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KERK-ZIJN met je mobiele 
TELEFOON
dat deden we op zondagmiddag 14 maart. We speelden met 
een aantal ouderen, kinderen en jongeren (de leden van de 
Bergse Taakgroep Jeugd met hun gezinsleden) een interactief 
spel. Via Whatsapp. Allemaal in onze eigen woning, dus geheel 
coronaproof. Het was een try-out voor (ooit) het Moldaviëspel. Een 
ZWO-spel om plezier te hebben en om financiën voor Moldavië te 
verzamelen. En gààf dat het was! Onwijs. 
De kerk is volop in beweging! Dat zie je aan dit spel. Maar ook aan 
bijv. het fenomeen Kliederkerk waar de Taakgroep (zie boven) zich 
momenteel in verdiept.
Kliederkerk; weleens van gehoord? Dat is interactief kerk-zijn. 
Als het FF kan buiten je eigen kerkgebouw. Samen vieren, 
samen ontdekken, samen eten. Dat zijn de drie elementen van 
Kliederkerk. En door alles heen ben je natuurlijk ook druk maar 
vooral ontspannen bezig met ontmoeting. En met je geloof.   
Op mijn vorige werkplek Rilland (hier maar zeventien kilometer 
vandaan) zijn we met Kliederkerk aan de gang gegaan. De naam 
werd: Komjok, zeeuws voor Kom je ook? 
Vanaf de eerste happening, op een vrijdagavond in september 
2016 op een plaatselijke camping, was het meteen raak. Een flink 
aantal kinderen met hun ouders en zelfs een paar oma’s. Gezellig 
en intergeneratief, op z’n zondags gezegd, voor alle leeftijden. 
De kerk in beweging! Dat zie je aan Kliederkerk. En ik besefte het 
ook toen ik het voorpagina-artikel van mijn nog tamelijk kersverse 
collega Paulien las in de vorige uitgave van dit blad.  Anouk - uit 
dat artikel - heeft haar eigen invulling voor de zondagmorgen 
gevonden (buiten de kerk) maar komt tòch in een kerk terecht. En 
ze wordt geraakt, door ouderwetse en nieuwerwetse vormen van 
kerk-zijn. Geloof in een eigentijds jasje. 

Wat de zich-vernieuwende kerk betreft: onze landelijke kerk heeft 
vorig jaar een visienota gepubliceerd. Het is de derde Nota, na de 
twee eerdere: Leren leven van de verwondering en De hartslag 
van het leven uit resp. 2005 en 2012. Kenners zullen hierin 
gezangregels uit het ‘oude’ Liedboek herkennen. Deze derde 
visienota heet: Van U is de toekomst - de titel van een lied en een 

bundel van Huub Oosterhuis. 
Zo’n visienota is een inhoudelijke plaatsbepaling, 
waarmee een richting wordt gewezen. Deze nota 
vermeldt al op één van de eerste bladzijden een 
gegeven waar je niet direct vrolijk van wordt: 
slechts 8,5 % van alle belijdende leden van de 
PKN is jonger dan veertig jaar. Au! 
Maar de pijn is bijna over als je verder leest. Want 
de nota als geheel straalt m.i. veel geloofskracht 
uit. Niet omdat de kerk een bedrijf is wat wij (al 
sleutelend) zouden moeten redden, nee: de kerk is 

van Christus, zegt één van de kerkelijke formulieren. 
Na een analyse van de situatie van ‘ons Nederlanders’ (we zijn o.a. 
Klagend gelukkig, Op zoek naar zin en Gepolariseerd) haakt de 
nota breed aan bij het bijbelse woord Genade; 
een term die annoNU misschien wel even moet worden afgestoft. 
Het latijnse woord voor genade is gratia. Het woord gratis 
is daarvan afgeleid. Het is één van de kernwoorden van het 
protestantisme. Genade vertelt: de mooiste dingen in het leven 
vallen ons toe…en we leven van wat we ontvangen. Ook van wat 
we in Christus ontvangen. Genade brengt dus ontspanning. Maar 
ook motivatie! Want van daaruit kunnen de handen uit de mouwen. 
Vanuit dat basismotief wijst deze derde visienota een weg.  
Toegespitst op de betekenis van de Maaltijd van de Heer, de 
betekenis van de oecumene, deze aarde als Schepping van God 
en de taak van de kerk in de samenleving.     
Een paar dingen die mij opvallen: twee keer lees ik in de nota 
dat er vanuit ‘onze’ bronnen (zoals de Bijbel) een eigensoortig, 
hemels licht valt over onze werkelijkheid. Daardoor krijgen we zicht 
op onze verantwoordelijkheid voor onze medemens in haar / zijn 

situatie,  voor de schepping en voor ons samenleven. 
En bijzonder vind ik ook een citaat van prof. H. Berkhof (overleden 
in 1995) : Doe als kerk alleen dingen los van anderen als u ze 
vanuit uw geweten niet samen met anderen kunt doen! In zo’n zin 
zit een bende oecumenisch huiswerk! 
De nota wijst ons op het belang van gemeentes die door 
immigranten in ons land worden gebracht. Zij brengen een heel 
eigen spiritualiteit dichtbij. En wat ook opvalt is de gedachte van 
een kerkvader uit de vierde (!) eeuw over ‘Twee Altaren’: het ene 
altaar staat in de kerk, het andere midden in de samenleving, 
tussen mensen die arm zijn en in nood verkeren. 
Moeilijk vind ik altijd: hoe maak je zulke gedachten concreet? 
Misschien in hele grote stappen als volgt: door na een gebed de 
nota (nog eens) goed te lezen, te brainstormen 
en vervolgens kritisch te selecteren. Daarna 
zet je de elementen in een beleidsplan wat 
je aankunt en wat je vervolgens vertaalt in 
jaarplannen. Misschien staat dat hier iets 
eenvoudiger opgeschreven dan dat je het doet, 
maar toch…  
Ongetwijfeld is er, zoals gebruikelijk, discussie 
over deze nota. Lijkt me heel prima! In een 
levende kerk, waarvan de leden met respect met 
elkaar omgaan, is dat niet alleen heel gezond 
maar ook verrijkend.  

Intussen begint alles bij dat aloude woord…
genade. Bij onze God die deze wereld en ons leven draagt en van 
Wie wij zijn Zoon mochten ontvangen om Hem na te volgen.  
De kerk is volop in beweging. Van Moldaviëspel tot Visienota tot 
Kliederkerk!

W. Lolkema, maart 2021
 

40 dagen project Brabantse Wal

In deze periode sluiten we onze trektocht in de 40 dagen tijd af. 
Een tocht die ons langs de zeven barmhartigheden voert.  We 
laten zien hoe jongeren in Moldavie geholpen worden en zelf hulp 
bieden aan anderen.

Zondag 28 maart: De doden begraven.
Thema: de coronadoden herdenken in Moldavië en in Nederland
Wie Mattheüs 25 leest komt dit werk van barmhartigheid niet 
tegen. Toch is het al snel een van de werken geworden. Volgens 
sommigen om op zeven ( het getal van de volheid) werken uit te 
komen. Volgens anderen omdat het begraven van de doden zeker 
net zo’n plicht is als iemand te eten geven: het niet doen is geen 
optie. Het goed begraven van de doden is in Bijbels perspectief 
een belangrijke gebeurtenis.
Dit jaar worden we daar nog eens extra bij betrokken.
Een vergelijking maken tussen de corona situatie in Moldavie en 
Nederland is lastig. Volgens de officiele cijfers van de WHO is 
het aantal mensen dat besmet is of overleden in Moldavie, naar 

verhouding vergelijkbaar 
met Nederland. De 
gezondheidszorg  in Moldavie 
concentreert zich in de 
steden. Op het platteland zijn 
huisartsen schaars.
Het begraven in Moldavie 
gebeurt hoofdzakelijk volgens 
de gebruiken van de Oosters 
Orthodoxe kerk.
Tussen overlijden en 
begrafenis zit meestal 2 tot 
4 dagen. Traditioneel ligt de 

overledene thuis opgebaard. Direct na overlijden wordt een kaars 
ontstoken die tot de uitvaart moet blijven branden.
Een wake bij de overledene is gebruikelijk. Daar kan iedereen, die 
deze kende, bij gaan zitten om herinneringen op te halen.
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Voorafgaand aan de ter aarde bestelling is er een begrafenisdienst. 
Daarbij is de kist geopend om nabestaanden gelegenheid tot 
afscheid te geven. Men kust daartoe de overledene (bijv. op het 
voorhoofd) of het kruis op de kist.
Deze zondag is een mooi moment om de mensen die aan 
corona zijn overleden in Moldavië en in Nederland te herdenken. 
Bijvoorbeeld door één minuut stilte te houden.

Zondag 4 april (Pasen) : Ik ben er voor jou
Thema: hoe kunnen wij er zijn voor de kinderen in Moldavië. 
 Kinderen in Moldavië zijn over het algemeen op zichzelf 
aangewezen. De ouders verdienen in het buitenland geld en zijn 
weg. Daardoor hebben kinderen het in materieel opzicht niet altijd 
slecht. Maar als jij als 15 jarige voor je broertjes en zusjes moet 
zorgen en niemand bekommert zich om jou, wat doet dat dan met 
je? 
 “Wat is echte armoede?” verzucht Rodica, medewerkster van 
Bethania. “Wel een iPhone hebben, maar zonder liefde en moreel 
kompas opgroeien? Of in bittere armoe maar met liefhebbende 
ouders om je heen?” En als je ouders dan zeggen: We doen het 
voor jou hoor… wat doet dat met je?
Hoe kunnen wij er zijn voor de kinderen in Moldavie. Hoe kunnen 
we de organisatie Bethanie helpen te helpen. “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.”
Wat geven wij ze mee in hun rugzakje?
Wij zijn er voor hen!

