de ZWO. Als u 
liever geen kerkdiensten wilt bijwonen en ons volgt via Kerkdienst 
Gemist of Facebook en u wilt bijdragen aan de collecten, dan kunt 
een bedrag overmaken naar bankrekening NL09 INGB 0005 6285 
74 o.v.v. collecten. Bij voorbaat dank.

De kerkrentmeesters. 

Kopij kerkblad. Inleveren kopij tot uiterlijk woensdag 18 november, 
20.00 uur bij Kees Colpaart, e-mail: keescolpaart@outlook.com.
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AGENDA
Voorlopig worden er tot nader bericht nog geen 
wereldwinkelprodukten verkocht.

VAN DS. CORRY BIEMOND
Bij de diensten:
Op 22 november, eeuwigheidszondag, gedenken we de 
overledenen. Al jaren krijgt ieder in de kerk op deze zondag de 
gelegenheid ook zelf een kaarsje aan te steken aan het licht van de 
Paaskaars. Vorig jaar brandden er na deze dienst 56 kaarsjes. Dit 
zal nu in verband met de Corona niet mogelijk zijn. De aanwezigen 
-maximaal 30- kunnen een kaarsje aansteken, anderen kunnen dat 
op hetzelfde moment thuis doen. Ook is het mogelijk om na afloop 
van de dienst naar de kerk te komen en alsnog een kaars aan te 
steken en bij de andere brandende kaarsjes te plaatsen. De kerk 
zal daartoe nog een half uur na de dienst open blijven.

Gemeenteleven:
Kimberly Hage verblijft nog in Changes GGZ, De Beeklaan 4, 4661 
EP Halsteren. We wensen haar en haar familie kracht en hopen 
op herstel. Dhr. G. de Neve heeft een operatie ondergaan en is 
inmiddels thuis herstellende. U beiden en de zieken thuis, ook 
zij van wie de behandeling niet door kon gaan heel veel sterkte 
en kracht gewenst. Inmiddels horen we ook heel regelmatig van 
Corona in onze naaste omgeving. Het blijft een gevaarlijk virus 
dat ouderen en jongeren ernstig ziek kan maken. Ook u sterkte 
gewenst.

Engelenpostproject:
Er zijn nog wel wat ‘engelen’ nodig die in de Adventsweken een 
kaartje sturen naar mensen die wel wat extra aandacht kunnen 
gebruiken. Wilt u ons weer helpen ? Graag uw aanmelding voor 
21-11 bij Lieneke den Haan per mail: vdheijden@home.nl of tel.nr. 
0167-564324. Of bij mij, cbiemond@delta.nl

Een lege horizon:
In dagblad Trouw stond een artikel over de geschiedenis van het 
vergezicht in de kunst (20-10 2020). Daarbij een illustratie van het 
schilderij: de monnik bij de zee, van C. D. Friedrich. Je ziet een 
monnik op het strand met voor hem een eindeloze zee. Aan de 
horizon is geen schip, geen licht, niets. Het schilderij biedt geen 
richting, geen oplossing, geen uitzicht. Er is geen stip aan de 
horizon. In plaats daarvan verbeeldt het de machteloosheid die 
je als mens kunt voelen tegenover de wereld. De lege, strakke 
horizon, zonder gids of uitzicht, voelt als een afgrond.
De schrijfster van het artikel -Joke de Wolf- verbindt de 
geschiedenis van het vergezicht met leven in onze huidige tijd: het 
einde van de Coronapandemie is nog niet in zicht, velen ervaren 
de toekomst als donker en dreigend en zien geen licht. Maar 
is onze horizon werkelijk leeg? In deze dagen op weg naar de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar-zondag voleinding- moet ik 
altijd denken aan mijn oma. Diepe dalen in haar leven hadden hun 
sporen achtergelaten en haar somber gemaakt. Haar lievelingslied 
was “Door de nacht van strijd en zorgen” (lied 801 NLB) en als ze 
dat zong dan voelde je de verandering: de woorden gaven haar 
hoop, de melodie maakte haar hart lichter.
Vers 5 van dit lied zingt:
‘Met één lied uit duizend monden gaan wij zingend door de nacht,
Door één Geest tesaam verbonden, naar de kust waar God ons 
wacht’.
En met alle verdriet en onzekerheid die deze tijd met zich 
meebrengt is dat toch onze horizon: De Eeuwige die ons wacht.
Een hartelijke groet,

