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De Toverspiegel
Bij het woord ‘toverspiegel’ zullen de meesten van ons wel denken 
aan het sprookje van Sneeuwwitje. De trotse en ijdele stiefmoeder 
van Sneeuwwitje vraagt aan de spiegel wie de mooiste in het land 
is. De pratende toverspiegel confronteert de stiefmoeder met de 
waarheid dat zij weliswaar mooi is, maar Sneeuwwitje duizendmaal 
mooier. Dit had een heilzaam antwoord kunnen zijn: ‘Dít ben je. En 
niet wat jouw ijdelheid je voorspiegelt.’ De stiefmoeder accepteert 
het antwoord echter niet. Wat haar uiteindelijk fataal wordt.  

Ik moest hieraan denken na het lezen van een artikel over de vraag 
wie die anonieme jonge man kan zijn geweest in het geopende 
graf op de Paasmorgen (volgens de lezing van Marcus 16: 1-8). Als 
vanzelfsprekend had ik altijd aangenomen dat deze jonge man een 
engel is. Een bode van God. 

Ik ga hier niet in op voor- en tegenargumenten. Van 
doorslaggevende betekenis vind ik de opmerking dat deze jonge 
man nóg een keer voorkomt in het evangelie van Marcus. Eén keer 
nog.  Aan het begin van de lijdensgeschiedenis.  Daar vlucht hij 
naakt weg als Jezus wordt gearresteerd in de hof van Getsemane. 
Evenals de anderen rondom Jezus.  Men trachtte hem nog te 
grijpen maar hield alleen zijn linnen kleed in handen. 

Maar nu, aan het eind van de lijdengeschiedenis op de 
Paasmorgen, verschijnt hij weer.  En zit hij er rustig bij, op een 
ereplaats, rechts van de plaats waar het lichaam van Jezus lag. 
Niet langer naakt. Hij is gekleed in een wit gewaad. En hij getuigt 
van de opstanding uit de doden van Jezus. 

Is hij een dopeling die zijn oude kleren (‘oude leven’) heeft afgelegd 
en na zijn belijdenis en doop een nieuw kleed om heeft gekregen? 
Teken van de nieuwe mens die hij nu in Gods ogen is.  

Voor de vrouwen die in het lege graf kijken, is hij als een 
‘toverspiegel’. Die hen toont wie ook zij mogen zijn nu Jezus is 
opgestaan uit de doden.  Zij mogen rekenen met de werkelijkheid 
van Pasen. En mogen in dezelfde beweging betrokken zijn als 
deze jongeman in wie zij de werkelijkheid zien aangaande henzelf. 
En wij, die meekijken, met hen: Wij zijn met Christus gestorven en 
opgestaan tot nieuw leven. Het teken daarvan is de doop. Je ‘oude 
kleren’ achterlaten en om met ‘nieuwe kleren’ te worden bekleed.
Dan zijn ook hun ogen geopend om Jezus te zien die hen voorgaat 
in Galilea, zegt de jongeman. Kijken met de ogen van geloof.  Ik 
versta dat als het open zijn, of open gaan, van onze ogen waardoor 
wij de aanwezigheid van Opgestane Heer in onze dagelijkse 
werkelijkheid zullen zien. 

Hij is daar waar mensen tot elkaar woorden spreken die goed zijn 
en goede doen. En er op een wijze voor elkaar zijn die heilzaam 
is. Soms kleine gebaren die een vastgelopen situatie open breken  
naar iets anders, iets nieuws, Iets dat vreugde brengt en hoop 
geeft. 

Je kunt moedeloos worden door alles wat er aan nieuwsberichten 
op je af komt. Je machteloos voelen. Er saggerijnig onder worden. 
Of somber. Ik herken dat. 

Wat kan dan helpen? Wat mij helpt is: even in de spiegel kijken. Ik 
bedoel die ‘toverspiegel’ dus. Die je laat zien wat er werkelijk toe 
doet. En wie je werkelijk bent. En mag zijn. 
Bij alles wat op ons afkomt heb ik zo’n toverspiegel nodig. 

Ds. Henk van het Maalpad.
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BERGEN OP ZOOM
Protestantse Gemeente, Ontmoetingskerk, Bolwerk.
* Zondag 18 april 10.00u: ds. W. Lolkema.
* Zondag 25 april 10.00u: ds. E. Van Sluijs
* Zondag 2 mei 10.00u: ds. W. Lolkema.

GGZWNB landgoed Vrederust.
* Zondag 18 april 10.45u: zr. P. Friskes.
* Zondag 25 april 10.45u: zr. P. Friskes.
* Zondag 2 mei 10.00u: ds. R.H.J. Jellema.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE HALSTEREN / NIEUW-
VOSSEMEER
Halsteren, St. Martinuskerk.
* Zondag 25 april 10.00u. ds. J.P. Schouten uit Naarden.
 Collecten: 1e Predikantsplaats, 2e ZWO, 3e Onderhoud kerken.
* Zondag 2 mei 10.00u. ds. H. van het Maalpad.
 Collecten: 1e Jeugdwerk (L), 2e Kerk in Actie, 3e Onderhoud   
 kerken.

Nieuw-Vossemeer, Kerk Voorstraat.
* Zondag 18 april 10.00u. ds. B. ten Kate uit Bergen op Zoom.
 Collecten: 1e Diaconie, 2e Catechese, 3e Onderhoud kerken.