De ZWO cie’s van Bergen op Zoom, Steenbergen en 
Halsteren/Nieuw-Vossemeer

Marlies Blesgraaf, Lieneke van der Heijden, Bas den Hollander

BERGEN OP ZOOM
Protestantse Gemeente, Ontmoetingskerk, Bolwerk.
* Zondag 28 maart 10.00u: ds. E.J.S. van Sluijs.
* Zondag 28 maart, 17.00u: ds. W. Lolkema. Muzikaal 

Avondgebed.
* Donderdag 1 april 15.30u: ds. W. Lolkema. Witte donderdag. 

Dienst van Schrift en Tafel.
* Donderdag 1 april 19.00u: ds. E.J.S. van Sluijs. Witte donderdag. 

Dienst van Schrift en Tafel.
* Vrijdag 2 april 19.00u: ds. W. Lolkema. Goede Vrijdag.
* Zaterdag 3 april 19.00u: ds. E.J.S. van Sluijs. Paaswake.
* Zondag 4 april 10.00u: ds. E.J.S. van Sluijs en ds. W. Lolkema. 

Pasen.
* Zondag 11 april 10.00u: ds. E.J.S. van Sluijs.

GGZWNB landgoed Vrederust.
* Zondag 28 maart 10.45u: ds. R.H.J. Jellema.
* Zondag 4 april 10.45u: ds. R.H.J. Jellema.
* Zondag 11 april 10.45u: onbekend.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE HALSTEREN / NIEUW-
VOSSEMEER

Halsteren, St. Martinuskerk.
* Palmzondag 28 maart 10.00u. ds. H. van het Maalpad.
 Collecten: 1e Project 40dagentijd ZWO, 2e Diaconie, 3e 

Onderhoud kerken.
* Maandag 29 maart 19.00u. Vesper. 
* Dinsdag 30 maart 19.00u. Vesper.

* Woensdag 31 maart 19.00u. Vesper.
 Witte Donderdag 1 april 19.00u. ds. H. van het Maalpad.
 Dienst van Schrift en Tafel. Collecte: Diaconie.
* Zaterdag 3 april Paasnachtdienst 19.00u. ds. H. van het 

Maalpad.
 Dienst van Schrift en Tafel. Collecte: Diaconie
* Zondag 4 april Pasen 10.00u. ds. H. de Bie uit ’s Gravenpolder.
 Collecten: 1e Project 40dagentijd ZWO, 2e Kerk in Actie, 3e 

Onderhoud kerken.
* Zondag 11 april 10.00u. ds. H. de Bie uit ’s Gravenpolder.
 Collecten: 1e ZWO, 2e Pastoraat, 3e Onderhoud kerken.

Nieuw-Vossemeer, Kerk Voorstraat.
* Goede Vrijdag 2 april 19.00u. ds. H. van het Maalpad.

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

PROTESTANTSE GEMEENTE TE WOENSDRECHT 
* Zondag 28 maart, 9.45 uur: Ds. W. Lolkema, Woensdrecht.
 Collecten: 1e JOP; 2e Pastoraat en Eredienst; 3e Klein 

onderhoud kerkgebouw
* Donderdag 1 april, 19:15 uur: Ds. W. Lolkema, Woensdrecht.
 Collecten: 1e Diaconie; 2e Pastoraat en Eredienst; 3e Klein 

onderhoud kerkgebouw
* Goede Vrijdag 2 april, 19:15 uur: Ds. J.H. Veldhuizen, 

Zandhoven.
* Stille Zaterdag 3 april, 19:15 uur: Ds. W. Lolkema, Woensdrecht.
* Paaszondag 4 april, 9:45 uur: Ds. J.H. Veldhuizen, Zandhoven.
 Collecten: 1e Diaconie; 2e Pastoraat en Eredienst; 3e Klein 

onderhoud kerkgebouw
* Zondag 11 april: Ds. S.C. Nieuwenhuizen, Oosterhout.
 Collecten: 1e ZWO; 2e Pastoraat en Eredienst; 3e Klein 

onderhoud kerkgebouw

* Voor actuele informatie: raadpleeg onze website www.pkgw.nl

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE 
* Zondag 28 maart om 10.00 uur: ds. A.A.S. ten Kate .
 Collecten: 40-dagentijd collecte en Kerkrentmeesters.
* Witte Donderdag 1 april om 19.30 uur: ds. C. Biemond.
 Viering van de Maaltijd van de Heer.
 Collecten: 40-dagen tijd collecte en Kerkrentmeesters.
* Goede Vrijdag 2 april om 19.30 uur: ds. A.A.S. ten Kate.
 Er wordt niet gecollecteerd.
* Stille Zaterdag 3 april om 22.00 uur: ds. A.A.S. ten Kate.
 Bij verlenging avondklok begint de dienst om 19.30 uur.
 Er wordt niet gecollecteerd.
* 1e Paasdag 4 april om 10.00 uur: ds. C. Biemond.
 Collecten: 40-dagentijd collecte en Kerkrentmeesters.
* Zondag 11 april om 10.00 uur: ds. G. van Driesten.
 Collecten: Noah’s Ark en Kerkrentmeesters.
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ROND DE KERKDIENSTEN

Zondag 28 maart 10.00 uur, Ontmoetingskerk. 
Zondag Palmarum. Op deze Palmzondag een dienst voor jong en 
oud rondom het inspirerende verhaal van Jezus’intocht in Jeruzalem. 
Enkele kinderen zullen palmpasenliedjes ten gehore brengen. 
Tevens zullen enkele gemeenteleden de zang verzorgen. Ook 
zullen de kinderen van de nevendienst samen met Paulien Honkoop 
(jongerenwerker van de Ontmoetingskerk) een rol in de dienst 
vervullen. Elders leest u/lees jij wat precies de bedoeling is op die 
bijzondere zondag. 
Voorganger is ds. Ellen van Sluijs.

Donderdag 1 april 15.30 uur, Ontmoetingskerk.
Dienst van Schrift en Tafel. Voorganger is ds. Wim Lolkema.

Donderdag 1 april 19.00 uur, Ontmoetingskerk.
In deze dienst van Schrift en Tafel gedenken we in een sobere Witte 
Donderdagviering de voetwassing, de instelling van de Maaltijd van 
de Heer en zijn gevangenneming. De Maaltijd zal op sobere en in 
het kader van corona ook op een veilige manier gevierd mogen 
worden. Naast enkele liturgische lezingen komt de hoofdlezing van 
deze dienst komt uit Psalm 23. Voorganger is ds. Ellen van Sluijs.

Vrijdag 2 april 19.00 uur, Ontmoetingskerk.
Voorganger is ds. W. Lolkema.

Zaterdag 3 april: Paaswake om 19.00 uur, Ontmoetingskerk. 
De Paaswake zal aan het begin van de avond op Stille Zaterdag 
plaats vinden. Dit omdat we toch met de avondklok zitten, waarvan 
we op het moment van schrijven nog niet weten of deze verlengd 
gaat worden. In deze Paaswake gedenken we het nieuwe begin 
middels het Scheppingsverhaal, we ontsteken de nieuwe Paaskaars 
als teken dat het licht door de nacht heen breekt, we gaan in de 

voetsporen van het Joodse volk toen het door de Jordaan trok en 
ontwaren langzaam het nieuwe leven in de opstanding van Christus. 
Ook gedurende deze dienst komt de hoofdlezing uit Psalm 23. 
Voorganger is ds. Ellen van Sluijs.

Zondag 4 april Paasjubel, 10.00 uur, Ontmoetingskerk.
Weliswaar zullen we thuis de opstanding moeten bejubelen of in 
de kerk onze vreugde zingend laten vertalen door een afvaardiging 
van Rejoice o.l.v. Annemiek Vogels. We begroeten elkaar vol 
blijdschap:”De Heer is waarlijk opgestaan”. Met elkaar zowel in 
de kerk, als ook op afstand thuis, hopen we de vreugde van het 
Paasfeest met elkaar te kunnen delen en vooral ook voelbaar te 
maken. 
Voorgangers zijn ds. Ellen van Sluijs en ds. Wim Lolkema..

Zondag 11 april 10.00u, Ontmoetingskerk.
Het is zondag Quasimodo. Beloken Pasen. Deze zondag heeft 
verschillende namen gekregen. Beloken komt van ‘luiken’= sluiten. 
Het eigenlijke Paasfeest wordt (in de RKkerk door het sluiten van 
het drieluik boven het altaar) afgesloten op de achtste dag (octaaf).
Ook verwijst de naam naar de woorden Quasimodo Geneti=Als 
pasgeborenen. Naar de antifoon bij de eerste Psalm. Ook deze 
naam herinnert aan de doop in de Paasnacht. Op deze zondag 
na Pasen wandelen we samen met Jezus van Jeruzalem naar 
Emmaüs. Voorganger is ds. Ellen van Sluijs.

MEDEWERKING KERKDIENSTEN
Zondag 28 maart
Lezingen: Ellie Groeneveld.

Donderdag 1 april
Lezingen (19.00u.): Nico van den Beukel.

Vrijdag 2 april
Lezingen: Wim van Sluijs.

Zaterdag 3 april
Lezingen: Charlotte Verbraak.

Zondag 4 april
Lezingen: Annemiek Beukman

Zondag 11 april
Lezingen: Lia de Klerck.

HUISDIENSTEN IN SERVICEFLATS EN WOONZORGCENTRA
Meilustflat: Vrijdag 2 april 14.30 uur: pastor J. Staps en ds. W. 
Lolkema.

ROND DE GEMEENTE

IN MEMORIAM 
“Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf, ’t is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan. Je zegt:”Ik ben wat moe”.
Maar op een keer, dan ben je aan je laatste beetje toe”.

