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21 uitgaven per jaar

Ik ben er voor jou
Het thema van de 40 dagentijd campagne van Kerk in Actie is 
dit jaar: Ik ben er voor jou, geïnspireerd op de zeven werken van 
barmhartigheid.

In de 40 dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft 
ons laten zien wat
barmhartigheid is: 

‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en 
jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie 
namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek 
en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar 
mij toe.’ Matteüs 25: 35, 36

Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad 
van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De 
hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed 
te doen.
In Noord-Brabant werken negentien kerken uit verschillende 
plaatsen samen in het project “Brabant voor Moldavië”. Dat klinkt 
als: “Wij zijn er voor jullie”. Door het werven van fondsen proberen 
we hen te helpen bij de problemen die ze tegenkomen. Maar het 
is ook andersom: wij kunnen ook van hen leren hoe je met elkaar 
omgaat als het echt moeilijk wordt.
In deze 40 dagentijd willen we kijken hoe jongeren in Moldavië er 
zijn voor hen die in de samenleving hulp nodig hebben. Moldavië is 
het armste land van Europa. Veel Moldaviërs kunnen in Moldavië 
geen werk vinden en zoeken daarom werk in het buitenland. 
Daarbij blijven ouderen en jongeren achter. De coronapandemie 
heeft een sterke invloed op het leven in Moldavië. Velen die elders 
werk vonden moeten terugkeren, omdat de werkzaamheden 
ophouden en er geen nieuw werk te vinden is. Daarnaast was de 
Moldavische gezondheidszorg al vóór corona erg zwak, waardoor 
deze de coronapandemie maar lastig aankan. Dit heeft tot gevolg 
dat mensen nog meer op elkaar zijn aangewezen. Veel gezinnen 
hebben geen of nauwelijks een inkomen. Dat geeft veel psychische 
problemen.
Een Moldavisch spreekwoord luidt “Als het zwaar wordt, kom je 
erachter wie je vrienden zijn”, zo vertelde Igor Kohaniuk, directeur 
van onze partner Bethania. Igor deelt zijn zorgen over de toestand 
in Moldavië, waar door de coronacrisis extra veel mensen zonder 
werk zitten. Ook in de omgeving van de mensen die bij Bethania 
werken. Tegelijkertijd heeft Igor ook een verhaal van hoop. Juist 
in deze crisis ziet hij dat mensen die het zelf niet breed hebben, 
boodschappen halen, eten koken en taxi´s bestellen voor mensen 
die in de zorg werken. Het is hoopvol om te zien dat mensen juist 
als het zwaar wordt naar elkaar omzien.

We willen als ZWO tijdens de 40dagentijd als het ware een 
trektocht houden langs de zeven barmhartigheden. Die trektocht 
zullen we illustreren met voorbeelden uit het leven in Moldavië. Ter 
herinnering, de zeven barmhartigheden bestaan uit de volgende 
goede daden:
1.De zieken bezoeken. 
In Moldavië verbinden kerken jongeren en ouderen met elkaar. De 
jongeren bezoeken de zieke ouderen, die op hun beurt de jongeren 
tot steun zijn. Het onderlinge contact is voor beiden van grote 
waarde. Dit is goed te zien op de poster.
2. De dorstigen laven.
Igor Kohaniuk vertelt “We moeten niet praten, maar doen. We 
moeten mensen laten weten dat er van ze gehouden wordt, niet 
met woorden, maar door daden”. Niet alleen bij ons, maar ook 
in Moldavië is de kerk een plek voor samenkomst, een plek die 
perspectief biedt en concrete hulp biedt. 
3.De vreemdelingen onderdak bieden. 
Bethania biedt onderdak aan kinderen die anders niet gezien 
worden. Het geven van onderdak betekent hier kinderen weer kind 

laten zijn, doordat ze een plek hebben waarop ze kunnen rekenen 
en terug kunnen vallen.
4. De naakten kleden. 
Een vorm van de naakten kleden is mensen de mogelijkheden 
geven om aan de armoede en uitzichtloosheid die daarmee 
gepaard te ontsnappen. In Bethania worden niet concreet 
kledingpakketten uitgedeeld, maar kinderen worden geholpen met 
onderwijs. Van hun ouders hebben ze soms niet geleerd hoe ze 
door onderwijs een toekomst op kunnen bouwen. 
5.De hongerigen eten geven. 
Er is veel armoede in Moldavië. Plaatselijke kerken delen 
voedselpakketten uit aan ouderen, omdat door corona geen 
gezamenlijke maaltijden kunnen worden georganiseerd. De 
jongeren helpen bij het uitdelen van de voedselpakketten.
6. De gevangenen bezoeken.
Kerken in Moldavië besteden net als wij aandacht aan 
gevangenen. Hier maken we een uitstapje naar eigen land. We 
roepen ieder op om mee te doen met de Paasgroetenactie. Met de 
Paasgroetenactie kunt u gedetineerden en tbs’ers in Nederland en 
Nederlandse gedetineerden in het buitenland een bemoedigende 
groet sturen. De gevangenen krijgen zo een teken dat ze niet 
worden vergeten. Zo’n teken past natuurlijk goed bij de 40dagentijd 
en Pasen.
7. De doden begraven. 
Kerken in Moldavië spelen een rol bij overlijden. Door de 
coronapandemie zijn in Moldavië ruim 164.000 mensen positief 
getest op corona en zijn ruim 3.500 mensen overleden. De 
aantallen worden natuurlijk beïnvloed door de aanpak die de 
Moldavische regering heeft gekozen. In veel Oost-Europese landen 
vallen de cijfers mee, door de strenge lock-down en doordat er 
minder mensen worden getest. In veel gevallen blijft de link met 
corona daarom onbekend.

“Ik ben er voor jou”. 
Jongeren in Moldavië worden onder meer geholpen door de 
organisatie Bethania. “Ik ben zo blij dat ik deze kinderen kan 
helpen,” vertelt medewerkster Adriana, ”en ik hoop dat we nog veel 
meer kinderen kunnen helpen in de toekomst! Ik zag jaren geleden 
hoe sommige kinderen opgroeien en ik wilde ze helpen anders 
te leven. Het mooiste om te doen vind ik gezondheidslessen, 
hygiëne en tandenpoetsen.” In het project “Brabant voor Moldavië” 
willen we in deze periode de jongeren centraal stellen. Wij kunnen 
Bethania en de kerken in Moldavië helpen te helpen. 
Doet u mee?
De ZWO cie’s van Bergen op Zoom, Steenbergen en Halsteren/
Nieuw-Vossemeer
Marlies Blesgraaf, Lieneke van der Heijden, Bas den Hollander
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BERGEN OP ZOOM
Protestantse Gemeente, Ontmoetingskerk, Bolwerk.
* Zondag 21 februari 10.00u: ds. S. Dondorp.
* Zaterdag 27 februari 17.00u: ds. W. Vermeulen. Evensong.
* Zondag 28 februari 10.00u: ds. W. Vermeulen.
* Zondag 28 februari 15.00u: ds. W. Lolkema, ds. S. Bloemert, 

pastor F. Hagedoorn-Timmermans en ds. W. Vermeulen.
 Dienst van Losmaking.

GGZWNB landgoed Vrederust.
* Zondag 21 februari 10.45u: ds. W. Vermeulen.
* Zondag 28 februari 10.45u: ds. R.H.J. Jellema.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE HALSTEREN / NIEUW-
VOSSEMEER

Halsteren, St. Martinuskerk.
* Zondag 21 februari 10.00u. ds. H. de Bie uit ’s Gravenpolder.
 Viering van het Heilig Avondmaal.
 Collecten: 1e Diaconie, 2e Werelddiaconaat, 3e Onderhoud 

kerken.