ds. Corry Biemond

VAN DE SCRIBA
Ambtsdragers
In januari loopt de ambtstermijn van ouderling Hanny van der 
Zee af, zij heeft aangegeven actief te willen blijven als pastoraal 
medewerker.
Gerda Verkouter heeft aangegeven haar ambt van ouderling neer 
te willen leggen maar wil eveneens graag pastoraal medewerker 
worden.
Ook komt er een vacature als voorzitter van de kerkenraad, 
want Piet Vogelaar heeft, na jaren leiding gegeven te hebben 
aan de kerkenraad, besloten een stap terug te doen, wel blijft hij 
kerkrentmeester.
We zijn dankbaar voor het vele werk dat Hanny, Gerda en Piet in 
de kerkenraad verricht hebben en blij dat zij actief blijven voor de 
gemeente. U begrijpt dat we nu dus drie vacatures hebben: twee 
ouderlingen en een voorzitter van de kerkenraad.
Wij hopen dat u na wilt denken of u een van deze ambten zou 
kunnen vervullen, u bent nodig voor de voortgang van het werk in 
onze gemeente. Voor aanmelding of meer informatie kunt u zich bij 
de scriba Conny Bom melden. U kunt haar ook namen doorgeven 
van personen waarvan u denkt dat zij geschikt zijn voor een ambt.

Zingen
De samenzang vormt een wezenlijk onderdeel van de eredienst.
De Coronapandemie maakt dit echter voorlopig onmogelijk.
Een alternatief hiervoor is dat één of meerdere (max. 3) personen 
voor in de kerk de door de predikant aangegeven liederen zingt.
Zij houden 5 meter afstand van de gemeenteleden/voorganger en 
1 ½ meter van elkaar en daarmee volgen we de richtlijnen van de 
PKN.
Wilt u hier aan mee doen dan kunt u zich opgeven bij Tiny Reink 
(e.reink@ziggo.nl of 06-28267579).
U hoeft geen geoefende zanger te zijn, ieder die graag zingt is 
welkom.

Preekvoorziener
Al jarenlang wordt ons predikantenrooster verzorgd door Annie 
de Vries. We zijn haar daar heel dankbaar voor. Annie heeft 
aangegeven dat ze hiermee wil stoppen. We zoeken daarom een 
opvolg(st)er. Mocht u interesse hebben, meldt u zich dan bij de 
scriba, Conny Bom, connybom@autobom.nl / 0167-564745.

Beelduitzending
Na overleg heeft het college van kerkrentmeesters besloten de 
eindejaarscollecte te laten vervallen en daarvoor in de plaats een 
dankdagcollecte te houden.
De kerkenraad heeft aangegeven om beelduitzendingen van de 
kerkdiensten tijdens de Corona pandemie te willen verzorgen.
Uit de opbrengsten van deze dankdagcollecte willen we graag de 
investeringen die hiervoor nodig zijn bekostigen.
Daarom vragen wij u om royaal mee te doen met deze collecte
(bankrekeningnr. Kerkrentmeesters NL73 RABO 0148 8207 00).
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage,

Conny Bom, scriba

VAN DE DIACONIE
COLLECTES
Zondag 15 november Edukans:
Wereldwijd gaan 258 miljoen kinderen en jongeren niet naar 
school.
We werken aan goed onderwijs in ontwikkelingslanden. Door 
te zorgen voor een veilige leeromgeving, goed opgeleide en 
gemotiveerde docenten, betrokkenheid van ouders en relevante 
opleidingen voor jongeren. Wij geloven dat talent niet verloren mag 
gaan.
De 2e collecte is bestemd voor het college van kerkrentmeesters.

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
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Zondag 22 november pastoraal werk Steenbergen:
Pastoraal werk hoort bij de taken van de ouderlingen.
Zij bezoeken ouderen, zieken en overige gemeenteleden die daar 
prijs op stellen. Ook iemand die nieuw is in de gemeente krijgt 
een welkomstbezoekje. Omdat het bezoekwerk een omvangrijke 
taak is worden de ouderlingen bijgestaan door een groep 
bezoekvrijwilligers.
Gezamenlijk zijn de ouderlingen ook verantwoordelijk voor de 
eredienst, kindernevendienst en jeugdwerk.
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 drie weken 
zal gelden en op 26 november a.s. verschijnt, inleveren voor 20 
november a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com
Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

Goed geregeld 
samen uit elkaar

Echtscheidings mediation & kinder- en  
oudercoaching door Schakel-Kracht.

Persoonlijke begeleiding voor zowel ouders als  
kind(eren) tijdens en na uw scheiding.

Telefoon: 06-13 43 14 28

Henk@schakel-kracht.nl

Yolande@schakel-kracht.nl

Miriam@schakel-kracht.nl

www.schakel-kracht.nl

Henk Moerenhout
Yolande Ooms
Miriam Hopmans

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

 

info@boest-it.com
www.boest-it.com

Alles Geprint

Office

Flyers & folders

Brochures

Verpakkingen

Vlaggen & banners

Etalage

Stickers

Interieur

3D

Maatwerk

Alle overige

Boest It!
Who Else?