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

PROTESTANTSE GEMEENTE TE WOENSDRECHT 
* Zondag 18 april: 9.45u: ds. J. de Bie, ’s-Gravenpolder.
 Collecten: 1e Diaconie; 2e Pastoraat en Eredienst. 3e Klein   
 onderhoud kerkgebouw
* Zondag 25 april, 9.45u: ds. W. Lolkema, Woensdrecht.
 Collecten: 1e Bloemenfonds; 2e Pastoraat en Eredienst. 3e Klein  
 onderhoud kerkgebouw
* Zondag 2 mei: 9.45u: ds.. I. Koeman, Borgerhout.
 Collecten: 1e Diaconie; 2e Pastoraat en Eredienst. 3e Klein   
 onderhoud kerkgebouw

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE 
* Zondag 18 april om 10.00 uur: dhr. A. Slabbekoorn .
 Collecten: Rudolphstichting en Kerkrentmeesters.
* Zondag 25 april om 10.00 uur: ds. H. van het Maalpad.
 Collecten: Diaconaat en Kerkrentmeesters.
* Zondag 2 mei om 10.00 uur: ds. T. Veldhuizen.
 Collecten: Voedselbank Goed Ontmoet en Kerkrentmeester

ROND DE KERKDIENSTEN

Zondag 18 april 10.00 uur, Ontmoetingskerk. 
Het rooster vermeldt voor vandaag Johannes 21: 15 ev. Een 
bijzonder bijbelgedeelte waarin Jezus en Petrus met elkaar een 
intiem gesprek voeren over liefde en liefhebben. Voorganger is ds. 
Wim Lolkema.

Zondag 25 april 10.00 uur, Ontmoetingskerk.
Voorganger is ds. Ellen van Sluijs.

Zondag 2 mei 10.00 uur, Ontmoetingskerk.
Voor deze zondag vermeldt het rooster Deuteronomium 4: 32 ev 
en het begin van Johannes 15. In beide lezingen gaat het over de 
zeer sterke band tussen God en zijn mensen, maar wel op heel 
verschillende manieren belicht. Rejoice werkt aan deze laatste dienst 
mee. 
Voorganger is ds. Wim Lolkema.

MEDEWERKING KERKDIENSTEN
Zondag 18 april
Lezingen: Helma van Balen.

Zondag 25 april
Lezingen: Elsbeth Huffmeijer.

Zondag 2 mei
Lezingen: Marlies Blesgraaf.
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KERKDIENSTEN    Dit nummer geldt voor drie weken. Het volgende nummer,
dat voor drie weken geldt, verschijnt op 6 mei 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.

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
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ROND DE GEMEENTE

KERK-ZIJN VIA JE MOBIELE TELEFOON! DOE MEE!
In de vorige Rond de Kerken schreef ds. Wim Lolkema erover: 
kerk-zijn via je telefoon. Hoe doe je dat? Op een zondagmiddag 

speelden wij als Taakgroep 
Jeugd met acht volwassenen 
en acht kinderen een spel 
via WhatsApp. Het was 
een Try Out. We kregen 
opdrachten, moesten op zoek 
naar voorwerpen, rebussen 
oplossen en creatief denken. 
Via WhatsApp hadden we 
contact en bekeken elkaars 
foto’s en bijdragen. Het spel 
is geschikt voor alle leeftijden: 
senioren, tieners, gezinnen. 
Op zondagmiddag 2 mei 
2021 gaan we het nog een 
keer doen. En dan het échte 
spel spelen. En wat zo leuk 
is: iedereen mag meedoen! 
Het geeft een heleboel plezier 
en verbondenheid en is een 
leuke manier om elkaar te 
leren kennen. Het duurt 
ongeveer 1,5 uur. Doel van 
het spel? Nadenken over 
Moldavië. Nog leerzaam ook 
dus. Na afloop van het spel 
kun je ervoor kiezen via Tikkie 
een vrijwillige bijdrage te 
leveren voor Moldavië.

Geef je op door een berichtje te sturen naar Ingrid Bras: 06-
10353458.

Paulien Honkoop.

P.S. Wil je niet actief meedoen maar wel meegenieten? Dat mag 
ook. Geef dan aan dat je wilt meedoen als ‘volger’. 

LECTUUR VANAF DE LEPELAAR

Wijkbijeenkomsten en GGG
Midden in de Veertigdagentijd hielden ds. Van Sluijs en ik drie 
wijkbijeenkomsten. Nl. op 9, 16 en 25 maart. Ze verliepen (vanwege 
corona) via ZOOM. Dus zaten alle deelnemers thuis achter hun 
digitale scherm. Alle drie de avonden hadden hun eigen karakter. En 
op afstand werd er heel wat gedeeld. Het Goede Leven blijkt een 
onderwerp (of motto) te zijn wat het nodige oproept.
Men kon kennismaken met collega Ellen, in de eerste dagen en 
weken na haar intrede. En zij kon ook kennismaken met een aantal 
gemeenteleden en wij allen met elkaar. Ook hebben we samen 
nagedacht over een bijbelgedeelte. Mooie ervaringen!
Dhr. Rob Blesgraaf, ouderling van wijk 5, heeft ons gehost. M.a.w.: 
hij was de gastheer en gaf ons allen toegang tot ZOOM. Daarvoor 
zijn we hem zeer erkentelijk. Hij heeft tevens de nodige administratie 
op zich genomen. En als u dit blad leest, heeft er op 13 april 
al een gewone ‘fysieke’ wijkbijeenkomst plaatsgevonden in de 
Ontmoetingskerk. 
Hierboven leest u ook de afkorting GGG. Die drie letters staan voor 
GemeenteGroeiGroep. De GGG bestaat uit zes deelnemers en is 
nu ook enkele keren via ZOOM bijeen geweest. We praten over de 
dingen die ons bezighouden, over een gedeelte uit het boek Daniël 
en doen een gebedsmoment. 
Kan dat dan, samen bidden via ZOOM? Zeker! Want, zegt een 
bekend lied: De Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn 
gemaakt! En als u, je (een keer) wilt meedoen: welkom! 

De Stille Week
en de Paasdagen liggen achter ons. Het waren intensieve en mooie 
dagen. Ook intensief was voor mij persoonlijk de periode ervoor. 
Thema’s doordenken, liturgieën opstellen, overlegmomenten … 
enzovoorts. Het uiteindelijke resultaat was de moeite meer dan 
waard! 
Dank aan allen die hebben meegewerkt. Voor onze kosteressen 
waren het zeer gevulde dagen. Maar als ik mij niet vergis hebben zij, 
na weken van minder drukte in de Ontmoetingskerk, er ook wel van 
genoten. Het Rejoice-kwartet heeft in verschillende samenstellingen 
o.l.v. Annemiek Vogels zijn beste beentje voorgezet. Altijd wordt 
gestreefd naar kwaliteit. Daarnaast waren ook lezers, lezeressen, 

organisten, andere muzikanten en geluidsmensen actief. En we 
konden meteen flink gebruik maken van de nieuwe geluidsinstallatie. 
Een waardevolle investering!