Nieuw-Vossemeer, Kerk Voorstraat.
* Zondag 28 februari 10.00u. ds. H. van het Maalpad.
 Collecten: 1e Missionair werk, 2e Pastoraat, 3e Onderhoud 

kerken.
* U kunt de diensten volgen via YouTube of www.kerkomroep.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE TE WOENSDRECHT 
* Zondag 21 februari, 9.45 uur: Ds. W. Lolkema, Woensdrecht.
 Collecten: 1e ZWO Noodhulp Ethiopie; 2e Pastoraat en 

Eredienst; 3e Klein onderhoud kerkgebouw
* Zondag 28 februari: onlineviering, nadere info via www.pkgw.nl/

online.
 Collecten: 1e Diaconie; 2e Pastoraat en Eredienst; 3e Klein 

onderhoud kerkgebouw

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE 
* Zondag 21 februari om 10.00 uur: ds. C. Biemond.
 Collecten: 40-dagentijd collecte en Kerkrentmeesters.
* Zondag 28 februari om 10.00 uur: ds. G.J. Heetderks.
 Collecten: 40-dagentijd collecte en Kerkrentmeesters.

Naam van de kerk --- kerk van de Naam.

Toen ik in 1988 mijn werk begon in Bergen op Zoom werd ik 
verbonden aan –toen nog- de Gereformeerde kerk. En ons 
gebouw stond ook onder die naam bekend. Dat was natuurlijk 
lekker overzichtelijk want de Lutherse gemeente kwam samen in 
de Lutherse kerk en de Hervormde gemeente kwam samen in de 
Hervormde kerk.
In de negentiger jaren kwam het samen-op-weg proces goed 
op gang en toen was er ook discussie over de toekomstige 
thuishaven van die gezamenlijke gemeente. We hadden natuurlijk 
kunnen zeggen: “de Protestantse gemeente komt samen in de 
Protestantse kerk”, maar in de 90-er jaren was helemaal nog niet 
duidelijk hoe onze landelijke kerk zou gaan heten en het voelde 
ook wel als het missen van een kans.
Uit verlegenheid spraken we een poosje over “de kerk aan het 
Bolwerk” maar daarmee zeg je nog niet zo veel. 
We wilden in een naam ook iets kunnen uitdragen over de identiteit 
van die nieuwe gezamenlijke gemeente. Een naam die ook wel 
moest passen bij de wat robuuste architectuur van het gebouw. 
Tevens een naam die moest passen bij wat een gemeente is: 
een gemeenschap van mensen die God belijden en van uit die 

belijdenis leeft en samenleeft. Gehoorzaam aan de roeping van 
de Eeuwige, de Ene, de Heere, de Aanwezige, Hij/zij die is, die 
wij God noemen. In de hebreeuwse bijbel hebben we voor de 
naam van God 4 letters: JHWH. Je mag het werkwoord ‘zijn’erin 
herkennen maar omdat we met God niet geknikkerd hebben 
noemen we hem niet bij die naam. Vandaar ‘meneer’ofwel, de 
Heer. Het gesprek over de naam van de kerk ging dus eigenlijk 
over de kerk van de Naam. Hoe ben je gemeente van ‘de 
aanwezige’ en wat doe je dan om dat te zijn? In de toenmalige 
beleidsplannen komen we de werkwoorden “vieren, leren en 
dienen” tegen.
De architect van de kerk schreef in de 20-er jaren van de vorige 
eeuw dat hij bij zijn ontwerpen bewust een brede basis gebruikt 
met een steil dak en daarop een puntig torentje. Het resultaat is 
een gebouw dat er uitziet als een grote driehoek.
De brede basis is de gemeenschap die samenkomt rond Woord 
en sacrament. De plattegrond van de kerkzaal concentreert 
zich rondom het liturgisch centrum waar Bijbel, doopvont en 
avondmaalstafel te vinden zijn. Dat staat centraal en inspireert je 
en leidt tot lofzang en – laten we maar zeggen- actie. Maar daarbij 
blijft het niet. Boven het geheel zien we het torentje; dit alles is 
gericht op de verwijzing naar God. In de liturgie ontmoeten de 
gemeenteleden elkaar en laat God zich ontmoeten. Vandaar de 
driehoek. 
Soli deo gloria ….. zo zeiden ze dat in 1928. Op 1 januari 1995 
vertaalden we dat met de nieuwe naam “Ontmoetingskerk”. Een 
gebouw waar mensen 
van verschillende tradities 
elkaar ontmoeten. 
Waar oecumene een 
vanzelfsprekendheid 
is. Waar pastoraal én 
diakonaal “de ander” 
in beeld is. Waar elke 
generatie een plekje mag 
hebben. Kortom, waar 
vieren, leren en dienen 
centraal staan. Zo gingen 
we samen op weg.  
Ik mocht er van mee genieten ….. deelgenoot zijn.
Ik wens onze gemeente vanuit deze thuishaven en gebaseerd op 
deze beleidsgedachten al het goede toe. Dat we met vrucht en 
vreugde gemeente van Christus mogen zijn.

ds. Willem Vermeulen.
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KERKDIENSTEN

   Dit nummer geldt voor twee weken. Het volgende nummer,
dat voor drie weken geldt, verschijnt op 04 maart 2021.

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

Administratie (voor adressen, abonnementen en advertenties)
Mevr. Paula van Herel-van Sprang,
         Tel. 06-23485599, 
          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.
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Zondag 21 februari De zieken bezoeken
Thema: Jongeren die ouderen bezoeken 
Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen 
andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit 
heeft desastreuze
gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen 
nog maar ouderen en jongeren en is de leeftijdsgroep ertussen 
weg. Bethania verbindt jongeren en ouderen met elkaar. De 
jongeren bezoeken de zieke ouderen. Zij brengen hen een warme 
maaltijd, helpen met klusjes, brengen hout om wat warmte te 
geven in de winter. Ouderen zijn op hun beurt de jongeren tot 
steun. Het onderlinge contact is voor beiden van grote waarde.

Jongeren op 
ziekenbezoek

Zondag 28 februari: De 
dorstigen laven
Thema: het belang van 
de kerk in Moldavië. 
Als je in het centrum van 
de hoofdstad Chisinau 
bent, zou je abusievelijk 
kunnen denken dat 
het wel meevalt met 
de armoede. Er is 

duidelijk een kleine, maar puissant rijke groep mensen die zich 
met corruptie ook rijk houdt en rondrijdt in dure auto’s. Daarnaast 
is er een kleine middenklasse en dan echt heel veel mensen met 
inkomens waar ze niet van kunnen rondkomen. En de situatie 
verandert niet. Daarom trekken veel mensen weg, naar andere 
landen op zoek naar inkomen en toekomst. In de dorpen is niets te 
doen, er is geen werk, en als er al werk is, verdienen mensen veel 
te weinig om van te leven. Het voelt uitzichtloos. 
Bethania is gestart om hun paasviering niet in de kerk, maar in 
een psychiatrisch ziekenhuis te houden en daar ook na afloop 
een maaltijd te organiseren waar zowel de patiënten als de 
gemeenteleden aan meededen. Dit is het begin geweest van hun 
grotere diaconale betrokkenheid. Igor Kohaniuk, directeur van onze 
partner Bethania vertelt: “We moeten niet praten, maar doen. We 
moeten mensen laten weten dat er van ze gehouden wordt, niet 
met woorden, maar door daden.”
Niet alleen bij ons, maar ook in Moldavië is de kerk een plek voor 
samenkomst, een plek die perspectief biedt en concrete hulp biedt. 
Door de kinderen en ouderen bij te staan hebben de kerken een 
positieve impact op de samenleving, veranderen ze levens en 
bieden ze hoop en perspectief.

Ds Pascal brengt door jongeren 
ingezamelde spullen bij oudere
Zie ook https://kerkinactie.
protestantsekerk.nl/projecten/
levensreddende-zorg-voor-
kwetsbare-ouderen

ROND DE KERKDIENSTEN

Zondag 21 februari 10.00 uur, Ontmoetingskerk. 
Voorganger is ds. S. Dondorp.

Zaterdag 27 februari 17.00 uur, Ontmoetingskerk. 
De eerste van drie diensten in het afscheidsweekend is een 
evensong met als motto: “stad op een berg”. De evensong is een 
avondgebed waarbij het accent ligt op zang en muziek. Lezingen 
en gebeden zijn gezongen en worden ‘muzikaal ondersteund. 
De laatste jaren zijn we in onze gemeente hiermee vertrouwd 
geraakt vanwege de projecten “kerkmuziek (op weg naar 2017)”. 
Wat betreft de zang hebben we met beperkingen te maken maar 
muziek is er des te meer. Ook werkt Eline Vooijs weer mee voor 
de declamaties en lezingen. Dit tweede weekend in de 40-dagen 
tijd staat de lezing van de verheerlijking op de berg op het rooster. 
Ik heb deze gekozen als uitgangspunt voor de verdere liturgie. 
Annemiek Vogels coördineert het geheel, Eric v.d. Geer en Nigel 
Hutson werken mee, samen met enkele zangers. U kunt de dienst 
volgen via de facebookstreaming vanaf onze website.