Middels dit gedicht geven zijn vrouw, zijn zoon en schoondochter 
en zijn twee kleinkinderen aan dat na een geduldig gedragen ziekte 
van enkele maanden in vast geloofsvertrouwen is overleden dhr. 
Jan Hoogeveen. Hij werd op 6 februari 1945 geboren in Amsterdam. 
Door zijn werk moest hij op betrekkelijk hoge leeftijd verhuizen van 
de grote hoofdstad naar het in zijn ogen kleine Bergen op Zoom. In 
het begin hadden hij en zijn vrouw Gea veel moeite om te wennen 
aan hun nieuwe leven in het Brabantse Land. Toch trok het land 
hem aan. Zodra hij maar kon stapte hij op de fiets en ging de 
natuur in om prachtige foto’s te nemen van vogels en bijzondere 
planten. Zeven jaar geleden werd hij ziek. Een nieraandoening. 
Heel verdrietig. Weer een verhuizing, maar nu binnen Bergen op 
Zoom naar een appartement aan het Zonneplein. Langzaam ging hij 
achteruit. En toen kwam daar ook nog corona bij. Het lukte hem niet 
dit te boven te komen. In Amsterdam woonde Jan Hoogeveen als 
kind naast een plaatselijke afdeling van het Leger des Heils. Daar 
leerde hij die vele bijzondere liederen, die daar gezongen werden. 
Hij stak de handen uit de mouwen en deed vrijwilligerswerk voor die 
bijzondere geloofsgemeenschap. Opmerkelijk was dat hij en zijn 
vrouw ook in Bergen op Zoom boven het Leger des Heils kwamen 
te wonen. Vandaar dat tijdens de uitvaartdienst in het rouwcentrum 
het lied klonk:”Voorwaarts christenstrijders”. Daarnaast hebben we 
gelezen uit de bergrede van Jezus over de vogels in de lucht en de 
bloemen op het veld. Een beeld dat Jan Hoogeveen zo lief had. Jan 
was gelukkig met zijn gezin. Zijn vrouw, zijn Amsterdamse zoon en 
Bergse schoondochter en kleinzoontjes Lars en Jason.

Adres kerkgebouw: Bolwerk-Zuid 134, 4611 DX Bergen op Zoom. Tel. 0164-236165
Kerkelijk centrum “Williamstraat”: Williamstraat 7.
Website: www.protestantsekerkbergenopzoom.nl
Predikanten:
Ds. Ellen van Sluijs, Bolwerk Zuid 136, 4611 DX Bergen op Zoom. Tel. 0164–785608, 
bij geen gehoor: 06-58752480. 
E-mailadres: ejsvansluijs@hetnet.nl
Bereikbaarheid: In de regel is zij op dinsdag t/m vrijdag van 8.30 - 9.15 uur telefonisch 
bereikbaar. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk op andere tijdstippen contact te leggen.
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

   Dit nummer geldt voor drie weken. Het volgende nummer,
dat voor drie weken geldt, verschijnt op 15 april 2021.

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.



Jan sprak niet veel over zijn geloof. Zijn vertrouwen was echter 
groot. Liever verbleef hij in de natuur en kon daar God ervaren 
al rijdend op zijn fiets en later zijn scootmobiel met een mooi 
geestelijk lied in zijn hoofd. Hij en zijn vrouw luisterden graag naar 
Engelstalige geestelijke liederen. Op Songs of Praise werd vaak 
afgestemd. Op 13 maart sloot hij in het Bravisziekenhuis op de 
Covidafdeling voorgoed zijn ogen. Jan Hoogeveen is 76 jaar oud 
geworden. Wij noemen zijn naam met liefde en respect. Een mooie 
Joodse gedachte, die zegt:”Zolang wij mensen namen noemen van 
diegenen van wie wij intens houden, op die wijze blijven zij levend in 
ons midden, ook al zijn zij gestorven. De naam van Jan Hoogeveen 
zal zeker nog vaak liefdevol klinken uit de monden van Gea, Andre 
en Kim en Lars en Jason. Deze kleine familie is in onze gedachten 
en gebeden. We wensen hen allen veel sterkte en Gods kracht toe. 

ds. Ellen van Sluijs.

NIEUWE VERDELING VAN DE WIJKEN TUSSEN DE 
PREDIKANTEN
De predikanten hebben in gezamenlijk overleg de werkzaamheden 
in de wijken besproken. Ds. Ellen van Sluijs is voltijds predikant en 
ds. Wim Lolkema is voor 50% verbonden aan onze gemeente. Er 
zijn 6 wijken en bij de verdeling is ook het aantal pastorale eenheden 
per wijk meegewogen. Beide predikanten hebben de wens om 
predikant te zijn in de wijk waar ze wonen. Het betekent dat ds. 
Ellen van Sluijs voor de wijken 1, 2, 4 en 6 en ds. Wim Lolkema 
voor de wijken 3 en 5 samen met de wijkteams het pastoraat zal 
verzorgen. Ds. Lolkema zal ook werkzaam blijven in de Meilustflat 
en het Nieuwe ABG. Enkele intensieve contacten in wijk 1 en 2 zal 
hij voortzetten. Deze nieuwe verdeling zal ingaan op 1 april a.s. De 
kerkenraad heeft met deze wijziging ingestemd in de vergadering 
van 17 maart. Mocht u vragen hebben over deze indeling, dan kunt 
dit opnemen met een van de predikanten of met de scriba.
Namens de kerkenraad,

 Eric van der Geer, scriba.

PALMPASEN!
“Klap maar in je handen, maak een lange rij, zwaai maar met je 
armen, want de koning komt voorbij!” Op zondag 28 maart is het 
Palmpasen! Doe jij ook mee? 

De kerkdienst van zondag 28 maart is extra bijzonder voor gezinnen. 
De kinderen mogen tijdens de dienst een Palmpasenstok maken in 
de grote zaal! Gezinnen worden daarom van harte uitgenodigd om 
deze dienst mee te komen vieren. Jong en oud zijn welkom. U kunt 
zich opgeven bij de kosteres, mw. Ans de Laater: fam.de.laater@
ziggo.nl. We houden rekening met overheidsregels rond corona.
Kom je liever (nog) niet naar de kerk, maar wil je wel een 
Palmpasenstok maken? Je kunt ook thuis meedoen! Geef je dan 
op via mail. Paulien Honkoop brengt in de week voor Palmpasen 
de materialen bij jou thuis. Op de KND-blog die Ruben de Gooijer 
elke week verstuurt staat op 28 maart uitleg over het maken van 
de Palmpasenstok. Maak een foto van jezelf met je versierde 
Palmpasenstok, en mail hem naar Ruben of Paulien! In de 
kerkdienst van Pasen proberen we jouw foto dan te laten zien. 
Mailadres van Ruben: Rubenski_7@hotmail.com. Mailadres van 
Paulien: jeugdwerker@protestantsekerkbergenopzoom.nl 

MUZIKAAL AVONDGEBED ONTMOETINGSKERK –
PALMZONDAG 28 MAART A.S.
Een dag met twee gezichten, zo noemt voorganger Wim Lolkema 
deze dag. We roepen immers Hosanna!, en even later klinkt Kruisig 
Hem!! Deze dubbelzinnigheid klinkt niet alleen op Palmzondag, in 
heel ons leven lopen licht en duister gewoon door elkaar heen. Deze 
tegenstelling zit nu eenmaal in ons mensen.
Tijdens het Avondgebed dat op Palmzondag om 17.00 uur in de 
Ontmoetingskerk zal klinken, horen we ook deze beide richtingen: 
er is aandacht voor het positieve van de lofzang, maar ook voor de 
zware lijdensweg die Jezus moet ondergaan. Er klinken liederen 
uit Liedboek en muziek van Schubert en Bach; Telemann en Linde 
zorgen voor een instrumentaal tegengeluid.
Medewerking wordt verleend door 5 Rejoice-zangers, organist 
Edu de Goffau en blokfluitist Elsbeth Huffmeijer. Muzikale leiding 
Annemiek Vogels. 
Aanvang 17.00 uur, Palmzondag 28 maart, toegang gratis. 
Aanmelden bij Ans de Laater.

AFSCHEID ORGANIST WIM VAN KEMPEN
Warm, persoonlijk, met een vleugje humor.
Nadat we ruim 10 jaar hebben mogen genieten van zijn orgelspel, 
heeft Wim aangegeven er mee te willen stoppen.
Al op z’n tiende begonnen met het spelen op het harmonium, later 
leerling van Arie Keijzer en vanaf z’n zestiende jaar kwam het echte 

werk — vaste kerkorganist. Waarschijnlijk zit Wim zowat iedere 
zondag ergens achter een kerkorgel. En gelukkig de laatste jaren 
ook bij de Ontmoetingskerk. Ook de cantorij is zeer ingenomen met 
de attente begeleiding.
Je bereidt je heel goed voor, besteedt aandacht aan het thema van 
de week, aan de gekozen liederen en hoe de gekozen registratie het 
karakter van het orgel het best tot zijn recht doet komen.
We vonden het een groot plezier om naar je spel te mogen luisteren. 
Onze welgemeende dank.
We zullen het missen.

Jo en Mieke Koster.
 
UIT DE PASTORIE AAN DE MARATHONSTRAAT

Terugblik
Met veel genoegen mogen we terugkijken op het weekend van 
27 en 28 februari. Ondanks alle beperkingen werd het toch een 
mooi feest. Het begon al ruim een week eerder. Er werden kaartjes, 
bloemen, een taart, flessen wijn, boekenbonnen, een fruitmand en 
andere verrassingen bij de deur afgeleverd. Vervolgens waren er de 
drie kerkdiensten: op zaterdag de evensong met prachtige muziek, 
op zondag de gezinsdienst vol vitaliteit en vrolijkheid en ’s middags 
de losmakingsdienst met prachtige toespraken en dito orgelmuziek. 
Ook was er een gevulde envelop van de kerk om een reisje te 
financieren. Alles was per live-stream te volgen of via Zuid-West 
TV. In Duitsland werd ook meegekeken! Veel mensen hebben hun 
medewerking verleend aan dit alles. Dank, dank, dank!

Na de dienst werd ik als het ware door de familie gekidnapt. Met 
een heuse lelijke eend (zo een als waar we ruim 30 jaar geleden 
mee kwamen) gingen we op stap: eerst was er een toespraak 
in de voortuin van de burgemeester en vervolgens een diner 
in drie gangen op drie plekken. Er werd geen enkele RIVM 
maatregel overtreden op deze manier. Er volgden zelfs nog twee 
verrassingsdagen met overnachting elders in Nederland. En bij 
thuiskomst lag de deurmat vol met nog veel meer kaartjes, brieven 
en andere groeten. Geweldig.