Pastoraat
U hebt in de vorige uitgave van dit blad kunnen lezen over de 
herverdeling van onze zes pastorale wijken. Van de 813 pastorale 
eenheden (telling half februari) krijg ik 1/3 onder mijn hoede en 
collega Van Sluijs 2/3, resp. behorend bij een part-time en een full-
time dienstverband. Daarnaast heb ik mijn part-time functie in de PG 
Woensdrecht.
Ik ben voortaan verantwoordelijk voor het pastoraat in de wijken 
3 en 5. In het jaarboekje 2020 worden deze wijken aangeduid als 
resp. De Bergse Plaat en Gageldonk. Daarnaast blijf ik pastor voor 
gemeenteleden in de Residentie Meilust en het Nieuw ABG. Veel 
pastoraat vindt momenteel overigens plaats via telefoon, e-mail en 
app. 
Dit alles betekent dat ik niet meer werk in de wijken 1 en 2. Ik dank 
de gemeenteleden in die wijken voor het vertrouwen wat ik in de 
afgelopen tijd van hen ontving. Deze wijken ‘vallen’ voortaan onder 
de pastorale zorg van ds. Van Sluijs, evenals de wijken 4 en 6.
Met enkele ‘pastorale eenheden’ in de wijken 1 en 2 houd ik (zoals 
u al eerder kon lezen) wel contact, vanwege banden uit het recente 
verleden. Als dit blad op 15 april verschijnt, heb ik de gemeenteleden 
op die adressen inmiddels benaderd. Zij hebben hierin uiteraard zelf 
ook inspraak! 
En naast het pastorale werk van uw predikanten is ook onze 
jeugdwerker mw. Paulien Honkoop actief in het pastoraat. 

Ten slotte
Een hartelijke groet aan jou en u. 

W. Lolkema. 

EEN BOODSCHAP VANUIT BOLWERK-ZUID

Pasen
Als u dit leest liggen het Paasfeest en zelfs Beloken Pasen 
(zondag na Pasen) al weer achter ons. Al was er dit jaar door 
de coronamaatregelen geen groot jubelend koor en klonken er 
geen trompetten op de orgelgaanderij toch was er veel vreugde 
in de Ontmoetingskerk zowel tijdens de Paasjubel op Eerste 
Paasdag, alsmede ook op Palmzondag een week eerder . Het was 
bemoedigend, maar ook vreugdevol om te zien hoe een tiental 
jonge kinderen met hun palmpasenstokken de bewogen week 
voor Pasen op bijzondere wijze inluidden. Vanzelfsprekend met het 
inachtnemen van de coronaregels. Tevens was het fijn dat enkele 
zangers blijmoedig de paasliederen ten gehore brachten tijdens 
de paasochtenddienst. De tussenliggende dagen waren verstild 
en ingetogen. Het was bijzonder om op veilige wijze op Witte 
Donderdag de Maaltijd van de Heer te vieren. Al was delen niet 
toegestaan, samen op veilige wijze eten van het brood en drinken 
van de wijn, mocht wel. Voedsel voor de ziel, op weg naar de 
gitzwarte Goede Vrijdag. De passieliederen werden door tweetallen 
gezongen. We herdachten Jezus’ lijden en sterven op passende 
wijze. Gedurende de Paaswake werd de nieuwe Paaskaars 
binnengebracht. Langzamerhand mochten we ervaren dat het leven 
overwint van de dood. Paasochtend was dan ook terecht vrolijk met 
mooie muziek, zang en het liturgisch centrum was versierd met een 
prachtige paastuin vol witte bloemen. Wat is er veel werk verricht 
om te kunnen gedenken en vieren.Bij deze wil ik iedereen bedanken 
die op enigerlei wijze een rol heeft vervuld in de acht dagen voor en 
van Pasen. Zonder al die bevlogen vrijwilligers was het niet mogelijk 
geweest om de neergang van Jezus te beleven en de opstanding 
van Christus blijmoedig te vieren. Dank hiervoor. 

De boodschap van Pasen is groots en vreugdevol. Een uur is nooit 
genoeg om dit feest van het leven voluit te vieren. Daarom wordt 
er ook gesproken van de 50 dagen van Pasen. Het feest gaat nog 
even door. We gaan op weg naar het Pinksterfeest. Wel in een 
neergaande beweging. Alsof we na het vieren van het nieuwe leven 
weer met beide voeten op de grond terecht moeten komen. De 
namen voor de zondagen laten dat ook zien. Van zondag”Beloken 
Pasen, naar zondag Goede Herder, naar zondag Jubilate (jubelen); 
zondag Cantate (zingen), zondag Rogate (vragen), Hemelvaart 
(moeten we nu echt zonder Hem?) naar zondag Exaudi (zondag 
waarop niets meer gehoord wordt. Staan we er alleen voor?). Het 
is of we na Pasen weer terugkeren naar de realiteit, waarin van 
opstanding in het drukke dagelijkse leven weer niet veel meer te zien 
is. Het wordt na 50 dagen tijd dat Gods Geest vreugdevol en vurig 
gaat waaien. Op weg dus naar het Pinksterfeest. Een inspiratie voor 
ons allen.



Corona
Terugkeren naar de realiteit, die niet altijd even makkelijk is. Wordt er 
aan de éne kant al weer gesproken van versoepelingen, activiteiten 
zoals museumbezoek, theater en festivals….aan de andere kant 
zijn de besmettingscijfers op het moment van schrijven, nog steeds 
zorgwekkend. Ook in de gemeente waart het virus rond. Er zijn 
ziekenhuisopnames. Lang niet altijd is er plaats in het Bravis. 
Sommigen worden ver weg van Bergen op Zoom opgenomen en 
verpleegd en verzorgd. Sommige gemeenteleden liggen zelfs op de 
IC of dreigen er terecht te komen. Familie en vrienden leven tussen 
hoop en vrees. We hopen op betere tijden en perspectief voor een 
ieder.
Dat wij ook in deze nog steeds zo onzekere tijden nieuwe wegen van 
liefde banen. Paden van recht en vrede mogen begaan.
Dat wij het leven leefbaar helpen maken. Te beginnen in deze stad 
en op de plek waar wij wonen.