Zondag 28 februari 10.00 uur, Ontmoetingskerk.
Op zondagochtend gaat de aandacht uit naar de gemeenteleden in 
alle generaties. Voor de kinderen vertelt Mirjam Wakkee–v.d. Berg 
het verhaal “een rare dag”. Enkele jong volwassenen musiceren. 
Naast het kinderverhaal lezen we Psalm 1. Met alle beperkingen 
hopen we op een vrolijke en optimistische kerkdienst. U kunt 
de dienst volgen via de facebookstreaming vanaf onze website. 
Voorganger is ds. Willem Vermeulen.

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
Jongerenwerker:
Paulien Honkoop, tel.: 06-51592637,
E-mailadres: jeugdwerker@protestantsekerkbergenopzoom.nl
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
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

 
Zondag 21 februari De zieken bezoeken 
Thema: Jongeren die ouderen bezoeken  
Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen 
andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft 
desastreuze 
gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog 
maar ouderen en jongeren en is de leeftijdsgroep ertussen weg. 
Bethania verbindt jongeren en ouderen met elkaar. De jongeren 
bezoeken de zieke ouderen. Zij brengen hen een warme maaltijd, 
helpen met klusjes, brengen hout om wat warmte te geven in de winter. 
Ouderen zijn op hun beurt de jongeren tot steun. Het onderlinge contact 
is voor beiden van grote waarde. 
 

 
 
Jongeren op ziekenbezoek 
 
Zondag 28 februari: De dorstigen laven 
Thema: het belang van de kerk in Moldavië.  
Als je in het centrum van de hoofdstad Chisinau bent, zou je abusievelijk 
kunnen denken dat het wel meevalt met de armoede. Er is duidelijk een 
kleine, maar puissant rijke groep mensen die zich met corruptie ook rijk 
houdt en rondrijdt in dure auto’s. Daarnaast is er een kleine 
middenklasse en dan echt heel veel mensen met inkomens waar ze niet 
van kunnen rondkomen. En de situatie verandert niet. Daarom trekken 
veel mensen weg, naar andere landen op zoek naar inkomen en 
toekomst. In de dorpen is niets te doen, er is geen werk, en als er al 
werk is, verdienen mensen veel te weinig om van te leven. Het voelt 
uitzichtloos.  
Bethania is gestart om hun paasviering niet in de kerk, maar in een 
psychiatrisch ziekenhuis te houden en daar ook na afloop een maaltijd te 
organiseren waar zowel de patiënten als de gemeenteleden aan 
meededen. Dit is het begin geweest van hun grotere diaconale 
betrokkenheid. Igor Kohaniuk, directeur van onze partner Bethania 
vertelt: “We moeten niet praten, maar doen. We moeten mensen laten 

weten dat er van ze gehouden wordt, niet met woorden, maar door 
daden.” 
Niet alleen bij ons, maar ook in Moldavië is de kerk een plek voor 
samenkomst, een plek die perspectief biedt en concrete hulp biedt. Door 
de kinderen en ouderen bij te staan hebben de kerken een positieve 
impact op de samenleving, veranderen ze levens en bieden ze hoop en 
perspectief. 
 

 
 
 
Ds Pascal brengt door jongeren ingezamelde spullen bij oudere 
Zie ook https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/levensreddende-
zorg-voor-kwetsbare-ouderen 



Zondag 28 februari 15.00 uur, Ontmoetingskerk. 
De dienst op zondagmiddag staat in het teken van de losmaking 
en aanvang emeritaat. Naast mijzelf zijn er nog drie voorgangers: 
natuurlijk mijn directe collega ds. Wim Lolkema. Vervolgens ds. 
Sophie Bloemert waar ik veel mee heb samengewerkt voor “het 
bredere kerkverband” zoals we dat dan noemen. Ook ben ik 
blij dat pastor Fredi Hagedoorn – Timmermans meewerkt. Zij is 
sinds jaar en dag mijn vaste ReliVisie-collega en brengt met haar 
aanwezigheid de oecumene in beeld. Natuurlijk had ik graag 
collega pfarrer Christiane Schmidt uit Torgau erbij gehad, maar 
vanwege de stand van de pandemie is dat niet mogelijk. Ook nu 
horen we weer de lezing van dit weekend; de verheerlijking op 
de berg. Orgelmuziek wordt verzorgd door Janno den Engelsman 
en ook nu weer horen we een enkele zanger onder leiding van 
Annemieke Vogels. U kunt de dienst volgen via www.zuidwesttv. 
nl en via de facebookstreaming vanaf onze website.

MEDEWERKING KERKDIENSTEN
Zondag 21 februari
Lezingen: Annemiek Beukman.

Zondag 28 februari
Lezingen: Nico v.d.Beukel.

HUISDIENSTEN IN SERVICEFLATS EN WOONZORGCENTRA
Jacquelineflat:	 vrijdag 5 maart 14.30 uur: ds. W. 

Lolkema. 

ROND DE GEMEENTE

Wijkbijeenkomsten
Er komt een aantal wijkbijeenkomsten waarin u / jij gelegenheid 
krijgt om kennis te maken met onze a.s. predikant ds. Ellen van 
Sluijs (en zij met u) en waarin ook het jaarthema Het Goede Leven 
kort voor het voetlicht komt. Vanwege de coronacrisis vinden deze 
bijeenkomsten digitaal plaats, via ZOOM. 
Je (u) kunt je hiervoor aanmelden VOOR donderdag 4 maart 
bij Rob Blesgraaf en Wim Lolkema. Mail: blesnl@gmail.com en 
w.lolkema@gmail.com
U ontvangt dan tijdig een ZOOM-link waarmee u op het door 
u gekozen tijdstip kunt inloggen. Ook krijgt u informatie over 
de manier waarop dat in zijn werk gaat.  Omdat een digitale 
‘bijeenkomst’ een wat andere dynamiek kent dan een gewoon 
samenzijn duren de ontmoetingen ongeveer een uur. 

Wilt u via ZOOM deelnemen? Meldt u zich dan aan!
Wijken 1 en 4: dinsdag 9 maart om 19.30 of 20.45 uur (naar keuze)
Wijken 2 en 5: dinsdag 16 maart om 19.30 of 20.45 uur (naar 
keuze)
Wijken 3 en 6: donderdag 25 maart om 19.30 of 20.45 uur (naar 
keuze)
Voor belangstellenden uit alle wijken: 
donderdagochtend 18 maart via ZOOM om 9.30 uur. 

Voor gemeenteleden die niet beschikken over een computer of  
internetverbinding komt er op een ochtend in april een bijeenkomst 
in de Ontmoetingskerk, voorzover de coronaregels dit op dat 
moment toelaten. Dus niet via ZOOM. Hierover leest u op een later 
tijdstip meer. 
Graag tot ziens!  De Taakgroep Pastoraat. 

UIT DE PASTORIE AAN DE MARATHONSTRAAT

Zorgen en ziekte
Van de meeste families welke in de vorige kerkbode genoemd 
werden krijgen we hoopvolle en positieve berichten. Onze 
ouderling Loes Proveniers mocht inmiddels het ziekenhuis verlaten 
en knapt thuis verder op. We wensen een ieder die met ziekte en 
zorgen te maken heeft heel veel sterkte en geduld. 

Verdriet
Onze condoleances gaan naar de familie Hageman. Deze moest 
onlangs afscheid nemen van hun (schoon)moeder en oma. 
Gelukkig konden alle betrokkenen op tijd aanwezig zijn en hun 
verdriet als familie delen. We wensen Jan-Willem en Ina en overige 
familieleden van harte sterkte toe met dit verdriet. 