Hopelijk komt er een moment in de nabije toekomst dat ik jullie 
allemaal de hand kan schudden en bij die gelegenheid jullie fysiek 
kan bedanken voor al dit moois. 

Als afronding van mijn afscheid vond ik het op mijn beurt weer heel 
bijzonder om betrokken te mogen zijn bij de bevestiging van collega 
Ellen van Sluijs. Haar wens ik, samen met Paulien en Wim alle 
vreugde toe die ik mocht beleven en ontvangen in het werk binnen 
onze Protestantse gemeenschap. 

Voor nu een groet aan u allen en graag weer tot ziens, 
em. ds. Willem Vermeulen.

LECTUUR VANAF DE LEPELAAR

Berichten van overlijden
Op woensdag 10 maart, één dag na zijn tachtigste verjaardag is 
overleden: dhr. Cees Donker, echtgenoot van mw. Diny Donker – 
Deijkers, wijk 2. De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op 
donderdag 18 maart in besloten kring. 
Ook op 10 maart is van ons heengegaan: mw. P.M. Pipping - Van 
’t Hof, wijk 2, in de leeftijd van 85 jaar. Wij gedenken deze beide 
gemeenteleden met liefde en respect. Mogen zij rusten in de vrede 
van onze Heer en Heiland. We bidden om kracht voor hen die met 
hen verbonden waren. 

Geboren: Susan
Ons bereikte het geboortebericht van Susan (Jeanne Leonore) 
van der Laan, dochter van Klaartje en Willem-Pieter van der Laan 
- Dossche. We wensen hen van harte geluk. Willem-Pieter was 
tot voor kort lid van onze Gemeente. Hij was lange tijd betrokken 
bij de kindernevendienstleiding en bij de gespreksgroep ‘Jong 
Volwassenen’.
Susan werd geboren op 23 januari. We ontvingen via de app 
een stuk of wat foto’s van een prachtig meisje en een zichtbaar 
liefdevolle moeder. En de (ongetwijfeld) liefdevolle vader heeft 
waarschijnlijk de foto’s gemaakt. Mag Suzan opgroeien in vrede!
Adres van de fam. Van der Laan: Handbalstraat 39, 9000 Gent, 
België. 
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Kerkdiensten
In de komende weken zijn er veel gelegenheden om samen te 
vieren. Wel met een maximum van dertig kerkgangers. 
We beginnen op 28 maart met een gezinsdienst rondom 
Palmpasen. 
’s Avonds om vijf uur is er een Avondgebed in de Ontmoetingskerk, 
m.m.v. Rejoice, Elsbeth Huffmeijer en Annemiek Vogels, blokfluit 
en Edu de Goffau, organist. 
Op Witte Donderdag zijn er twee diensten met viering van de 
Maaltijd van de Heer; en wel om 15.30 uur en 19.00 uur. 
Ook is er een dienst op Goede Vrijdag om 19.00 uur. Op diezelfde 
dag hopen pastor Jo Staps en ik om 14.30 uur een dienst te 
verzorgen in Res. Meilust.
Dan de Paaswake op Stille Zaterdag om 19 uur en de Paasdienst 
op 4 april om 10 uur. Deze laatste dienst wordt tevens uitgezonden 
via Zuid-West-TV = Ziggo kanaal 40 en KPN kanaal 1420. Graag 
zien wij (als kerkenraad) u en jou bij één of meer van de diensten! 
Of, zoals men zei in onze vroegere woonplaats Willemstad 
Curaçao: Bon biní! Aanmelding vooraf bij onze kosteres is wel 
nodig.

En verder…
gebeurt er van alles binnen en rondom onze Gemeente. Zeker 
in de verschillende Taakgroepen. Vat u dat niet dramatisch op, - 
integendeel, maar juist als een goed teken. 
Ons ambitieuze Beleidsplan 2020-24 zorgt voor die reuring. En we 
houden goed de vinger aan de pols!
Mijn collega Ellen van Sluijs maakte haar entrée in onze 
Gemeente, na een mooie kerkdienst van verbintenis en intrede op 
7 maart. Paulien Honkoop, Ellen en ik vormen nu een nieuw team 
en zijn bezig een plezierige start te maken, na heel veel goede 
jaren van gemeente-zijn onder (bege-)leiding van de dominees 
Bert en Willem.

Ten slotte
Ik wens jou en u een mooie Stille Week en goede Paasdagen toe!
Vrede en alle goeds gewenst.

W. Lolkema. 

UIT DE PASTORIE AAN BOLWERK ZUID

Dank
Hierbij wil ik u/jou mede namens mijn echtgenoot Anne danken 
voor de hartelijke ontvangst, die ons rondom de intrededienst 
in de Ontmoetingskerk ten deel is gevallen. Het voelde alsof 
er een warme (patchwork)deken om ons heen geslagen werd. 
De intrededienst was warm en mooi, niet in het minst door die 
prachtige muziek en zang. Echter ook door de zegenrijke bijdragen 
van collega’s Wim, Willem en Paulien, de drie toespraken en 
de fantastisch hartelijke gastvrouwen Ans, Ellie en Evelien en 
regisseuse en ouderling van dienst Elsbeth. Het was fijn dat er 
naast de medewerkers nog 30 anderen aanwezig mochten zijn. 
Op dit moment geurt de hele pastorie nog steeds naar verse 
bloemen. De vensterbank van mijn studeerkamer is kleurrijk door 
de vele kaarten, die wij mochten ontvangen We hebben veel goede 
wensen per mail en via de App ontvangen. We kijken terug op een 
bijzonder intredeweekend, dat we niet gauw zullen vergeten. Anne 
en ik willen u/jou daar heel hartelijk voor danken. En dan begint 
ons gezamenlijke pad nu echt. Ik hoop u/jou spoedig te mogen 
ontmoeten.

Contact en bereikbaarheid
Het adres van de pastorie is bij u natuurlijk al lang bekend en 
vertrouwd. Toch wil ik bij deze toch ook de andere contactgegevens 
en mijn bereikbaarheid doorgeven.
Ds. Ellen van Sluijs
Bolwerk-Zuid 136, 4611 DX Bergen op Zoom
Email: ejsvansluijs@hetnet.nl Tel: 0164785608
B.g.g. in bijzondere gevallen tel: 0658752480 vanzelfsprekend ook 
voor App en SMS )
 
Spreekuur: In de regel ben ik op dinsdag t/m. vrijdag van 8.30 
tot 9.15 uur telefonisch bereikbaar. Vanzelfsprekend is het ook 
mogelijk op andere tijdstippen te bellen.
Op maandag hoop ik te genieten van een vrije dag. 

VREDE EN ALLE GOEDS van ds. Ellen van Sluijs

VERJAARDAGEN EN HUWELIJKSJUBILEUM
In de komende periode vieren onderstaande gemeenteleden in de
leeftijd vanaf 75 jaar, hun verjaardag:
28 maart dhr. J.P.I. Toussaint, 78 jaar.

29 maart mevr. W. Lugthart - Pronk, 92 jaar.
30 maart mevr. J. Feenstra - Tissink, 90 jaar.
31 maart dhr. J. Boter, 90 jaar.
 mevr. M. Sep-Breen, 89 jaar.
2 april dhr. F.M. Stok, 81 jaar.
3 april dhr. A.J. Heesters, 82 jaar.
 mevr. M. Groffen - Joppe, 80 jaar.
4 april dhr. A. van den Hoek, 85 jaar.
6 april mevr. W.M. van Bergen - van Wingerden, 80 jaar.
8 april mevr. W.D. Pleune - Geelhoed, 89 jaar.
10 april dhr. K. Dronkers, 85 jaar.
 dhr. E.H.L. Hofman, 89 jaar.
 mevr. M.B. Schülski, 83 jaar.
13 april mevr. J.Tange- Bulk, 80 jaar.

Huwelijksjubileum
Op 5 april zijn dhr. en mevr. J.M. Suurmond - N. Brandsma, 60 jaar 
getrouwd (sectie 4).

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

DIACONAAL NIEUWS

VOORJAARSACTIE ZWO
Het is weer tijd voor de seizoenscollecte van de ZWO. Dit voorjaar 
willen we uw aandacht vragen voor de Moldavische organisatie 
Home Care. Home Care biedt thuiszorg voor mensen met 
ongeneeslijke ziekten en biedt daarna ondersteuning voor de 
mantelzorgers. Daarnaast zorgen ze voor medische hulpmiddelen 
zoals krukken of rolstoelen. Op die manier probeert Home Care 
pijn en lijden tegen te gaan en de levenskwaliteit te verhogen van 
zowel patiënten met een chronische ziekte als hulp aan hun familie, 
vrienden of vrijwilligers. Er wordt gekeken naar hulp op fysiek 
gebied maar ook naar ondersteuning op emotioneel, spiritueel 
en sociaal vlak. Home Care deelt kennis met andere organisaties 
en werkt samen met de Moldavische overheid om de zorg voor 
ouderen en chronisch zieken te verbeteren. Verdere informatie over 
Brabant voor Moldavië en de projecten kunt u vinden op: www.
kerkinactie.nl/brabantvoormoldavie 

Vorig jaar hebben we voor het eerst een digitale actie 
georganiseerd, waarbij u digitaal kon betalen per SKG-iDeal. Dat 
is goed bevallen, dus dat zetten we door. Iedereen van wie een 
e-mailadres bekend is, krijgt een digitale betalingsuitnodiging. Als 
uw e-mailadres niet bij ons bekend is ontvangt u ook dit jaar een 
acceptgiro. Wilt u uw bijdrage liever zelf overmaken, dan kunt u dat 
doen op rekeningnummer NL48INGB0005018615 t.n.v. Werkgroep 
ZWO Bergen op Zoom met als omschrijving: voorjaarsactie 2021. 