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:
17 april mevr. C.E.S. van der Kraan – Rengersen, 75 jaar.
19 april dhr. E.G.H. Moes, 89 jaar.
 mevr. B.M. van Zuuren - van den Bergh, 81 jaar.
21 april mevr. J.A. van Dort - van Eijk, 82 jaar.
 mevr. M.P. Maat – Schoe, 76 jaar.
 mevr. N.A.J. van Vloten – Daalder, 79 jaar.
 mevr. P.L. Koedoot – Groenenberg, 78 jaar.
23 april mevr. J. Noorduin – Vink, 77 jaar.
26 april mevr. J.L.W. Markusse, 84 jaar.
 dhr. J.A. Hendrikse, 83 jaar.
27 april dhr. M.D. de Haas, 86 jaar.
29 april mevr. M.C. van Boven - de Wee, 86 jaar.
30 april dhr. F.H. Derwort, 87 jaar.
 mevr. G.C. van Tilburg - de Hond, 95 jaar.
1 mei mevr. T.N. Lobbezoo – Minderhoud, 86 jaar.
 mevr. F.J. Sakko – Arendse, 88 jaar.
2 mei dhr. J.P. Aalders, 76 jaar.
3 mei dhr. J. Pleune, 98 jaar.

Huwelijksjubileum
Op 6 mei zijn dhr. en mevr. F.A.M. Geerts - W.J. van Westering 40 
jaar getrouwd (sectie 2).

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

BESTUUR/BELEID/BEHEER

VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING VAN 17 
MAART
Om 20.00 uur heet Charlotte iedereen welkom en in het bijzonder 
ds. Ellen van Sluijs die voor het eerst de vergadering meemaakt. 
Ds. Wim Lolkema opent de vergadering met het lezen van een 
tweespraak tussen twee priesters. Daarin wordt de vraag gesteld: 
Hoe kom je door de veertigdagentijd? Met een tekst uit Jesaja en 
met gebed opent hij de vergadering. 
Ieder kerkenraadslid stelt zich vervolgens voor aan de nieuwe 
predikant, naast persoonlijke gegevens geeft ieder aan waar men blij 
van wordt in het werk als ambtsdrager en waar hij / zij de inspiratie 
vandaan haalt om dit werk te blijven doen. Dit levert een levendig 
gesprek op, mede door de vragen die ds. Ellen van Sluijs stelt. Loes 
Proveniers heeft schriftelijk aangegeven vanwege haar gezondheid 
met directe ingang te willen stoppen als ouderling. De kerkenraad 
gaat hiermee akkoord. Zij krijgt een schriftelijke bevestiging van 
dit besluit en een attentie. In september zal in een dienst officieel 
afscheid van haar genomen worden.
Het voorstel van de verdeling van de wijken tussen de predikanten 
is besproken en vastgesteld. De verdeling is in Rond de Kerken en 
de Nieuwsbrief bekendgemaakt. Over de viering van het Avondmaal 
op Witte Donderdag wordt uitgebreid gesproken. Vanwege Corona is 
eerder besloten om de viering op te schorten. Op Witte Donderdag 
heeft Jezus het Avondmaal ingesteld, voor de gemeente een 
bijzonder moment om dit te kunnen vieren en te gedenken. De 
diaconie presenteert weloverwogen hoe het Avondmaal Coronaproof 
gehouden kan worden. Besloten wordt om als proef met Witte 
Donderdag in beide vieringen het Avondmaal te vieren. Later zal 
bekeken worden of de viering tijdens de Coronaperiode een vervolg 
kan krijgen. De kerkenraad kijkt terug op mooie diensten vanwege 
het afscheid van ds. Willem Vermeulen en de intrede van ds. Ellen 
van Sluijs. Voor de nieuwe geluidsinstallatie die in de week van 22 
maart geplaatst is, en camera’s en beeldschermen werven Eric 

Goosen en Rob Blesgraaf fondsen voor de financiering. Tevens 
zullen gemeenteleden gevraagd worden voor een financiële 
bijdrage. Voor de goedkeuring van de jaarrekeningen zal de 
gemeentevergadering bij voorkeur ‘live’ gehouden worden, eventueel 
op een later moment in het jaar. Om 22.40 uur sluit Charlotte de 
vergadering onder dankzegging van ieders inbreng.

Eric van der Geer, scriba.

OUD PAPIER ACTIE
Al meer dan 25 jaar hebben we voor de Ontmoetingskerk de actie 
oud papier inzamelen. Het ingezamelde gewicht blijft de laatste 
jaren constant, maar de prijs is dalende. De opbrengst in 2020 was 
21.920 kg, wat goed was voor een bedrag van € 861,-. Hartelijk 
dank aan alle medewerkers en beladers en de mensen van de 
boekentafelactie die hun niet verkoopbare boeken naar de container 
brengen. Jaap en Ans de Laater zorgen er altijd voor dat er een 
parkeerplaats is voor de container en koffie voor de beladers, 
bedankt daarvoor. Door verhuizing en overlijden hebben we drie 
nieuwe beladers nodig. Wie wil één keer per jaar van 10.00 uur tot 
12.00 uur op de eerste zaterdag van de maand hieraan meedoen? 
Aanmelden bij Bram Otto, tel. 0164-254227.
Namens de Kerkrentmeesters,

Bram Otto.

MEDEDELINGEN

AGENDA 
Bijeenkomsten vinden plaats in de Ontmoetingskerk of via Zoom, 
tenzij anders vermeld.
do 15 april 16.00u, verg. Prot. begraafplaats.
vrij 16 april 14.00u, verg. Prot. Weeshuis.
ma 19 april 13.30u, crea dames.
 19.00u, rep. cantorij Rejoice.
di 20 april 09.30u, teamoverleg.
 12.30u, verg Geschiedkundige kring.
 14.00u, kerkcafé.
do 22 april 10.00u, taakgroep eredienst.
ma 26 april 13.30u, crea dames.
 19.00u, rep. cantorij Rejoice.
ma 3mei 13.30u, crea dames.
 19.00u, rep. cantorij Rejoice.
di 4 mei 14.00u, kerkcafé.