Terugblik 
Op vrijdag 5 febr. jl. mocht er weer kerkdienst gehouden worden in 
het Jacquelientje. Na lange tijd konden we elkaar weer even zien 
en na de dienst ook even bijpraten. Namens de bewoners was er 

voor mij een mooie bos bloemen vergezeld van een fles waarin ook 
een goed “bouquet”. Leuke verrassing en heel erg bedankt! 
Op zondag 7 febr. jl. mocht ik voorgaan in de ZWO-dienst. De 
ZWO-commissie had voor een mooie inhoudelijke bijdrage 
gezorgd. Hopelijk is het via de streaming ook thuis goed over 
gekomen. Het project in Moldavië verdient ons aller steun en 
support.
Terwijl ik dit schrijf zijn de tv-opnames achter de rug van de 24ste 
Vastenavondkerkdienst. We konden op zondag 7 febr. maar net 
door de sneeuw heen komen op weg naar de sint Gertrudiskerk 
waar alle zang en het gesproken woord in stukjes en beetjes 
RIVM-proof werd vastgelegd. De montage maakt er een kloppende 
kerkdienst van! Inmiddels waren er bijna 300 “beleef-het-mee 
tasjes” aangevraagd en deze zijn door vrijwilligers van beide 
kerken overal aan huis bezorgd. Ook de prijsjes die verdiend 
werden met de tientallen prachtige kleurplaten zijn thuis bezorgd. 
Geweldig dat er zoveel belangstelling voor was en ook zoveel 
helpende handen. De uitzending van de dienst was op 14 februari 
jl., maar deze blijft terug te zien via www.zuidwesttv.nl.

Vooruitblik
En dan nu de blik vooruit naar de twee laatste weekenden van 
februari: de 21ste in de Ark, Vrederust en zowel de 27ste als 
28ste in onze Ontmoetingskerk. In de Ark komen we samen met 
ongeveer 30 personen. De diensten in de Ontmoetingskerk gaan 
door met de bekende beperkingen. Elders leest u er meer over. 
Het eerste weekend van maart is zeker ook een weekend om 
naar uit te kijken. Dan mogen we ds. Ellen van Sluijs begroeten 
en aan onze gemeente verbinden. Zo gaan Woord- en 
Sacramentbediening en al het pastorale werk ononderbroken door. 
Het kan niet mooier. 

ReliVisie
Op vrijdag 26 februari kunt u dit programma weer zien via Zuidwest 
TV. De opname komt dit keer uit de Ontmoetingskerk. Paulien 
Honkoop heeft haar medewerking ook toegezegd zodat we wat 
nieuws te horen krijgen over de plannen rondom het jeugd- en 
jongvolwassenenwerk. Welkom via de buis! 

Groet
Voor de komende tijd: Geniet van wat wel kan. Wees voorzichtig. 
Graag weer snel tot ziens. 
Een hartelijke groet aan u allen. 

ds. Willem Vermeulen.
VAN DS. LOLKEMA

AFSCHEID
Het weekend van 27 en 28 februari komt met rasse schreden 
dichterbij. Het worden bijzondere dagen want ds. Willem 
Vermeulen neemt afscheid van onze Gemeente, bijna 2 ½ jaar 
na zijn collega Bert ten Kate. Hij wordt (zoals dat ambtelijk heet) 
losgemaakt. Dat losmaken is in zijn geval niet het ontspannen 
doorknippen van een dun draadje maar - na bijna 33 jaren in het 
Bergse - het doorsnijden van een stevige dikke kabel; met alle 
herinneringen en gevoelens die daarbij horen. 
Met alle dankbaarheid van dat moment ook!!  
Door zijn vele talenten en zijn uitgebreid netwerk heeft Willem veel 
mogen betekenen voor onze Gemeente, voor onze stad en de 
plaatselijke oecumene en voor het kerkelijk Zuiden des lands.
Als collega van de (vanuit Bergen op Zoom gezien) naburige 
Gemeente Roosendaal leerde ik hem al kennen in de jaren 1996 
t/m 2011. En in de afgelopen jaren, vanaf het najaar van 2018, 
werd het contact intensiever. Ik ben hem dankbaar voor zijn 
support!
Ongetwijfeld zullen er in het genoemde weekend heel wat goede 
woorden aan zijn adres klinken. 
En daarmee ook in de richting van zijn echtgenote Lia en hun gezin 
van drie zonen, drie schoondochters en diverse kleinkinderen. 
Jean-Jacques Suurmond schreef ooit over het afscheid van een 
predikant dat daarmee niet alleen iets stopt maar dat er vooral 
ook iets wordt gecreëerd. Door het terugkijken naar het vele 
goede wat is geweest (al is elke mens ook iemand met haar of 
zijn beperkingen) ontstaat een kostbaar moment wat we ons lang 
zullen herinneren. 
En als die dikke kabel in het geval van Willem is doorgesneden 
begint in zijn geval ook een nieuwe relatie met onze Gemeente: die 
van emeritus-predikant. Dus als je goed afscheid neemt, geef je 
elkaar ook iets. Afscheid nemen wordt afscheid geven!
Lia & Willem blijven onder ons wonen en bij ons horen. Dat is een 
goed vooruitzicht voor de toekomst. We wensen hen veel geluk, 
geloof, hoop en liefde. En van Godswege: vrede en alle goeds!

W. Lolkema.
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VERJAARDAGEN EN HUWELIJKSJUBILEUM
In de komende periode vieren onderstaande gemeenteleden in de
leeftijd vanaf 75 jaar, hun verjaardag:
19 februari mevr. M. den Engelsman - Boogert, 87 jaar.
20 februari mevr. A.P. den Boer - Sinke, 85 jaar.
 mevr. H. Swaanen - van Kaam, 77 jaar.
 dhr. G. van Saarloos, 79 jaar.
26 februari dhr. T.H. Veenvliet, 80 jaar.
27 februari mevr. J.G.B.M. Mouwen - Messemaeckers, 75 jaar.
2 maart mevr. J.B. Moes - Melk, 86 jaar.
 dhr. L. Geleijns, 83 jaar.
4 maart dhr. J. van Doorn, 82 jaar.
 dhr. J. van der Kraan, 78 jaar.

Huwelijksjubileum 
Op 19 februari zijn dhr. en mevr. J. Ponse - M.C. Houke, 50 jaar 
getrouwd (sectie 3).
In verbondenheid met elkaar feliciteren we boven genoemden van
harte en wensen u allen goede dagen toe.

DIACONAAL NIEUWS

PAASGROETENACTIE 2021
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden 
ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland 
en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op 
de paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door 
gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van Kerk 
in Actie tijdens de veertigdagentijd, ‘Ik ben er voor jou’, werd 
de verbondenheid van de gemeente binnen de muren met de 
gemeente daarbuiten uitgebeeld in een prachtig kunstwerk.

Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. We zijn 
dit, vanwege de maatregelen rondom het coronavirus, genoodzaakt 
op een aangepaste manier te organiseren even als vorig jaar. De 
kaarten kunt u afhalen bij Kees de Klerck, Copernicusstraat 20, wel 
graag even een afspraak maken 06-22237815 zodat u zeker bent 
dat u niet voor een gesloten deur staat. Wanneer het lastig voor 
u is om ze op te halen kunnen we ze ook bij u bezorgen. Het zijn 
dubbele kaarten:- één gedeelte is voor de gedetineerde, het andere 
gedeelte is om door de gedetineerde zelf verstuurd te worden 
naar het thuisfront of anders. Op het gedeelte dat de gedetineerde 
verstuurt plakt u een postzegel’. De kaarten levert u weer in bij 
mij of een andere diaken, we willen de kaarten 1 maart opsturen 
naar het landelijke verzamelpunt waar ze verdeeld worden over de 
penitentiaire inrichtingen.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, 
zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet 
precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn 
dat het feit dat er aan hen gedacht wordt, de gedetineerden erg 
goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de 
kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als 
men je door een kaart een hart onder de riem steekt. 

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op protestantsekerk.nl/
paasgroetenactie.
We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk 
dank!

Kees de Klerck, Diaconie. 

SUCCESVOLLE OPROEP
Tijdens de dienst van 24 januari deden we een oproep voor 
spulletjes en huisraad om een gemeentelid te helpen met het 
inrichten van een huis. Er kwamen snel veel reacties binnen met 
verschillende aanbiedingen. Het waren er zoveel dat er zelfs een 
keuze gemaakt kon worden. Fijn om te zien dat zoveel mensen 
wilden helpen! Wat kon worden gebruikt, is afgegeven en in 
gebruik genomen. Namens de diaconie heel hartelijk bedankt voor 
uw hulp!