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!
Met vriendelijke groet,

Werkgroep ZWO, Protestantse Gemeente Bergen op Zoom 

SAM`S KLEDINGACTIE
Sam’s Kledingactie zal dit jaar weer plaatsvinden op 17 april.
U kunt uw kleding, schoenen en huishoudtextiel inleveren bij de 
zij-ingang van de Ontmoetingskerk aan Thomas de Rouckstraat 
tussen 10.00 tot 12.00 uur.
De opbrengst zal dit jaar bestemd zijn voor betere 
leeromstandigheden voor schoolkinderen in Kananga, republiek 
Congo. De Democratische Republiek Congo (DRC) worstelt 
al jaren met de gevolgen van extreme armoede en continu 
oplaaiende conflicten. Hierdoor gaan 5,2 miljoen kinderen niet naar 
de basisschool. Het grootste deel van hen is meisje: 3 op de 10 
meisjes gaan niet naar school. Gebrek aan geld om voor de school 
te betalen is de belangrijkste reden dat kinderen niet naar school 
gaan. Daarnaast zijn de omstandigheden op de scholen (gebrek 
aan bankjes en sanitaire voorzieningen) ook een belangrijke 
reden om niet naar school te gaan of op school te blijven. Door 
de slechte staat van de scholen renoveert Cordaid samen met de 
gemeenschappen in onder andere de stad Kananga in de provincie 
Kasaï Centraal in totaal 25 scholen en klaslokalen en worden 
waterpunten en sanitaire voorzieningen aangelegd.
Omdat we in tijden van COVID-19 leven, worden er ook materialen 
aangekocht om scholen te helpen met de preventie van COVID-19. 
Cordaid voorziet elke school van een kit met preventiemiddelen 
tegen infectie met Corona.
Voor meer info:Info@samskledingactie.nl
Namens de diaconie hartelijk dank. 

Deetje de Jong.
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PAASGROETENACTIE
Hartelijk dank aan alle gemeenteleden die hebben meegewerkt 
aan de Paasgroetenactie 2021. Ondanks het feit dat we elkaar 
in de kerk niet konden ontmoeten, hebben toch al de bestelde 
kaarten een afzender gevonden. Dankzij uw improvisatietalent, 
zijn alle kaarten op tijd weer terug ontvangen en voor de deadline 
verzonden naar het centrale adres vanwaar de kaarten verder 
worden verdeeld over de diverse inrichtingen. 
Nogmaals onze hartelijke dank hiervoor. 

Kees de Klerck, diaken.

BESTUUR/BELEID/BEHEER

VAN DE KERKRENTMEESTERS
Een korte update betreffende Kerkbalans 2021. Alle toezeggingen 
zijn verwerkt in onze administratie. Bij de digitale toezeggingen 
ging dat vanzelf, de papieren toezeggingen kostten wat extra tijd, 
want dat moest ‘met de hand’. 
De stand is nu dat er voor iets meer dan € 70.000,- is toegezegd. 
Dat is wel minder dan in voorgaande jaren. Mogelijk kan dit 
verklaard worden door het feit dat dit jaar meer dan driehonderd 
adressen voor het eerst per email zijn benaderd met het verzoek 
digitaal toe te zeggen. Dat is allemaal nog even wennen. Het 
vermoeden is dat dit jaar meer mensen hun bijdrage zelf hebben 
overgemaakt, zonder toezegging. 
Het goede nieuws is dat het totaal van de bijdragen tot op dit 
moment ruim € 40.000,- is. Daarmee liggen we mooi op koers. Veel 
dank daarvoor!
Wilt u alsnog een toezegging doen, dan kan dat via onderstaand 
email-adres. 
Wilt u een (extra) bijdrage overmaken dan kan dat in de Appostel 
app of u scant de QR-code hieronder, met de algemene QR-
scanner van uw smartphone (niet die in de bank-app). Natuurlijk 
kunt u ook zelf een bijdrage overmaken naar IBAN NL29 INGB 
0006921612 t.n.v. Protestantse Kerkgemeenschap Bergen op 
Zoom, o.v.v. Kerkbalans 2021.

Rindert Peerbolte
kerkrentmeesters@protestantsekerkbergenopzoom.nl 

MEDEDELINGEN

BOEKENVERKOOP
De term “boekenverkoop” gebruik ik heel bewust. De naam 
“boekenmarkt” durf ik eigenlijk niet te gebruiken, want de laatste 
was immers ruim een jaar geleden en wel begin maart 2020. 
Sindsdien is de verkoop gelukkig online doorgegaan en dat gebeurt 
met veel succes.
In januari was de opbrengst heel groot en wel € 730,-. Alexander 
maakte daarbij de volgende kanttekening: “Wat een hoeveelheid 
verkopen. Aan de boekenverkoop merk ik maar al te goed dat half 
Nederland nog steeds veel tijd thuis doorbrengt”. 
Hoewel de opbrengst van februari lager was ( dat kon eigenlijk ook 
niet anders), mocht deze er met € 410,- ook zijn.
Maar de volgende mededeling van Alexander was minder hoopvol. 
Hij meldde namelijk dat vanaf mei de tweedehandsboekenverkoop 
voor particulieren een heel stuk moeilijker zal worden. Met deze 
mooie opbrengsten van de eerste maanden van 2021 vers in het 
geheugen hopen we dat het misschien toch nog mee kan vallen.

A. Petermeijer.

AGENDA 
Bijeenkomsten vinden plaats in de Ontmoetingskerk of via Zoom, 
tenzij anders vermeld.
za 27 maart 10.30u, verg. jaarboekje.
zo 28 maart 17.00u, avondgebed.
ma 29 maart 19.00u, rep. Rejoice.
di 30 maart 14.00u, kerkcafé.
wo 31 maart 10.00u, taakgroep pastoraat.
ma 5 april 13.30u, crea dames.
  19.00u, rep. Rejoice.
di 6 april  14.00u, kerkcafé.
do 8 april 09.00u, taakgroep communiatie.
  10.00u, verg disck.
ma 12 april 13.30u, crea dames.
  19.00u, rep. Rejoice.
di 13 april 10.00u, wijkbijeenkomst.
  14.00u, kerkcafé.
do 15 april 10.30u, verg bestuur PCOB.

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

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

BIJ DE KERKDIENSTEN 
Zondag 28 maart  Palmarum , Palmzondag
Evangelie : Johannes 12: 12-24  
Zondagslied: lied 438 ( Gezang 121) 

Jezus 
Jezus is een uiterst hoogtepunt als het gaat om lijden te kunnen 
incasseren. Dit lijden dit waarachtig lijden is eenmalig in de 
geschiedenis. Men moet een Joods wezen zien door de Eeuwen 
heen, om Jezus wezen te kunnen schouwen.  Maar Jezus heeft 
niet passief geleden. Hij heeft gehandeld ,en op die manier  lijden 
en dood geprovoceerd. Zijn leed is niet toevallig, maar de reinste 
mislukking. Zijn realiteit ligt  vooral  door het risico tenemen  in de 
vervulling  en het streven van de zending; de waarheid te zeggen 
en waarachtig te zijn. Dat is de moet van de Joodse Profeten: 
niet in de spiegel van de roem van grote daden, de roem van de 
dappere dood voor de nakomelingen, echter alleen voor God. Door 
het kruis wordt deze basis oorspronkelijkheid van de Eeuwige 
in die tijd gezien, in deze gestalte, en  het kruis geschiedt de 
zekerheid van het eigenlijke mislukken van alles wat wereld is. 
De Joodse ervaring  is een moment van  de oudtestamentische 
Bijbelse  Religie, en dit is de kern van alle  christelijke religies, 
Joodse, islamitische religies in een omvang met rijke en historische 
bekleding en met aanpassingen, Opdat niemand kan zeggen dit is 
de basis der waren religie, die  in staat is alles  te dragen. 
Toen Jezus nog leefde, geloofden zijn volgelingen samen met 
hem in God, aan het rijk van God en aan het einde van de wereld. 
Toen Jezus  gestorven was, liepen zij ieder een andere kant op. 
Maar toen zij weer bij zichzelf kwamen en weer bij elkaar kwamen 
gebeurde iets revolutionairs. 
Zij zagen Jezus als de Verrijzende. Nu geloofden zij niet alleen 
aan Jezus maar met Jezus aan God, Echter zonder Jezus aan de 
Verrijzenis van Christus. 
Dit was de eerste stap van de religie van de Mens Jezus als een 
der gestalten van de Joodse Religie,naar de Christelijke Religie. 
Dit was er nog niet toen Jezus nog leefde. De ware sfeer van de 
geschiedenis van  het christendom is pas door Paulus ingevoerd. 
Het effect en resultaat van Jezus – Dit is enorm. 

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

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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Tijdens zijn leven waren zijn verkondigingen beperkt op kleine 
kringen en op samenscholingen van menigten buitengewoon. De 
farizeeër, de Romeinse hoofdman, tegenstanders en vrienden 
waren diep onder de indruk. Allen waren zeer betroffen en zeiden 
:” zo hebben wij het nog niet gezien” Hij sprak als iemand die 
volmacht had, en niet zoals de schriftgeleerden. 
Maar de uitwerking het effect schoot te kort en dat stelde Hem 
teleur. 
Voor wie sprak Jezus? Principieel voor alle mensen die hij tegen 
kwam. Waar het op aankomt is of de innerlijke verlichting  er is, 
waardoor de gelovige ziet en liefheeft.
Het liefs spreekt Jezus voor de arme mens, zij die uitgestoten 
worden, zondaars, hoeren.
”Niet de sterke, gezonde mens heeft behoefde aan een arts,  maar 
de zieken”, niet voor de rechtvaardigen ben Ik gekomen om hen te 
roepen maar voor de zondaren “ 

Citaten uit “de grote filosofen” van Karl Jaspers 1883 –1969.
Hartelijke groet, Marlies de Vries - Dix. 

UIT DE PASTORIE.
Bij de diensten.
Op het moment van inleveren van deze kopij is nog niet besloten of 
er wel of geen kerkgangers aanwezig kunnen zijn in de diensten. 
De kerkenraad wil daarover beslissen aan de hand van de meest 
actuele informatie. Daarom zult u via een bericht in uw mailbox op 
de hoogte worden gesteld van het besluit. In elk geval beginnen 
de avonddiensten allen om 19.00 uur. En vanzelfsprekend zijn 
de diensten sowieso via ons videokanaal en via kerkomroep te 
beluisteren. Zie daarvoor onze website. 