OUD-PAPIER CONTAINER
Deze vindt u weer bij de Ontmoetingskerk op zaterdag 1 mei 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 28 
april e-mailen naar margreet.dekam@kpnmail.nl.

BIJ DE KERKDIENSTEN 

Zondag 18 april 2e zondag na Pasen 
Evangelie: Johannes 10: 11-16
Zondagslied: Lied 622    
Zondag  25 april 3e zondag na Pasen
Evangelie : Johannes 15: 16-23a   
Zondagslied: lied 652 ( Gezang 425) 
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De nieuwe wereldwet
Al lijkt het de geschiedenis van de mensheid tegen te spreken: 
De liefde is sinds Jezus de nieuwe wereldwet, die geheimzinnige 
kracht van innige verbondenheid met God, waar de schepping 
naartoe wil groeien. Want niet alleen voor de mens is Hij het doel 
van de voleinding, de hele schepping, ook het stomme creatuur zal 
‘van de slavernij der vergankelijkheid verlost worden en delen in de 
glorierijke vrijheid van de kinderen Gods 
( Rom. 8) ook de schepping, die een schepping va Gods liefde is, 
is aan de liefde van de mens toevertrouwd. Maar voor de mens is 
de verantwoordelijkheid ten aanzien van de schepping verloren 
gegaan. Hij mishandelt haar en vernietigt daar waar hij moest 
zegenen. In zijn geestelijke blindheid herkent hij  de innerlijke orde 
van de dingen niet meer. Daarom spreekt de schepping niet meer 
tot hem. De oude wijzen hadden niet alleen ‘met de dieren, maar 
vooral met planten en zelfs met stenen en metalen, met water, met 
de lucht, met het vuur en met alle geesten van de aarde contact. 
Onbedorven mensenzielen werken met hun levensstraling als 
zonnen op  de planten en dieren. Mozes had zo’n volmaaktheid 
bereikt dat  heel de schepping hem gehoorzaamde. Want   ‘in de 
mens ligt de kracht om alle wezens naar zich toe te trekken, die 
hem ook graag volgen omdat de innerlijke drang tot voleinding die 
in alle wezens ligt, hun de wens daartoe  ingeeft. Deze innerlijke 
drang tot voleinding of   ‘verlangen is de aandrijvende liefde, die 
de Heer als zacht aansporend middel aan ieder wezen heeft 
meegegeven, en waardoor het doel van de transformatie van het 
heelal bereikt wordt – zonder dwang. Hoe ver zijn wij verwijderd 
geraakt van de goddelijke orde en van het innerlijk  besef wat ‘de 
wereld in haar binnenste bijeenhoudt!’ de scheppingswereld zou 
geen moment voortbestaan, als Gods liefde  haar bestaan niet zou 
beschermen.
wij misbruiken onze vrijheid en handelen in strijd met de liefde 
en wijsheid van God als we de orde in de schepping vernietigen, 
en wanneer we niet anders gaan denken, wordt het dagelijks 
zichtbaarder,dat we aan ons blinde egoïsme te gronde gaan. De 
aarde heeft de mens nodig, die in de sterrenruimte als in het meest 
verloren stofdeeltje Gods grote Adem weer ervaart, de Ademtocht 
van de Eeuwige, die door heel het bestaan en ontstaan werkzaam 
is. Het is de franciscaner geest die ook het stomme schepsel 
met liefde omvat, gewoon alles wat leeft en beweegt. “het vurige 
verlangen van  de schepping naar openbaring van de kinderen 
Gods”( Rom. 8) 
Maar niemand zal kunnen zeggen: “ik wist niet wat ik moest doen!” 
en zou iemand hier nog zo ver vandaan zeggen: ‘de roep van God 
is niet doorgedrongen tot mijn oren!’, dan zal tegen hem gezegd 
worden: ‘vanaf dit uur is er geen mens op de gehele aarde, die niet 
in zijn hart ontvangen heeft,  waar hij zich aan moet houden.’ieder 
zal een waarschuwende stem in zijn hart krijgen, die hem aan zal 
geven wat goed en alleen juist is. Wie deze stem zal horen en erna 
zal handelen, zal het grotere licht bereiken en dat zal alle wegen 
van de goddelijke orde voor hem verlichten.
Hedwig Zluhan, Das Wort 2003

Hartelijke groet, Marlies de Vries - Dix. 

Mededeling: 
Op 17 mei 2021 om 13:30 is in de ST. Gertrudiskerk te Bergen op 
Zoom een Lutherse eredienst.  Ds. Fia Tempelaar van Leeuwen  
zal deze dienst verzorgen, het orgel zal bespeeld worden door 
Janno den Engelsman, op ons eigen Rogier orgel.
Belangstellenden zijn uiteraard welkom.

UIT DE PASTORIE.
Bij de diensten.
Op het moment van inleveren van deze kopij is nog niet bekend 
wanneer er weer kerkgangers aanwezig kunnen zijn in de diensten. 
De kerkenraad besluit daarover aan de hand van de meest actuele 
informatie. Via een bericht in uw mailbox zult u daarvan op de 
hoogte worden gesteld. Vanzelfsprekend zijn de diensten via 
ons videokanaal en via kerkomroep te volgen. Zie daarvoor onze 
website. 

Terugblik.
Deze Stille Week en Pasen verliepen toch ook weer anders 
dan vorig jaar. Toen geen kerkgangers. Toen alleen enige 
‘kerkmomenten’. Die uit orgelspel, lezingen, gebeden en een 
overdenking bestonden. Met daarbij de eerste, nog wat onwennige, 
stappen met videoregistratie. Nu ook weer geen kerkgangers. Maar 
wel weer drie vespers op de eerste drie dagen van de Stille week. 
En diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag 
en Paasmorgen. Met daarnaast nog enkele programma’s via 
YouTube uitgezonden. Videoregistratie is inmiddels niet meer weg 
te denken. Degenen die hebben gekeken zagen in deze week de 
inzet van velen om op afstand toch in verbondenheid samen Pasen 
te vieren. En wellicht is het ook u overkomen wat iemand zei: 
“Het is zo anders dan in de kerk samen kunnen komen om Pasen 
te vieren. En toch, het verbaasde mijzelf, dat de wijze waarop 
het dit jaar ging me diep raakte. Ik voelde me echt betrokken en 
verbonden met elkaar”. Dank aan allen die zich, op welke wijze 
ook, in deze Stille Week en Pasen hebben ingezet om dit mogelijk 
te maken. Overigens zijn alle uitzendingen nog terug te zien. 