Marlies Blesgraaf.

BESTUUR/BELEID/BEHEER

VAN DE KERKRENTMEESTERS
Wanneer u dit leest, duurt het nog maar even of ds. Ellen van Sluijs 
betrekt met haar man de pastorie aan het Bolwerk. Dat is wel een 
beetje een mijlpaal, want het is meer dan tien jaar geleden dat de 
pastorie werd bewoond door een predikant. 
Hoewel de huurders van de woning dat de afgelopen jaren hebben 
gedaan ‘als een goed huisvader’, zoals dat in huurcontractentaal 
heet, moest er toch wel het een en ander aan het huis en de tuin 
gebeuren. De kerkrentmeesters Rob Franssen, Bram Otto en 

Jaap van Dam hebben zich hier, samen met een aantal andere 
vrijwilligers uit de gemeente, met heel wat uurtjes voor ingezet. 
Allemaal bijzonder bedankt! We wensen Ellen en haar gezin een 
heel fijne tijd toe op ‘BWZ136’!
Een ander welgemeend dankwoord is op zijn plaats voor een 
gemeentelid dat ons een nieuwe laptop heeft geschonken, voor het 
live streamen van de kerkdiensten! Een heel bijzonder gebaar waar 
we als kerkrentmeesters buitengewoon blij mee zijn, en waar we 
als hele gemeente van kunnen genieten. Heel veel dank!

Rindert Peerbolte,
kerkrentmeesters@protestantsekerkbergenopzoom.nl 

MEDEDELINGEN

AGENDA 
Bijeenkomsten vinden plaats in de Ontmoetingskerk of via Zoom, 
tenzij anders vermeld.
Ma 22 februari 13.30 crea dames.
 19.00u repetitie cantorij Rejoice.
 19.30u werkgroep afscheid Willem 

Vermeulen.
Di 23 februari 14.00u, kerkcafé.
Wo 24 februari 10.30u, liturgie commissie.
ma 01 maart 13.30u, crea dames.
 19.00u, repetitie cantorij Rejoice.
Di 2 maart 14.00u, kerkcafé.
Wo 3 maart 20.00u, moderamen.

OUD-PAPIER CONTAINER
Deze vindt u weer bij de Ontmoetingskerk op zaterdag 6 maart 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 24 
februari e-mailen naar margreet.dekam@kpnmail.nl.

BIJ DE KERKDIENSTEN 

Woensdag 17 Februari Aswoensdag eerste dag van 
Quadragesima,van de veertig dagen tijd naar Pasen toe 
Evangelie: Matteús 6:16-21
Zondagslied: Lied 797 ( gezang 271)    

Zondag   21  Februari Invocavit ( roep mij aan)
Evangelie : Matteüs 4: 1-11 
Zondagslied: 898 ( Gezang  24, uit alle liederen van Luther) Een 
vaste burcht is onze God. 

Confuus zijn, 
Men kan over iets confuus zijn, uit z,n doen, verbijstert…….. in 
deze tijd reden ten over. Confuus is gerelateerd aan Confucius een 
van de grootste mannen uit de geschiedenis. Confucius  551 v. 
Chr.
In het boek: De Grote Philosophen, staat hij samen met Sokrates- 
Buddha en Jezus.
De Joodse propheten verkondigden Gods woord,
Confucius bracht de stem van de oudheid in het bewustzijn.  
Confucius had als doel de mensen te onderwijzen opdat zij een 
beter leven konden hebben. Door  zijn reizen met goede en minder 
goede eraringen belande hij in dienst van een hertog. Door zijn 
raadgevingen kwam het land tot boei en welstand. Hij werd minister 
van   justitie en ten slotte minister - president. Maar zoals vaak in 
het leven, als het te goed gaat maken mensen fouten zo ook deze 
hertog. Hij luisterde niet meer naar Confucius met 
als gevold dat  het met het land  berg afwaarts ging. Confucius 
besloot  te vertrekken. Dit werd een lange periode. Hij was al 
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op leeftijd toen de ommekeer kwam. Zijn basis  gedachte gold: 
het redden van de mens door duidelijk te maken wat de oudheid 
heeft geleerd. De weg is leren niet alleen weten. En het geleerde 
toepassen en zelf beoefenen. De opvoeding door de scholen. 
Hij sticht een school, in het begin een privé school. en zijn 
schoolsysteem werd een staatsschool als een school die vanwege 
de staat opvoeding in het vaandel had. Want leren en denken 
horen bij elkaar. Het een vraagt om het andere. en anderzijds 
denken en niet leren  is vermoeiend, gevaarlijk- anderzijds is 
leren en niet denken waardeloos.  Hij wilde de jonge mensen 
tot bestuurders van het land maken. De orde wordt door zeden 
en gebruiken benadrukt. Het gebod van gedrag, Het gedrag 
betekend een onophoudelijke opvoeding. Te leren zijn, kunsten en 
wetenschappen, sport, etiketten, persoonlijke vorming, weten wat 
goed en wat niet goed is. Character vorming,  het was een gevecht 
vanwege de juiste leer, “ Wie allen aandacht schenkt aan zijn eigen 
bestaan, die brengt de grote menselijke relatie in gevaar”. De 
innerlijke waarde wordt verkregen door zelf achting en zelf vorming. 
Is de wortel goed, dat wil zeggen is het inzicht,, de werkelijkheid, 
dan zullen de gedachten waar zijn, dan is het bewustzijn goed.”Als 
de samenleving , de aarde  in orde zou zijn, dan zou ik  niet nodig 
zijn, om deze te veranderen”.Zonder leren geraken alle deugden in 
de mist en ontaarden ,verbasteren ; zonder leren wordt tolerantie 
tot grofheid,dapperheid tot ongehoorzaamheid wordt humaniteit tot 
domheid, wijsheid tot verwardheid, waarachtigheid tot ruïneren.
Mens wordt wie zichzelf in toom weet te houden, de grenzen kent 
van zelfbeheersing, de wetten der zeden naleeft. 
Conclusie, onze huidige jeugd komt veel te kort, 

Mededeling: 22maart 2021 om 13:30 is er een Lutherse eredienst 
in de Gertrudis kerk te Bergen op Zoom. Ds. Willem Boon zal de 
dienst verzorgen, het orgel zal bespeeld worden door Janno den 
Engelsman, op ons eigen Rogierorgel,
Belangstellenden zijn uiteraard welkom.  
Hartelijke groet,

Marlies de Vries – Dix.

UIT DE PASTORIE.
Bij de diensten.
Op dit moment volgt de kerkenraad het advies om nog geen zang 
te hebben in onze kerkdiensten. Vanzelfsprekend zal bij verruiming 
van de maatregelen worden gekeken naar mogelijkheden en 
wordt u daarvan natuurlijk op de hoogte gesteld. Tot nader orde 
zijn de diensten nu alleen te volgen via ons videokanaal en via 
kerkomroep.nl. Informatie daarover, en over de liturgie van de 
diensten, vindt U op onze website. 

Zondag 21 februari.
De kerkdienst komt vanuit Halsteren. Het is de eerste zondag van 
de veertigdagentijd. Voorganger is ds. Hans de Bie. Organist is 
dhr. Edu de Goffau. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal 
gevierd. U bent van harte genodigd om deel te nemen aan deze 
Maaltijd van de Heer. Gezien de beperkingen kan dat echter alleen 
thuis. U kunt een stukje brood en bekertje met wat wijn klaarzetten 
en tijdens de viering dan zelf meedoen. Al zijn we dan niet in de 
kerk bij elkaar, we weten ons toch bij brood en wijn verbonden in 
Christus.  
Mocht u het Avondmaal op een ander moment thuis willen vieren 
dan is het mogelijk dat één van ambtsdragers (predikant of 
ander lid van de kerkenraad) met brood en wijn bij u thuiskomt. 
Neemt u daartoe even contact op met de predikant of een andere 
ambtsdrager, dan kan een afspraak worden gemaakt.