Zondag 28 maart.
De dienst op deze Palmzondag komt vanuit Halsteren. Organist 
is dhr. Edu de Goffau. De liturgische bloemschikking verbeeldt 
‘de doden begraven’, het zesde van de zeven werken van 
barmhartigheid. De bloemschikkingen 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. 
Liturgisch kent Palmzondag een dubbel karakter: intocht en 
passie. De koning van Israël, die in de naam van God de Heer 
wordt onthaald, regeert vanaf een kruis. De lezing is Johannes 
12: 1 – 19. Jezus is te gast bij Marta, Maria en Lazarus. Marta 
bedient, Lazarus staat, vanwege zijn opwekking uit de doden, 
in de belangstelling, Judas spreekt over verkwisting van geld en 
een menigte wacht om Jezus juichend als koning in te halen. En 
Maria zalft de voeten van Jezus met kostbare olie. Een vreemde 
koning van de Joden, (lied 557).  Gezalfd om te regeren. Hosanna! 
Gezalfd om te begraven. Kruisigt Hem! 

De Stille week.
Vesperdiensten.
Op maandag 29 maart, dinsdag 30 maart en woensdag 31 maart 
zijn er vesperdiensten. Anders dan in voorgaande jaren zijn deze 
zonder kerkgangers en van tevoren opgenomen. Elke avond, om 
19.00 uur, wordt er één via ons YouTube kanaal uitgezonden. Ze 
worden verzorgd door drie leden van onze kerkenraad, t.w. mw. 
Rina van de Graaff, mw. Janneke KleinJan en mw. Plonie van 
Ooijen. 

Witte Donderdag, 1 april.
De dienst komt vanuit Halsteren. Om 19.00 uur. Organist is 
dhr. Edu de Goffau en medewerking wordt verleend door het 
Martinustrio o.l.v. mw. Annemiek Vogels. De Schriftlezing is 
Johannes 13:15-35 en Johannes 14: 15-25. Een nieuw gebod geeft 
Jezus: De liefde van Christus voor zijn leerlingen zal maatgevend 
zijn voor hun liefde onderling. Dat dit gebod ‘nieuw’ wordt genoemd 
lijkt niet te zitten in het gebod zelf, maar in God. Nauwkeuriger: 
in de wijze waarop God in Jezus Christus aanwezig is onder zijn 
leerlingen. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd. 
Vanzelfsprekend kunt u thuis ook deelnemen aan de Maaltijd van 
de Heer wanneer u brood en wijn klaarzet. 

Goede Vrijdag, 2 april.
De dienst komt vanuit Nieuw-Vossemeer. Om 19.00 uur. Organist 
is dhr. Johan Heuseveldt. Uit het Johannesevangelie wordt het 
lijdensverhaal gelezen: Johannes 18: 1- 19: 42. Vlak voordat Hij 
de Laatste Adem (over)geeft roept Jezus als diepste Woord: Het 
is volbracht. Over ‘het volbrachte’ dichtte ds. Geert Boogaard: ‘En 
altijd mag ik zijn in het volbrachte, waarin de zin des levens is, en 
weet ik niet vergeefs te zullen wachten op wat in Christus reeds 
gegeven is.’ (Uit de bundel: Alles om niet) Levend op die Laatste 
Adem en puttend uit dat diepste Woord zoeken wij onze weg in 
deze tijd. 

Stille Zaterdag, 3 april.
Om 19.00 uur is er dienst vanuit Halsteren. Organist is dhr. Edu de 
Goffau en medewerking wordt verleend door het Martinustrio o.l.v. 
mw. Annemiek Vogels. De nieuwe Paaskaars wordt ontstoken. De 
evangelielezing is Marcus 16: 1- 8. Een lezing die ‘rafelig afbreekt 
‘met het bericht van geschrokken, angstige en wegvluchtende 
vrouwen. Dood is – het woord zegt het al- ‘doodgewoon’ dood. 
Maar als je dan in het graf een hemelse figuur ziet en hoort 
zeggen: ‘Hij is hier niet, Hij is opgestaan uit de dood’, dan is dat 
toch om je ‘dood te schrikken?  Deze getuigen vertelden niemand 
iets…Ze houden zich doodstil. En toch gaat het evangelie van 
Jezus Christus de wijde wereld in. Dat krijg je met opstanding uit 
de doden. 
Ook in deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd. 

Zondag, 4 april, Paasmorgen.
Het besluit m.b.t. het al dan niet toelaten van kerkgangers is 
bepalend voor de dienst of diensten. Let u dus op de informatie die 
nog per mail wordt toegezonden! 
In elk geval is er een dienst vanuit Halsteren. Voorganger is ds. 
Hans de Bie en vocale medewerking wordt verleend door mw. 
Marlotte van ’t Hoff. Zij is professioneel sopraan en was vorig jaar 
ook in ons midden. Zij maakte toen grote indruk met haar prachtige 
zang en stem. Haar vader begeleidde haar op de piano. 
De liturgische schikking verbeeldt ‘de gevangenen bezoeken’. Het 
zevende van de zeven werken van barmhartigheid. Van prof. Henk 
Berkhof is de uitspraak: de Opstanding maakt ons opstandig en de 
Opwekking maakt ons opgewekt. 
Dat het paasfeest dát teweeg zal brengen in een tijd die op velen 
verlammend heeft gewerkt of nog werkt. En hen somber maakt of 
heeft gemaakt.  

Zondag 11 april.
De dienst komt vanuit Halsteren. Voorganger is ds. Hans de Bie. 
Organist is dhr. Edu de Goffau. 

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/.
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IN MEMORIAM: Arnold Alix Groot Nibbelink.
Op 9 maart jl. overleed op 86-jarige leeftijd dhr. Arnold Groot 
Nibbelink. De laatste maanden verbleef hij in het Nieuwe ABG in 
Bergen op Zoom. Arnold stond bij velen binnen en buiten onze 
gemeente bekend als een innemend mens. Fijn om mee om te 
gaan. Hij hield van een goed gesprek. Zeker ook als het zijn geloof 
betrof. Een visuele handicap heeft hem van jongs af aan beperkt, 
maar zijn geloof gaf hem kracht om dat te aanvaarden. In zijn 
jeugdjaren werd hij bijzonder aangesproken door de woorden dat 
‘De Heer, die wolken lucht en winden, wijst spoor en loop en baan, 
ook wel wegen zal vinden waarlangs zijn voet kan gaan’ 
Dat heeft hij bij mooie en moeilijke momenten in zijn leven telkens 
weer ervaren. 11 jaar geleden overleed zijn vrouw Jeltje. Haar 
gemis woog zwaar. Daarbij heeft hij mogen ervaren dat mensen 
trouw naar hem bleven omzien en hem hielpen waar dat nodig 
was. Hij was daar dankbaar voor. Arnold leefde trouw mee met 
onze gemeente, kwam graag in de kerkdiensten en hij bezocht 
jarenlang kringwerk. Dochter Mintje sprak mede namens haar 
zus Jitske en haar broer Bernard treffende en mooie woorden 
tijdens de uitvaardienst op 15 maart jl.: ‘Om te kunnen zien heb je 
misschien wel meer je hart nodig dan je ogen’. En dat hart bezat 
Arnold. Voor zijn uitvaardienst had hij zelf liederen en lezingen 
uitgezocht. We lazen Johannes 14: 1 - 10 en Deuteronomium 33: 
27. In beide gedeelten wordt gesproken over God de Heer die de 
zijnen tot woning wil zijn en fundament is onder hun leven. In dat 
vertrouwen hebben wij het leven van Arnold aan God toevertrouwd 
en zijn lichaam in de aarde gelegd op de begraafplaats aan de 
Kromstraat. Dat allen die Arnold nu zullen missen zich in deze God 
geborgen zullen mogen weten. 

Berichten uit de gemeente.
Mw. L van Aert – de Jonge is verhuisd van Vogelenzang naar 
zorgcentrum Ten Anker in Tholen. Een hele overgang. Maar 
noodzakelijke zorg kon thuis niet meer worden geboden. Van harte 
wensen wij haar toe dat de nieuwe omgeving haar snel vertrouwd 
mag worden. 
Dat er op deze plaats geen andere namen worden genoemd 
betekent niet dat dat er bij sommigen thuis of elders geen zorgen 
of ziekte zijn. Dagen kunnen daardoor soms lang duren en soms 
ook zwaar vallen. Dat er dan zal worden ervaren dat men niet 
vergeten is door wat ‘de omgeving’ wordt genoemd. Gods zegen 
toegewenst.

Jarigen.
Mw. C. Coppoolse-Geleijns (28 mrt)
Dhr. H.F. Verschoor (29 mrt)
Mw. G. Salemink-Donker (30 mrt)
Dhr. W.G. IJzermans (6 apr)
Mw. M.E. Boon-Davidse (7 apr) 
Allen van harte gefeliciteerd.

Stille week.
Naast de vespers en kerkdiensten vindt u in de Stille Week op ons 
YouTube kanaal nog twee uitzendingen die met Pasen te maken 
hebben. En door leden van onze gemeente zijn gemaakt. 
Op Goede Vrijdag zal het programma ‘Uit liefde’ online staan. 
Mw. Annemiek Vogels leidt drie Aria’s uit de Mattheus Passion in, 
(Erbarme dich, Aus Liebe en Mache dich mein Herze rein). 
Ds. Henk van het Maalpad spreekt bij elk een korte meditatieve 
tekst uit. Deze aria’s worden natuurlijk ook ten gehore gebracht. 
En Annemiek Vogels zal met organist Edu de Goffau nog enkele 
koralen uit ‘de Mattheus’ spelen. 
Stille zaterdag is de eerste zaterdag van april. En op de eerste 
zaterdag van de maand is er Open Kerk. Helaas nog steeds niet 
‘live’ in de Martinus. Maar wel online. De werkgroep Open Kerk 
heeft gemeenteleden gevraagd wat het voor hen betekent dat het 
nu bijna Pasen is. Op Stille zaterdag zijn de antwoorden te horen in 
het programma: ‘Bijna Pasen! Wat zegt dat ons?’ Gesproken tekst 
wordt omkleed met muzikale bijdragen. 