Zondag 18 april.
Dienst vanuit Nieuw-Vossemeer. Voorganger ds. Bert ten Kate. 
Organist dhr. Johan Heuseveldt. 

Zondag 25 april.
Dienst vanuit Halsteren. Voorganger ds. Jan Peter Schouten. 
Organist dhr. Edu de Goffau.

Zondag 2 mei.
Dienst vanuit Halsteren. Voorganger ds. Henk van het Maalpad. 
Organist dhr. Edu de Goffau. 
In de komende weken staat het Johannes evangelie op het rooster 
van lezingen. Voor deze zondag is dat Johannes 15: 1-8. Het 
beeld van de wijnstok en de ranken. ‘Blijf in Mij, zoals Ik in jullie 
blijf’. Niet ‘wegzappen’ maar blijven. Om het vertrouwen te oefenen 
dat wij gedragen worden om vrucht te dragen. Uiteindelijk zijn wij 
geen gemeente van Christus door eigen kracht. Wel door eigen 
betrokkenheid op de ‘wijnstok’. 
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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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Dinsdag 4 mei. 
Op dit moment lijkt het erop dat ook dit jaar de dodenherdenking 
alleen landelijk wordt gehouden. En zal er bij ons dus ook dit jaar 
geen oecumenische kerkdienst zijn voorafgaande aan de krans- en 
bloemen legging bij het monument bij de Martinus. Maar volgt u 
verdere berichtgeving hierover onze digitale nieuwsbrief en/of de 
lokale pers.  
 
Berichten uit de gemeente.
Van Niels en Anne-Lotte Reuver ontvingen we bericht van de 
geboorte van Babs Jolijn. Babs werd geboren op 13 maart. Ze 
heeft Loek van twee jaar als ‘grote broer’. Van harte gelukgewenst. 
Dat Babs zal mogen opgroeien als een mens die weet van liefde 
ontvangen en van liefde geven. 
Mw. E.A. Koole- van der Oest moest even worden opgenomen in 
het ziekenhuis. Hopelijk blijkt de ingreep afdoende. 
Mw. E. Meinen wacht op de uitslag van onderzoek. Hopelijk levert 
dat een goede behandeling op. 
Mw. M.T. Joosen-Weeland verblijft momenteel in het ziekenhuis op 
de IC. Daar moest zij enkele weken geleden worden opgenomen 
vanwege een coronabesmetting. Er lijkt, bij het inleveren van deze 
kopij, een kleine verbetering te komen in haar situatie maar haar 
toestand blijft zorgelijk en spannend. Ook voor haar echtgenoot en 
kinderen is dit een spannende tijd. Dat allen zich gesteund mogen 
weten door liefdevolle aandacht van mensen en gedragen door de 
ontferming van God. 
Mw. N. Pommée-van Schadewijk kwam eerste Paasdag ongelukkig 
ten val. Met meerdere breuken tot gevolg. Inmiddels is een traject 
van revalidatie ingegaan. Dat dit met vertrouwen en volharding 
voorspoedig zal mogen verlopen. 
Dat er nu geen andere namen worden genoemd wil niet zeggen 
dat er bij anderen thuis of elders geen zorgen of ziekte zijn. Dat 
men dan ook zal mogen ervaren dat men niet vergeten is. Kracht 
en moed van Godswege toegewenst.

Jarigen.
Mw. A. Timmerman-Timmerman (16 apr)
Mw. A.W. Geertse-Wilderom (19 apr)
Mw. E.C. Hemmelder-Stoof (22 apr)
Dhr. J. Balk (22 apr)
Mw. C.M. Keur-Kurvink (26 apr)
Dhr. J.M. Muller (28 apr)
Dhr. B. Buitendijk (30 apr)
Mw. M.A.A. van der Brugge-van Oostenbrugge (4 mei)
Dhr. H.J. Becker (6 mei)
Dhr. A. Moerland (7 mei)   
Allen van harte gefeliciteerd.

Jubilea.
Dhr. en Mevr. H.F. Verschoor- A. van der Kwaaden hopen op 27 
april de dag te gedenken dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk 
traden. 
Op diezelfde dag gaven 60 jaar geleden Dhr. en Mevr. C.C. van der 
Put- M. den Engelsen elkaar het ja-woord. We feliciteren hen allen 
van harte met deze dag en wensen hen Gods zegen toe. 

Tenslotte.
Zoals u elders kunt lezen hebben mw. Lysbeth Strating en mw. Lia 
Rozendaal aangegeven dat zij beschikbaar zijn voor het ambt van 
respectievelijk ouderling en diaken. Wij zijn daar dankbaar voor en 
blij mee. We hopen hen spoedig in het ambt te kunnen bevestigen. 
Collega mw. ds. Corry Biemond zal na een operatie enige tijd 
moeten revalideren. We wensen haar ook vanaf deze plaats een 
geslaagde OK toe en een voorspoedige periode van revalidatie. 
U allen een hartelijke groet

Ds. Henk van het Maalpad.

VAN DE KERKENRAAD.
Namens de kerkenraad zijn we erg blij om u te kunnen meedelen 
dat mevrouw Lysbeth Strating en mevrouw Lia Rozendaal bereid 
zijn om lid te worden van de kerkenraad. Mevrouw Lysbeth Strating 
in het ambt van ouderling en mevrouw Lia Rozendaal in het ambt 
van diaken. Graag willen we binnenkort tot bevestiging overgaan. 
Heeft u bezwaar tegen de bevestiging van één of beide kandidaten, 
dan ontvangen wij uw schriftelijk bezwaar graag vóór 24 april 2021.  