Zondag 28 februari.
Deze kerkdienst, op de tweede zondag van de veertigdagentijd, 
komt vanuit Nieuw Vossemeer. In het komende half jaar zijn drie 
diensten ingeroosterd waarin van een beamer gebruik wordt 
gemaakt waarmee zang en muziek wordt geprojecteerd. Wanneer 
u thuis de diensten volgt via YouTube krijgt het geprojecteerde 
ook te zien en te horen. (Via kerkomroep.nl is het alleen te horen) 
Sommige liederen zullen bekend zijn, andere zijn wellicht nieuw 
voor u. 
Deze zondag is zo’n dienst. De evangelie lezing voor deze tweede 
zondag in de veertigdagentijd is traditioneel de verheerlijking van 
Jezus op de berg. Dit jaar gelezen uit Marcus 9: 2- 10.  

Liturgische bloemschikking.
Tijdens de veertigdagentijd en Pasen wordt door de bloemengroep 
weer een liturgische bloemschikking verzorgd. De schikkingen 
volgen het thema van de 40dagentijd campagne van Kerk in Actie 
(KIA). Dat thema luidt: Ik ben er voor jou. En dat wordt uitgewerkt 
in de zeven werken van barmhartigheid. Eén voor elke zondag 
in de veertigdagentijd en één voor de Paaszondag. Zes van die 
zeven werken van barmhartigheid staan in Mattheus 25: zieken 
bezoeken, dorstigen laven, vreemdelingen huisvesten, naakten 
kleden, hongerigen voeden, gevangenen bezoeken. De zevende, 

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: R. van Zwieten-Krijger, Groenendaal 5, Halsteren, tel. 0164-686460;
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/.

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
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doden begraven, stamt uit latere tijd (in 1207 toegevoegd door 
paus Innocentius III). Elke week zal de liturgische schikking één 
van de zeven werken van barmhartigheid verbeelden. Vergezeld 
door een tekst. 

Berichten uit de gemeente.
Mw. Marina Mertens verblijft voor therapie op Vrederust. Geen 
makkelijke weg om te gaan, maar hopelijk wel één die weer 
vaste grond onder de voeten zal geven. Zowel voor haar als haar 
gezin. Dat bij de therapie de nabijheid zal worden ervaren van 
Hem die Zich de betrouwbare levensweg noemt. Mw. Trudie de 
Bruin onderging radiotherapie. Dat de resultaten daarvan goed 
zullen mogen zijn. Mw. Joke Neuteboom heeft haar radiotherapie 
afgesloten. Elders leest u van haar hand een bedankje voor 
meeleven. We weten dat er door sommigen gewacht wordt op 
verdere behandeling of een ingrijpende operatie. Het wachten 
valt soms zwaar. Helemaal als eerdere ingrepen en behandeling 
niet afdoende zijn gebleken. Dat er toch ook vertrouwen en goede 
moed geschonken zal worden. 
Ook wie te maken kregen met besmetting met het coronavirus 
wensen we toe dat zij daar goed doorheen zullen komen. 

Jarigen.
Mw. A.C. Berkhout–Dissel (21 feb.)
Dhr. J.M. Schipper (23 feb.)
Mw. J. de Jonge–Vugteveen (24 feb.)
Dhr. W. Bos (24 feb.)
Mw. A. den Hamer–Kallewaard (26 feb.)
Mw. D.A. Schipper–van Kempen (4 maart)
Allen van harte gefeliciteerd.

Tenslotte.
Elders leest u over ‘Open Kerk’. Dit keer kunt aan de uitzending op 
Stille Zaterdag zelf een bijdrage leveren. En elkaar te bemoedigen 
en te inspireren met gedachten over wat Pasen u zegt en wat het 
betekent in uw leven. Fijn als u daaraan kunt en wilt meedoen. En 
denkt u of jij a.u.b. niet dat u/ jij een begaafd spreker of schrijver 
moet zijn. Gewoon eerlijk jezelf blijven! Met eigen gedachten en 
eigen woorden. Teksten worden afgewisseld met passende muziek. 
En natuurlijk geheel overbodig, maar wel voor alle duidelijkheid: 
Hoewel ‘open Kerk’ in en vanuit de Martinus plaatsvindt gaat het 
niet alleen om bijdragen uit Halsteren. Reacties uit zowel Halsteren 
als uit Nieuw Vossemeer zijn welkom. De werkgroep Open Kerk 
hoopt er een mooie ‘Open kerk’ van te kunnen samenstellen. 

Op 28 februari a.s. neemt collega ds. Willem Vermeulen afscheid 
van Bergen op Zoom. Hij hoopt dan met emeritaat te gaan. In 
de voorafgaande jaren was hij ook regelmatig voorganger in 
onze diensten. Emeritaat hoeft daarvoor in de toekomst geen 
belemmering te zijn. Hij mag zich wat dat betreft ook nu welkom 
blijven weten in onze gemeente. Het afscheid zal door de 
beperkende omstandigheden anders verlopen dan gehoopt en 
gepland. Desalniettemin wensen we hem, na zovele jaren van 
arbeid in Bergen op Zoom en op de Brabantse Wal, mooie en 
waardevolle dagen van afscheid nemen toe. 
Opvolging is geregeld. Zoals bekend zal collega ds. Ellen van 
Sluijs Etten-Leur verruilen voor Bergen op Zoom. Evenmin een 
onbekende in onze gemeente. Elk jaar ging zij wel één keer of 
vaker voor. Zij hoopt op 7 maart intrede te doen. Wij wensen haar, 
haar gezin en haar ouders alvast een mooie voorbereidingstijd toe. 
Met daarin voor Ellen, en haar gezin, ook een goed afscheid van 
haar huidige gemeente. Voor haar ouders, Jan en Annie van Sluijs, 
beiden lid van onze gemeente, ook fijn dat zij nu dicht in de buurt 
komt te wonen. 

Met de omliggende protestantse gemeenten op de Brabantse 
Wal zijn we in gesprek over de invulling van jeugd- en 
jongerenpastoraat. Vanaf 3 januari is mw. Paulien Honkoop 
halftime gestart als jeugdwerker voor Bergen op Zoom. (Voor 
een periode van 5 jaar). De bedoeling is dat zij hecht gaat 
samenwerken met een collega die parttime voor de andere 
Brabantse Wal gemeenten zal worden aangetrokken. Momenteel 
worden diverse wegen onderzocht om daarvoor financiële 
middelen te verkrijgen. In het kopartikel van de volgende editie 
van rond de kerken zal Paulien zich aan de gemeenten op de 
Brabantse Wal voorstellen. 

Vele pastorale contacten gaan momenteel telefonisch. Maar waar 
dat wordt gewenst blijft natuurlijk ook bezoek aan huis mogelijk. 
(Vanzelfsprekend met in achtneming van geldende voorschriften.) 
Laat het dus a.u.b. even weten als u zo’n bezoek op korte termijn 
prijs stelt. 

Een hartelijke groet. 
Ds. Henk van het Maalpad.

40DAGENTIJD.
Het thema van de 40dagentijd campagne van Kerk in Actie is dit 
jaar: 
Ik ben er voor jou, geïnspireerd op de zeven werken van 
barmhartigheid.
In Noord-Brabant werken negentien kerken uit verschillende 
plaatsen samen in het project “Brabant voor Moldavië”. Dat klinkt 
als: “Wij zijn er voor jullie”. Door het werven van fondsen proberen 
we hen te helpen bij de problemen die ze tegenkomen. Maar het 
is ook andersom: wij kunnen ook van hen leren hoe je met elkaar 
omgaat als het echt moeilijk wordt.

In deze 40dagentijd willen we kijken hoe jongeren in Moldavië er 
zijn voor hen die in de samenleving hulp nodig hebben. We houden 
als het ware een trektocht langs de zeven barmhartigheden. Voor 
iedere zondag is er een voorbeeld uit het leven in Moldavië.
Elders in dit nummer kunt u hier meer over lezen voor de zondagen 
21 en 28 februari.

We zullen dit jaar geen spaardoosjes uitdelen. Maar u kunt wel 
sparen voor het 40dagen doel. We hebben ervoor gekozen om 
de opbrengst van de 40dagen collectes en de “spaardoosjes” te 
besteden aan de hulp die Bethania in Moldavië geeft aan kinderen.
U kunt uw gift of bijdrage 40dagencollecte storten op het 
rekeningnummer van de ZWO-commissie: NL57 RABO 0118 8180 
15 t.g.v. Diaconie van de Protestantse gem. Halsteren/NV inzake 
de ZWO. Met vermelding van 40dagen project.
Doet U ook mee?
Namens de ZWO-commissie,

Bas den Hollander.