Tenslotte.
Eigenlijk is Pasen elk jaar weer bijzonder. Maar dit jaar wel 
heel anders dan anders. Nog veel beperkingen vanwege het 
coronavirus. En bij het schrijven van deze kopij neemt het aantal 
besmettingen toe. Kerkdiensten nog dikwijls alleen online. En in 
de dienst weinig of geen kerkgangers. Dat, ‘hoe zwaar en droevig’ 
(lied 601) wij ook kunnen zijn, het Licht van Christus ons ook dit 
jaar hoopvol zal aanstoten op Paasmorgen. 
Als bezorging voorspoedig is verlopen, heeft elke pastorale 
eenheid (huisadres) namens de kerkenraad een Paasgroet 
ontvangen. Dat ook deze groet u een hart onder de riem zal 
steken!

Een gezegend Pasen gewenst. 
Ds. Henk van het Maalpad.

VAN DE ZWO 40DAGENTIJD.
In het nummer van 18 februari is de aftrap gegeven voor een 
trektocht in de 40dagentijd langs de zeven barmhartigheden. 
In deze trektocht willen we laten zien hoe jongeren in Moldavië 
geholpen worden en zelf hulp bieden aan anderen.
Vooraan in dit blad het slottraject voor de komende 2 zondagen.
De opbrengst van de collectes voor het 40dagen project en de 
“spaardoosjes” gaat naar de hulp die Bethania in Moldavië geeft 
aan kinderen. Wat brengt uw steun?
8,50 euro: de kosten voor verwarming en warmwater in het 
dagcentrum per dag. 11,50 euro: een kind krijgt een jaar lang 
huiswerkbegeleiding, pennen, schriften en boeken. 22 euro: een 
kind krijgt een maand lang iedere dag een warme maaltijd.

U kunt uw gift of 40dagencollecte bijdrage 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.
Wat geven wij ze mee in hun rugzakje?
Wij zijn er voor hen!
Namens de ZWO-commissie,

Bas den Hollander.

SAM’s VOORJAARS - KLEDINGINZAMELINGSACTIE.
Als de regelgeving omtrent het coronavirus het tegen die tijd 
toelaat vindt op zaterdag 17 april in Halsteren en Lepelstraat 
door vrijwilligers van de gezamenlijke kerken weer SAM’s 
kledinginzamelingsactie voor Cordaid Mensen in Nood plaats. 
U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en 
huishoudtextiel in gesloten, plastic zakken van 10.00 u. tot 12.00 
u. afgeven op het plein voor de ingang van de H. Quirinuskerk te 
Halsteren en op het kerkplein bij de R.K.-kerk in Lepelstraat.
SAM heeft dit jaar gekozen voor een project in de Democratische 
Republiek Congo (DRC). Zoals de meesten van ons weten is 
dat land al vele jaren onrustig. Dit heeft ernstige gevolgen voor 
het onderwijs, vooral voor de allerarmsten en goed onderwijs is 
de beste manier om je uit de armoede op te werken. Cordaid en 
haar lokale partners proberen in Congo het onderwijs in bepaalde 
regio’s weer toegankelijk te maken voor iedereen. Scholen worden 
opgeknapt en er wordt een systeem opgezet zodat de kinderen 
weer veilig naar school kunnen. Wij willen dit project ondersteunen 
met een bijdrage aan het rehabiliteren van gebouwen en 
toiletvoorzieningen.
De slechte staat van scholen en beperkte voorzieningen zijn 
voor een groot deel debet aan het feit dat kinderen niet naar 
school gaan. Daarom renoveert Cordaid in totaal 25 scholen en 
klaslokalen (schoolborden/ bankjes) en worden waterpunten en 
sanitaire voorzieningen (latrines) aangelegd. 
Omdat we in tijden van COVID-19 leven worden er ook materialen 
aangekocht om scholen te helpen met de preventie van 
COVID-19. Cordaid voorziet elke school daarom van een kit met 
preventiemiddelen tegen infectie. 
Voor verdere informatie over SAM’s kledingactie en de gesteunde 
projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl  info@
samskledingactie.nl of bellen naar 088-2080100.
Mogen wij weer op uw medewerking rekenen?
Namens de diaconie bedankt.

Bram Bal.

KOPIJ KERKBLAD.
Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor drie weken zal 
gelden en op donderdag 15 april verschijnt, insturen vóór vrijdag 
9 april naar Lucy Moerland, e-mail: lucy.moerland@hetnet.nl tel. 
0164 683295.
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BERICHTEN vanaf de BERGSE PLAAT

Herstel
Velen van ons kennen hem: Morty. Of zijn volledige naam: Morteza 
Dinpazjouh, Smirnofflaan 11, Hoogerheide. Morteza is een trouw 
kerkganger en hij mist de kerkdiensten in deze coronatijd. 
Iets anders is het volgende: begin februari heeft hij in Dordrecht 
een lelijke val gemaakt tijdens zijn werk in de bouw. Een operatie 
was nodig. En nu is hij een behoorlijk eind gevorderd met zijn 
herstel. Hij doet tijdelijk aangepast werk in Etten-Leur. We wensen 
hem graag heel veel sterkte toe! Een kaartje van jou of u zal hem 
zeker goed doen. Postcode: 4631 JS. 

Bericht van overlijden
Op 2 maart is overleden in de leeftijd van 81 jaar: mw. W.M.C. 
Kooiman – Buise, Huijbergseweg 28. We gedenken haar met liefde 
en wensen haar echtgenoot en andere naasten veel sterkte toe. 

Ambtsdragers
Twee ouderlingen zijn, nu hun ambtstermijn dezer dagen afloopt, 
bereid om hun kerkenwerk voort te zetten. Dhr. Hans den Daas 
blijft nog een jaar in functie als voorzitter van onze kerkenraad. Zijn 
ambtstermijn wordt verlengd. Dhr. Kees Colpaart heeft zich bereid 
verklaard nog een termijn verder te gaan als kerkrentmeester. Zijn 
herbevestiging in het ambt van ouderling vindt DV plaats in onze 
kerkdienst op zondagmorgen 28 maart. 
We zijn beide heren bijzonder dankbaar voor hun bereidwilligheid 
om hun kerkenwerk voort te zetten. We zijn hen tevens erkentelijk 
voor het vele werk wat zij in de afgelopen jaren hebben verricht 
t.b.v. onze Gemeente en wensen hen veel Geest-kracht voor de 
komende tijd. 
   
Kerkdiensten en Avondklok 
In de komende tijd zijn er verschillende kerkdiensten waaraan jij/u 
kunt deelnemen. Vanaf 28 maart zijn er opnieuw maximaal dertig 
kerkgangers welkom in de diensten. Als u aanwezig wilt zijn, wordt 
u verzocht zich tijdig aan te melden bij onze scriba mw. Statema. 
Elders in dit blad vindt u de aanvangstijden van de kerkdiensten 
op de avonden van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille 
Zaterdag. MAAR: als onze regering besluit om de avondklok te 
verlengen (dat horen we op 23 maart tijdens een persconferentie 
namens het kabinet), dan zullen deze drie diensten allemaal 
aanvangen om 19.15 uur, kwart over zeven.  Dus let u op de 
boodschap van ‘Mark en Hugo’!!  

Wat mij raakt…
is het trieste besluit van de fam. Van Til om restaurant De Blauwe 
Pauw en hotel De Volksabdij in Ossendrecht niet weer te openen. 
Het zit er helaas niet meer in. Men heeft geen keus. Vanwege 
corona zijn het hotel en het restaurant al maanden gesloten. De 
steunpakketten helpen, maar niet genoeg.   
Ik herinner mij de kerstmaaltijd in 2019 namens de kerken in 
De Blauwe Pauw. Een dag intensief vergaderen met de Bergse 
kerkenraad. Een heel mooi weekend in 2016 tijdens de Alpha-
cursus vanuit Rilland. 
21 medewerkers raken door de sluiting hun baan kwijt. En e.e.a. 
is ook zeker een verlies voor het dorp Ossendrecht en omgeving. 
We wensen de fam. Van Til en hun collega’s heel veel sterkte na dit 
moeilijke èn moedige besluit. En wat opnieuw blijkt: corona is héél 
véél meer dan ‘een griepje’. 

Relivisie
Op dinsdag 23 maart zijn er ’s middags weer opnamen in onze kerk 
voor het programma
Relivisie Extra van ZuidWest-TV. Het programma wordt 
uitgezonden op vrijdagmorgen 26 maart en daarna regelmatig 

herhaald. Het komt ook in het digitale archief van ZW-TV.
ZW-TV vindt u op kanaal 40 van Ziggo en op kanaal 1420 van 
KPN.   

Open Kerk 
Onze Oude Pastorie is momenteel geopend op de 
woensdagmiddag van twee tot vier uur. 
U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee, kunt gezellig een 
praatje maken en in alle rust in de kerk aanwezig zijn. Welkom. 

Tenslotte
Ik wens u en jou een goede Stille Week en een inspirerend 
Paasfeest! Een mooie zin om over na te denken van Nelson 
Mandela, de man uit Zuid-Afrika. Ooit vele jaren een gevangene op 
Robbeneiland en later president van dat prachtige land…
De betekenis van ons leven ligt in het verschil dat we maken in de 
levens van anderen! 
Een hartelijke groet, vrede en alle goeds gewenst.