Gezien de bijzondere (corona) omstandigheden zal bevestiging 
helaas niet kunnen plaatsvinden in een kerkdienst, maar zal de 
predikant telefonisch de vragen stellen, die horen bij de bevestiging 
van ambtsdragers. Zodra we weer kunnen samenkomen in een 
kerkdienst, kunnen wij onze nieuwe ambtsdragers een warm 
welkom geven in ons midden. 

Martin en Muriel Vooijs, voorzitters.

OPEN KERK ONLINE.
Vanaf zaterdag 1 mei a.s. is er weer een nieuwe Open Kerk online. 
Er is dan een expositie van 3 goede vrienden, Wijna en Jo 
Zoutendijk en Riet Leeflang. Riet is, bijna 2 jaar geleden, overleden 
en met deze tentoonstelling willen we Riet herdenken, door haar 
mooie aquarellen te exposeren. Ook zal er keramiek en textiel van 
Wijna en houtsculpturen van Jo te bewonderen zijn. 
We nodigen u van harte uit deze bijzondere Open Kerk te gaan 
bekijken, via het YouTubekanaal PGHNV.
Zaterdag 1 mei 2021 vanaf 11.00 uur. 

Werkgroep Open Kerk.

VAN DE ZWO.
Afsluiting 40 dagen project.
Het thema was: ” Ik ben er voor jou”.
Gedurende de 40dagen periode hebben we een trektocht gemaakt 
langs de 7 Barmhartigheden. We hebben laten zien hoe jongeren 
in Moldavië geholpen worden en zelf hulp bieden aan anderen. Het 
gaf ons een spiegel op ons eigen leven.
De laatste vraag was: “Wat geven wij de jongeren van Bethania 
mee in hun rugzakje?”
Op het moment van schrijven staat de teller op € 1130. Dit is 
de optelsom van de spaardoosjes en de collectegiften.Hiermee 
kunnen minimaal 4 kinderen een heel jaar iedere dag een warme 
maaltijd krijgen en een jaar huiswerkbegeleiding.
Namens de kinderen van Bethania, hartelijk dank voor uw gulle 
bijdragen.
Namens de ZWO-commissie,

Bas den Hollander.

SAM’s 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 10.00u. tot 12.00u. 
afgeven op het plein voor de ingang van de H. Quirinuskerk te 
Halsteren en op het kerkplein bij de R.K.-kerk in Lepelstraat.
Namens de diaconie bedankt.

Bram Bal.

GERANIUMACTIE 2021
U heeft nog tot 20 april de mogelijkheid om geraniums te bestellen. 
De geraniums kunnen op 24 april tussen 09.00 en 14.00 uur 
opgehaald worden bij Fam. Boekestijn, Dorpsstraat 95, maar indien 
gewenst kunnen ze ook bezorgd worden.
De kosten zijn 1,75 euro p/stuk en als ze gebracht worden, kost dat 
eenmalig 1 euro. Gerard Boekestijn kan het bestelformulier digitaal 
naar u toesturen via gboekestijn@hetnet.nl en u kunt ook bestellen 
via telefoon 0164 685605. 
Deze actie komt ten goede aan de Protestantse Kerk Halsteren/
Nieuw-Vossemeer.

Bernard Klazema. 

KOPIJ KERKBLAD.
Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor drie weken zal 
gelden en op donderdag 6 mei verschijnt, insturen vóór vrijdag 
30 april naar Lucy Moerland, e-mail: lucy.moerland@hetnet.nl tel. 
0164 68329



RdK pag. 7

BERICHTEN vanaf de BERGSE PLAAT

Berichten van overlijden en verhuizing:
Op dinsdag 2 maart is overleden: mw. W.M.C. Kooiman – Buise, 
Huijbergseweg, Hoogerheide, in de leeftijd van 81 jaar.  We 
wensen haar man (lid van onze Gemeente) en naaste familieleden 
heel veel sterkte toe. 
Op zondag 21 maart overleed dhr. Herman - Puck Gerritsen van 
der Hoop, in de leeftijd van 90 jaar. Hij was de echtgenoot van 
mw. Louise Bultje te Ossendrecht. De afscheidsplechtigheid en 
crematie vonden plaats op zaterdag 27 maart. En inmiddels is 
mw. Bultje verhuisd naar zorgcentrum De Kristal in Rotterdam-
Nesselande omdat zij niet meer goed zelfstandig kan wonen. Nu 
woont ze dicht bij haar dochter (Rotterdam-Ommoord). Mw. Bultje 
hoorde bij ons. Ze heeft in het verleden aan verschillende kerkelijke 
activiteiten meegedaan. We condoleren haar, haar kinderen en 
andere naasten van harte met het overlijden van Herman-Puck en 
wensen haar een goede tijd toe in De Kristal. Nieuw adres van mw. 
L.S.E. Bultje:  Korfoepad 233, 3059 XD  Rotterdam.    

Pastoraat:
Zo en dan hoor ik van gemeenteleden die te maken hebben 
met corona. Soms is iemand flink ziek, gevolgd door dagen van 
isolatie en wachten op genezing. Soms moet men in quarantaine 
in afwachting van een testuitslag. En zo is de ziekte dan ineens 
dichtbij! 
Allen die dit overkomt wensen we graag veel sterkte en beterschap 
toe. En natuurlijk ook anderen die op dit moment ziek zijn. En 
soms is er ineens een bericht van (ernstige) ziekte in iemands 
familiekring, ergens ‘in den lande’. Ook dan is een ‘warme’ goede 
wens op zijn plaats.   
Binnen onze Gemeente denk ik aan mw. Klaaijsen, Hoogerheide: 
zij is opgenomen in het Bravis-ziekenhuis te Bergen op Zoom. 
Ze is flink ziek geweest, maar is nu langzamerhand weer aan de 
beterende hand.  We wensen haar en haar man veel sterkte toe. 