OPEN KERK.
3 april 2021 – Stille zaterdag.
Deze Open Kerk zal in het teken staan van “Wat betekent Pasen 
voor U? Wat betekent Pasen voor jou?” Wilt u/jij dit met ons delen? 
In een korte tekst, gedicht of foto met korte toelichting (max. 2 
minuten). Dit zal dan worden opgenomen en in de Open-Kerk-
uitzending vanaf 3 april a.s. worden getoond. In deze Open Kerk 
wordt verder met verhalen en muziek aandacht gegeven aan het 
Paasfeest dat aanstaande is. 
Wilt u/jij meewerken? Laat het ons dan weten. 
Graag uw reactie vóór 25 februari a.s. naar Lucy Moerland, lucy.
moerland@hetnet.nl

Werkgroep Open Kerk.

BEDANKT.
Half november kwam ik opeens in een stroomversnelling terecht, 
die me in een onverwacht hoog tempo meenam in het nieuwe jaar.
Ik was net jarig geweest en had (ook vanwege corona) heel veel 
post gekregen.
Dus er hing al een lijntje met kaarten in huis.en daarna bleven 
kaarten en brieven komen van vrienden, bekenden en ook van 
minder bekenden, vanwege mijn ziek zijn.
Die ene lijn werden er meerdere en ik was echt onder de indruk 
van alle lieve berichten en wensen. Een vrolijk gezicht.
Hartelijk dank!! Ook voor de telefoontjes, de apps en mails!!
Het is me niet mogelijk iedereen persoonlijk te antwoorden, 
vandaar dit berichtje. Zeer geapprecieerd en hartverwarmend.
Volgende week heb ik voor het laatst bestralingen en dan de 
nabehandeling voor vijf jaar met medicatie.Een compliment voor 
de efficiënte aanpak en gestroomlijnde zorg van diverse oncologie-
gerelateerde afdelingen in deze uitdagende tijd, is beslist op zijn 
plaats!
Blijf gezond en geniet van elke nieuwe dag!
Hartelijke groet,

Joke Neuteboom.

OPBRENGST ZEGELTJESACTIE.
Het gezamenlijk inzamelen van zegels voor de Plus-
boodschappenpakketten is ook deze 9e keer een enorm succes 
geworden! Via onze kerkgemeenschap en kennissen zijn er 33 
volle kaarten binnengekomen.
De vorige keer was het met 44 kaarten wel meer, maar gezien 
de omstandigheden van geen kerkdiensten zodat iedereen 
ze bij ons thuisbezorgd heeft, is dit toch een mooi resultaat! 
Velen verzamelen samen met kennissen, ook van buiten onze 
kerkgemeenschap, en komen met de overschotjes, en vele volle 
kaarten, bij ons terecht. 
Van de 33 pakketten zijn er 3 in overleg met de diaconie in de 



gemeente bezorgd. Dus 30 stuks zijn er naar voedselbank “Goed 
Ontmoet” gegaan.
Ook in de Quirinus parochie werd op dezelfde manier ingezameld. 
Daar is de opbrengst 12 pakketten met de verdeling 5 in de 
gemeente en 7 naar “Goed Ontmoet”. 
Namens “Goed Ontmoet” en diaconie, alle deelnemers heel 
hartelijk dank!!

Jaap van de Merbel.

KOPIJ KERKBLAD.
Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor drie weken zal 
gelden en op donderdag 4 maart verschijnt, insturen vóór vrijdag 
26 februari naar Lucy Moerland, e-mail: lucy.moerland@hetnet.nl 
tel. 683295.

BERICHTEN vanaf de BERGSE PLAAT

Pastoraat
Van haar man Jan hoorde ik dat mw. Janneke de Jonge 
(Ossendrecht) na heel wat weken in het ziekenhuis en op de 
revalidatie-afdeling van Tante Louise op 19 februari thuis hoopt te 
komen. 
Dat is op zichzelf een reden tot dankbaarheid, want het heeft er 
(wat haar gezondheid betreft) zo nu en dan om gespannen. We 
wensen Janneke & Jan in de komende tijd heel veel goede moed, 
geduld en kracht van onze God toe. 
Van dhr. Karel Smagge ontving ik op 10 februari vanuit Rijswijk het 
volgende app-bericht: Het gaat een stuk beter met mij. Ik voel me 
energieker dan enige tijd geleden. Lopen gaat nog niet maar staan 
wel, dus we gaan vooruit. Ik heb twee weken geleden het Pfizer-
vaccin gehad, nu nog de tweede prik. Karel woont in een prachtig 
appartement. (Ik was onlangs even bij hem, hij woont nu op nog 
geen tien minuten lopen bij onze dochter en haar gezin vandaan.) 
We wensen hem en zijn partner Dorry alle goeds.

Kerkdienst
Op zondag 21 februari (de eerste zondag in de veertigdagentijd) 
is er weer een kerkdienst in ons kerkgebouw. Helaas kan deze 
in verband met de huidige corona-maatregelen alleen worden 
bijgewoond door kerkelijk ‘personeel’. Maar we hopen dat u 
meeluistert en meekijkt via www.kerkdienstgemist.nl en Facebook.  
We houden een ZWO-dienst in het kader van Brabant voor 
Moldavië, zie ook de vorige uitgave van dit blad. Ik heb nog geen 
bestellingen voor Moldavische wijn of honing ontvangen, maar dat 
kan nog. Zeker als u dit blad digitaal leest hebt u het meestal al op 
de dinsdag in uw mailbox.  
Uiteraard mocht ik deze dienst weer voorbereiden samen met onze 
ZWO-commissie: de dames Meta van Geest, Alie Iriks, Marjanne 
van Loenen en Charlotte Statema. Dames: dank voor jullie inbreng!
Tja, en dat ik erg verlang naar kerkdiensten met (in eerste 
instantie) maximaal dertig kerkgangers hoef ik jou en u niet te 
vertellen.  Maar ja, de zinnen die ik de afgelopen elf maanden het 
meest heb gelezen luiden: Het is wat het is! En: Laten we vooral 
blij zijn met wat wèl kan! Uit de eerste zin spreekt berusting.  En 
uit de tweede inspiratie en motivatie. Met die drie woorden komen 
we volgens mij de crisis wel door, zolang we zelf niet ernstig door 
corona worden getroffen. (Dan is er iets meer nodig.) En zoals u 
wellicht weet verwijst het woord inspiratie in onze geloofsleer naar 
de kracht van de Heilige Geest.

Om te overdenken: 
Islam (heel erg in het kort)
Sinds een aantal jaren denken diverse mensen bij de term ‘islam’ 
al gauw aan extremisten. En die zijn er! Overigens niet alleen 
binnen de islam, maar ook binnen andere godsdiensten. En in die 
zin is het woord ook gekaapt door bepaalde politici. 
Maar stel, je bent moslim en je heet Ahmed Aboutaleb en je bent 
al twaalf jaar de zeer gewaardeerde burgemeester van 010 en 
oud-staatssecretaris…  dan ben je een fantastisch voorbeeld van 
een tweehonderd procent geïntegreerd moslim. En daarvan zijn er 
gelukkig velen! Uitermate dienstbaar aan onze samenleving. En 
dan wordt ook duidelijk dat de islam ons niet alleen goede mensen 
brengt, maar ook mooie dingen. En dat de scheiding tussen 
christendom en islam minder diep is dan we (misschien) denken. 
Ik las in de krant een verhaaltje van een docent islamitische 
theologie aan de Vrije Universiteit. Hij pleit vanuit zijn theologische 
achtergrond voor een goede balans in ons leven. Dan gaat het om 
vier facetten:  - voldoende aandacht voor God - voor jezelf - voor 
gasten en (ten slotte) - voor je familie en je gezin.     
Als je deze vier factoren niet uit het oog verliest, is je leven in 
balans, schrijft hij. Vanuit deze balans kun je leven en werken. 
Bovendien wijst deze theoloog ons op de spirituele waarde van 
werk. Oók (naar mijn idee) van vrijwilligerswerk. En daarmee komt 
hij dicht bij het gedachtengoed van de ons welbekende Johannes 
Calvijn. Ik geef het jou en u graag mee. Als een kompas in deze 
crisistijd, vanaf Aswoensdag welgemoed onderweg naar Pasen. 