W. Lolkema.

Een vooruitzicht….
Een goed vooruitzicht, daar wachten we zo langzamerhand 
allemaal op!
In de vergadering van de kerkenraad van 1 maart j.l. is, vooralsnog  
als vooruitzicht, besloten dat we vanaf 28 maart (Palmzondag) 
weer kerkdiensten met aanwezigheid van meer dan vijf/zes 
personen gaan houden.
Maximaal zijn 30 personen welkom, exclusief personeel en 
twee voorzangers. Nog wel onder het voorbehoud dat er geen 
dramatische stijgingen komen in het aantal besmettingen.
Wel zullen we met elkaar heel duidelijke regels moeten volgen om 
alles zo veilig mogelijk te laten verlopen!
Ik noem ze nog even voor u en jou :

* U meldt zich voorafgaande aan de kerkdienst aan bij onze   
 scriba mw. C. Statema waarbij u er zeker van bent geen   
 ziektesymptomen te hebben. 
 (aanmelden kan tot vrijdagmiddag 5 uur.)
* Voor we de kerk binnen gaan dragen we een goed sluitend  
 mond/neuskapje.
* We gaan de kerk binnen door de deur van de oude pastorie en  
 lopen direct met jas/mantel nog aan de koffieruimte binnen   
 (tijdens en voorafgaand aan de dienst wordt er geventileerd ) 
* Op een statafel staat antiseptische gel die u dient te gebruiken  
 om uw handen te ontsmetten.
* U loopt direct door richting kerkzaal; indien gewenst neemt u  
 een Liedboek mee.
* De dienstdoende koster zal u naar een plaats begeleiden, wat  
 mogelijk niet uw vaste plaats is, maar wel op afstand van 1,5  
 meter van de overige kerkgangers.
* U mag als u zit uw mond/neus kapje weer afdoen.
* Er wordt niet meegezongen.
* Vóór het verlaten van de kerk doet u uw mond/neus kapje weer  
 op en wacht u op de aanwijzingen van de ouderling van dienst.       
 (Linker rij stoelen eerst, dan de rechter rij stoelen en zo verder  
 naar de banken achterin werkend, hierbij altijd een afstand van  
 uw voorganger van 1,5 meter houdend.)
* Als u buiten bent dient u, met uw mond/neuskapje nog op, een  
 minimale afstand van 1,5 meter van elkaar aan te houden.
* Tenslotte verlaat u het terrein en wensen wij u een behouden  
 thuiskomst.

Wij realiseren ons dat het bovenstaande ‘streng’ kan overkomen. 
Echter, we willen met elkaar zo veilig mogelijk kerkdiensten met 
meer kerkgangers dan nu gaan houden. 
Wij danken u voor uw medewerking en begrip in deze!
Voor alle duidelijkheid: u bent heel hartelijk welkom! Maar meldt u 
zich op tijd aan bij de scriba. 

Namens de kerkenraad:
Hans den Daas. 

Beeld en geluid.
Ongetwijfeld heeft u het gemerkt; we hebben nieuwe microfoons. 
Dankzij uw bijdrage aan het verjaardagsfonds 2020 was deze 
uitgave mogelijk. Daarnaast wordt er ook hard gewerkt om 
uitzendingen via YouTube te verbeteren. Inmiddels is er een 
aanpassing gedaan om het geluid van kerkdienst gemist samen te 
voegen met de opname via de camera. Het is nog even wennen 
om de knoppen te bedienen, waardoor bij de eerste uitzending 
het eerste kwartier van de dienst niet was uitgezonden. Jammer, 
maar van fouten kunnen we leren. Er wordt nog gewerkt om de 
beeldkwaliteit te verbeteren. 

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

Predikant: ds. W. Lolkema, Lepelaar 34, 4617 KK  
Bergen op Zoom. Tel. 0164 - 314466 en 06 -17246410
E-mail: w.lolkema@gmail.com
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De aankoop van de beeldopnameapparatuur konden we doen 
omdat we hiervoor enkele fikse donaties mochten ontvangen. 
Afgelopen week werden we nog verrast met een enveloppe zonder 
afzender met daarin 50 euro. Ook heeft een gemeentelid na oproep 
op facebook een beeldscherm ter beschikking gesteld. Onze 
hartelijke dank gaat uit naar al deze donateurs.

De kerkrentmeesters. 

Kopij kerkblad. Inleveren kopij tot uiterlijk vrijdag 9 april, 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 28 maart, Palmzondag gaat ds. ten Kate voor uit Bergen op 
Zoom en horen we van de intocht van Jezus in Jeruzalem uit 
Marcus 11. 
Op 1 april - Witte Donderdag - hoop ik zelf voor te gaan en vieren 
we de Maaltijd van de Heer. In verband met Corona doen we dit 
zittend in de banken. Brood en wijn wordt per persoon bij de ingang 
van de kerk klaargezet en neemt u mee naar uw plaats. Na de 
instellingswoorden gebruiken we tegelijk brood en wijn. Thuis kunt 
u meedoen door voor aanvang van de dienst een stukje brood en 
een glaasje wijn klaar te zetten. Het is anders dan anders maar 
we hopen op deze manier toch waardig te gedenken dat Jezus op 
de avond voor zijn sterven met zijn leerlingen de Maaltijd vierde. 
Aanvang van de dienst 19.30 uur.
Op Goede Vrijdag gaat ds. ten Kate voor en wordt het 
lijdensverhaal gelezen uit Marcus 14 en 15. Ook deze dienst begint 
om 19.30 uur.
Op Stille Zaterdag gaat ds. ten Kate ook voor en luisteren we 
naar Genesis 1, Exodus 14,25-31 Jona 2 Romeinen 6, 1-14 en 
Johannes 20, 1-10. De aanvangstijd van deze dienst is in principe 
22.00 uur, maar als de avondklok na 31 maart verlengd wordt, 
zal ook deze dienst om 19.30 uur beginnen. Houdt u daarvoor de 
nieuwsbrieven en de website in de gaten. 
Op 4 april, Paasmorgen vieren we in een feestelijke dienst de 
Opstanding van onze Heer. Thema van deze dienst zal zijn: ‘Een 
nieuwe start’. We lezen het verhaal van de opstanding uit Marcus 
16 en Corneel Droogers op orgel/ piano en Elke Beurkens met 
klarinet verzorgen de muziek. 
Op 11 april gaat ds. G. van Driesten voor, u welbekend. 
Voor alle diensten geldt dat u zich om deze bij te wonen aan moet 
melden bij onze scriba, mevr.Conny Bom. De diensten zijn ook te 
volgen via Youtube en kerkomroep.

Gemeenteleven:
Mevr.T. van Dijke, Wapenplaats 70, 4651 DV Steenbergen, is zeer 
ernstig ziek opgenomen in het Amphia ziekenhuis in Breda. Na 
heel spannende dagen gaat het intussen beter met haar en heeft 
zij de intensive care mogen verlaten. We hopen dat zij verder mag 
herstellen. 
Mevr. R. de Vos is zeer ernstig ziek, zij is thuis Karthuizerstraat 11, 
4651 XZ  Steenbergen, waar zij liefdevol verzorgd wordt door haar 
man. 
Mevr. L. Boudeling is opgenomen in het Centrum voor Geriatrische 
Revalidatiezorg, Boerhaaveplein 1, 4624VT Bergen op Zoom, 
kamer 1. Zij zal een kaartje zeer op prijs stellen. 

Naast genoemde gemeenteleden zijn er ook anderen die zorgen 
om de gezondheid hebben of behandelingen ondergaan. We 
wensen u allen Gods Nabijheid en troost toe.

Ten slotte:
We gaan op weg naar Pasen, voor het tweede achtereenvolgende 
jaar vieren we dat noodgedwongen anders dan anders. Er mogen 
maar een beperkt aantal mensen in de kerk. Er mag niet gezongen 
worden. Maar het evangelie zal klinken, en we mogen ons eraan 
vasthouden dat met Pasen God een nieuw begin maakt: ‘Waar 
Pasen wordt gevierd is dood voorbijgegaan, daar wortelt weer de 
hoop in ’t menselijk bestaan.’ (M.de Bruijne).
Een hartelijke groet,

ds. Corry Biemond

VAN DE KERKRENTMEESTERS
Dit jaar zijn we begonnen met de brieven voor Kerkbalans 2021 per 
mail of per post bij u allen te bezorgen. Dit, omdat we nog steeds 
te maken hebben met corona en we de mensen die normaal altijd 
bezorgden,  geen risico wilden laten lopen.
We hopen dat u begrip hebt voor deze manier van  bezorgen.
We hebben in totaal 304 mails en enveloppen bezorgd bij u 
allen. Daarvan is een heel aardig gedeelte terug ontvangen met 
uw toezeggingen. Ook een aantal mensen hebben een bedrag 
aan ons overgemaakt t.b.v. de Kerkbalans, zonder het formulier 
te retourneren. We hebben evenwel nog niet van iedereen een 
reactie gekregen. Tot eind februari hebben we al een bedrag van  
10.370,00 euro ontvangen, waar we natuurlijk erg dankbaar voor 
zijn. Dat is een heel goede start en natuurlijk hopen we dat u allen 
wilt gaan meedoen met de actie Kerkbalans 2021.
We zien graag de laatste reacties met een toezegging tegemoet.
Een hartelijke groet van,

uw Kerkrentmeesters

VAN DE DIACONIE

COLLECTES
Opbrengst collectes februari 2021
Werelddiaconaat Kerk in Actie € 77.50
Bloemenfonds € 109.50
21 en 28 februari: 40 dagen project
Brabant voor Moldavië ( tussenstand) € 160.=
Jeugdwerk Prot. Kerk (31.01) € 30.=
Waarvoor onze hartelijke dank.

Zondag 28 maart en Witte Donderdag 1 april:
De 1e collecte is voor de 40-dg.tijd collecte “Brabant voor 
Moldavie”, zie voor informatie het algemene gedeelte voor in 
Rond de Kerken, de 2e collecte is bestemd voor het college van 
kerkrentmeesters.

Goede Vrijdag 2 april en Stille Zaterdag 3 april:
Er is geen collecte.

1e Paasdag 4 april:
De collectes zijn bestemd voor de 40-dg.tijd collecte en voor het 
college van Kerkrentmeesters.

Zondag 11 april:
De collectes zijn bestemd voor Noahs’ Ark en 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 15 april a.s. verschijnt, inleveren voor 9 april a.s. bij 
mij  greetvangiels@hotmail.com
Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

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