Ten slotte: 
een hartelijke groet aan jou en u. 

W. Lolkema.

Bekijk het eens anders…
Het afgelopen jaar heeft me niks gebracht!

Mij hoor je nooit zeggen
dat we samen meer kunnen dan alleen
Want als ik even verder kijk, ontdek ik

spanning en onrust om me heen
Elke week voelde ik minder

verbinding met mensen die me dierbaar zijn
Ik voelde

dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld
En zeg me vooral niet

“er zit iets moois in iedere dag”
Want hoe je het ook wendt of keert

ik heb dit jaar stilgestaan
Je zult mij nooit horen zeggen:

Het afgelopen jaar bracht me veel lichtpuntjes!

Lees het nu eens van onder naar boven!
Bij mij schoonmoeder las ik bovenstaand stukje in de 
veertigdagenkalender van de Protestantse Gemeente Goes. Zo 
mooi geschreven: ik wil dat graag met jullie delen.
Hartelijke groet

Kees Colpaart 
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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

 

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

Dag en nacht bereikbaar. 

 

 

 

 

 

Dorpsstraat 36 0164-682327 / 06-50817729 
Halsteren www.uitvaartverbogt.nl 
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40-dagen tijd en Paasgroetenactie. 
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als in Brabant de 
carnavalsklanken klinken, dan begint de 40-dagentijd. Nu is dat 
heel anders dan anders. Prachtig winterweer, maar grote rust. 
Geen blauwe kielen, rode zakdoeken of gordijnen. Het is echt 
anders-dan anders.
Wat wel hetzelfde is zoals ieder jaar ook nu weer de paasgroeten 
actie.
U heeft er al over kunnen lezen in de nieuwsbrief van de ZWO, dus 
wellicht ten overvloede. We sturen een kaart naar gevangenissen 
en tbs-klinieken in Nederland en naar Nederlandse gevangenen 
in het buitenland. Door het coronavirus kunnen we dat ook dit jaar 
niet doen vanuit de kerk en daarom willen wij aanbieden de groet 
voor jullie te schrijven en daarna de kaarten te versturen. 
Een kaartje ontvangen doet altijd goed, en zo´n paasgroet heeft 
een extra dimensie. “Gevangenen realiseren zich juist ook in 
deze tijd dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die 
zich inleven in hun situatie,” aldus Trinus Hoekstra die vanuit de 
Protestantse Kerk betrokken is bij de paasgroetenactie. 
U kunt zelf een tekst schrijven of een tekst gebruiken van de 
suggesties hieronder. U kunt het nummer doorgeven. 

Meta van Geest, Antwerpsestraatweg 72,
Hoogerheide

Tel. 06 28 62 34 82
E-mail: metavangeest@home.nl

Kopij kerkblad. Inleveren kopij tot uiterlijk vrijdag 26 februari, 18.00 

uur bij Kees Colpaart, e-mail: keescolpaart@outlook.com.

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

VAN DS. CORRY BIEMOND
Bij de diensten:
Op 21 februari, de eerste zondag in de veertigdagentijd, hoop ik 
zelf voor te gaan en lezen we Marcus 1: 12-15 over de verzoeking 
in de woestijn.
Op 28 februari is ds. G. J. Heetderks uit Oosterhout de voorganger 
in de dienst. Hij is werkzaam binnen het justitiepastoraat. Het 
zijn nog steeds diensten zonder gemeenteleden die worden 
uitgezonden via kerkomroep en youtube. De liturgie en de link 
waarmee u de uitzending kunt ontvangen staan op de weekbrief 
die u via onze scriba wordt toegezonden.

Gemeenteleven:
Er zijn voor zover bekend geen gemeenteleden opgenomen in 
het ziekenhuis. Wie in afwachting zijn van behandeling of operatie 
wensen we kracht en geduld. Dat wensen we ook allen toe die het 
zo moeilijk hebben met de Coronamaatregelen. Mooi om te horen 
is dat ook in onze gemeente al meerdere ouderen en medewerkers 
in de zorg zijn gevaccineerd. Dat moet toch het einde van alle 
beperkingen dichterbij brengen en het straks weer mogelijk maken 
samen te komen in de dienst en voluit God de lof toe te zingen.

Een nieuwe voorzitter:
Op 3 februari heeft dhr. Piet Vogelaar de voorzittershamer van de 
kerkenraad overgedragen aan mevr. Hannelie Saarloos. We zijn 
heel blij dat Hannelie deze functie op zich wil nemen en danken 
Piet voor zijn jarenlange inzet. We wensen Hannelie veel succes 
en vreugde met deze taak. Piet blijft kerkrentmeester en daar zijn 
we hem dankbaar voor. Zodra het mogelijk is zullen we Hannelie 
bevestigen en Piet herbevestigen. Tevens nemen we dan afscheid 
van de ouderlingen mevr. Gerda Verkouter en mevr. Hanny van de  
Zee.

Een nieuwe preekvoorziener:
Blij zijn we ook dat mevr. Geeske Vogelaar onze nieuwe 
preekvoorziener wil worden. We waren al even op zoek nadat 
mevr. Annie de Vries te kennen had gegeven deze taak neer te 
leggen en ineens werd daar de naam van Geeske genoemd. Die 
hoefde er niet lang over na te denken en gaat energiek aan de 
slag. Annie, nogmaals bedankt voor je inzet en Geeske veel succes 
gewenst.

Afscheid:
Op 28 februari neemt ds. Willem Vermeulen na bijna 33 jaar 
afscheid als gemeentepredikant van Bergen op Zoom. Wij danken 
hem voor zijn inzet voor de samenwerking van de gemeenten van 
de Brabantse Wal en wensen hem alle goeds en bovenal Gods’ 
Zegen voor de toekomst.

Afwezigheid:
Van 28 februari t/m 14 maart ben ik afwezig in verband met verlof.
Voor dringende pastorale zaken kunt u contact opnemen met de 
scriba of de ouderlingen. Zij benaderen een vervanger.

40 dagentijd kalender:
Met aswoensdag, 17 februari,  begint de tijd van bezinning en 
inkeer op weg naar Pasen. De PKN geeft weer een kalender uit 
die ons helpt om deze 40 dagentijd stil te staan bij het leven van 
Jezus. Thema is: ‘Ik ben er voor jou’ en elke week staat één van de 

Predikant: ds. C. Biemond, Heimolen 74b, 
4625DD Bergen op Zoom., Tel. 0164-858514, 
Mail: cbiemond@delta.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

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74
familiekamer 
Oudlandsestraat 202, Steenbergen
www.uitvaartzorgnuiten-groffen.nl
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Administratiekantoor en belastingconsulent 
fiscale aangiften voor bedrijven + particulieren 

Jo Arts, FA    www.XLfin.nl 

Melanendreef 184, 4614 GK BoZ 
tel. (0164) 233 297 bgg (06) 51 62 55 38 
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zeven werken van barmhartigheid centraal. U kunt deze kalender 
voor € 1,-- bestellen via www.webwinkel.pkn.nl , deze wordt dan 
per post thuisbezorgd.
Ten slotte: een hartelijke groet,

ds. Corry Biemond

VAN DE DIACONIE
COLLECTES
Zondag 21 februari:
De 1e collecte is voor de 40-dagentijd collecte, zie voor informatie 
het algemene gedeelte van Rond de Kerken, de 2e collecte is 
bestemd voor het college van kerkrentmeesters.

Zondag 28 februari:
De 1e collecte is voor de 40-dagentijd collecte, zie voor informatie 
het algemene gedeelte van Rond de Kerken, de 2e collecte is 
bestemd voor  het college 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 4 maart a.s. verschijnt, inleveren voor 26 februari a.s. 
bij mij greetvangiels@hotmail.com
Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

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
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Verpakkingen

Vlaggen & banners

Etalage

Stickers

Interieur

3D

Maatwerk

Alle overige

Boest It!
Who Else?

Hoveniersbedrijf Floribunda
voor tuin, boom en landschap

Heensedijk 2
4655 SK De Heen
info@hoveniersbedrijffloribunda.nl
www.hoveniersbedrijffloribunda.nl

Jeroen Moelker
mobiel: 0612530344

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