Donderdagavond 22 april:
Onlangs verspreidde ik onderstaand bericht via ons kerkelijk 
digitale nieuwskanaal. Maar met de aanmeldingen loopt het tot nu 
toe nog niet storm…  
Op donderdagavond 22 april is er een ontmoetingsavond via 
ZOOM. Alle deelnemers aan deze avond zijn dus veilig thuis, 
achter hun eigen scherm. De avond gaat over het jaarthema van 
onze landelijke kerk: Het Goede Leven. We beginnen om acht uur.
Als u /jij wilt meedoen, vraag ik u zich via E-mail vóór dinsdag 20 
april aan te melden bij mij: w.lolkema@gmail.com
U ontvangt dan tijdig een link van dhr. Wim van Geest waarmee u 
kunt inloggen. Welkom.

PS. 
Deze ZOOM-ontmoeting is ook leuk voor jongeren vanaf plm. 16 
jaar! 

Open Kerk:
Nu we opnieuw tijdens de kerkdiensten met weinig mensen in de 
kerk aanwezig zijn, bent u des te meer welkom bij onze Open Kerk, 
elke woensdagmiddag van twee tot vier uur.
U komt binnen via de ingang Oude Pastorie. Een kopje thee of 
koffie, een gezellig gesprekje, even in de kerk zitten - dat is zo 
ongeveer het recept. We doen dit omdat veel mensen momenteel 
veel thuis zijn. En van diverse gemeenteleden horen wij dat ze het 
kerkgebouw missen.
U hoeft zich hiervoor (natuurlijk) niet aan te melden.  Maar 
vanwege ‘de’ maatregelen moeten we wel een maximum van tien 
bezoekers hanteren. Dan blijft het voor ons allemaal veilig. 

Kerkdienst:
Op 25 april hoop ik weer de dienst in onze kerk te leiden. Het 
rooster vermeldt het bijbelgedeelte over de Goede Herder, 
Johannes 10: 11 ev. Ik hoop dat u / jij (ook op afstand) met ons 
meeviert.

Pasen is voorbij!
We hebben het in verschillende toonaarden gevierd, incl. de 
vieringen in de Stille Week.
Dank aan allen die hebben meegewerkt. Van verschillende kanten 
hoorde ik dat men de diensten intensief heeft beleefd. En dàt in 
deze tijd, waarin veel dingen zo anders zijn dan (zeg) twee jaar 
geleden.  En nu…mogen we verdergaan in ‘het licht van Pasen’. 
Dus in vertrouwen. 
En de toekomst tegemoet. 

Ten slotte
Een hartelijke groet. W. Lolkema.

BEDANKT
Heel veel dank voor de hoeveelheid kaarten die ik kreeg  in de 
lange tijd dat ik in het ziekenhuis lag. Nu ik gelukkig weer thuis 
ben, komen er nog steeds kaarten met goede wensen. Het is 
overweldigend hoeveel mensen aan me hebben gedacht.

Janneke de Jonge

Kopij kerk blad. Inleveren kopij tot uiterlijk zaterdag 1 mei, 20.00 
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 18 april gaat voor de heer A. Slabbekoorn. De voorganger 
van 25 april is ds. van het Maalpad, op 2 mei gaat voor ds. T. 
Veldhuizen. Ik stond zelf op het rooster voor 25 april, maar als alles 
volgens plan verloopt ben ik dan met ziekteverlof in verband met 
een heupoperatie.

Gemeenteleven:
Groot is de dankbaarheid dat mevr. T. van Dijke weer thuis mocht 
komen uit het Amphia ziekenhuis in Breda. We wensen haar sterkte 
en geduld met de verdere revalidatie. We ontvingen bericht van 
overlijden op 20 maart 2021 van de heer Ko de Vos, in de leeftijd 
van 92 jaar. Hij woonde sinds kort samen met zijn vrouw in het 
ABG in Bergen op Zoom, voorheen aan het Wijngaardenbolwerk in 
Steenbergen. We wensen zijn vrouw en kinderen heel veel sterkte 
toe bij dit grote verlies. Tevens ontvingen we bericht van overlijden 
op Paasmorgen van mevr. Annie Verwijs-Quist in de leeftijd van 87 
jaar. Zij woonde de laatste jaren in de Hof van Nassau. We wensen 
haar man en allen die van haar gehouden hebben sterkte en Gods 
Nabijheid toe.

Terugblik:
Voor de tweede maal vierden we de Stille Week en Pasen 
anders dan anders. Toch mogen we ondanks de Coronaperikelen 
terugkijken op mooie diensten in de Stille Week en Paasmorgen. 
Veel dank aan allen die dat mogelijk hebben gemaakt.

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

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
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Emeritaat:
Op 1 oktober aanstaande komt er na bijna 12 jaar een einde aan 
mijn werkzaamheden voor de gemeente. De kerkenraad heeft 
namelijk ingestemd met mijn verzoek om vervroegd met emeritaat 
te gaan. Ik heb met veel vreugde in de gemeente gewerkt en ik kijk 
dan ook dankbaar op deze periode terug. Het afscheid zal zijn op 3 
oktober en ik hoop natuurlijk dat we dan weer als gemeente mogen 
samen komen. Tot die tijd hoop ik - na mijn ziekteverlof - nog velen 
van u te ontmoeten.

Pastorale zorg:
Tijdens mijn afwezigheid kunt u voor dringende pastorale zorg 
contact opnemen met onze scriba, mevr. Conny Bom. Zij neemt 
contact op met een van de predikanten van de Brabantse Wal, die 
voor mij waarnemen.

Ten slotte:
Een hartelijke groet aan u allen en ik hoop binnen niet al te lange 
tijd weer in uw midden te kunnen zijn,

ds. Corry Biemond

VAN DE DIACONIE

COLLECTES
De opbrengst van de collectes van het 40 dagentijd project 
Moldavië bedraagt tot op heden : € 1.578,12.
Omdat er op dit moment nog bijdragen binnenkomen op de 
bankrekening, is dit een tussenstand. Een heel mooi bedrag, 
waarvoor onze hartelijke dank.
De opbrengst van de collectes voor de Kerkrenmeesters bedroeg 
in de maand maart  € 353,55. Ook voor dit bedrag onze hartelijke 
dank.
 
Zondag 18 april:
Er wordt gecollecteerd voor de Rudolphstichting en voor het 
college van kerkrentmeesters.
De Rudolphstichting zet zich in voor kinderen in Jeugddorp De 
Glind. We willen uithuisgeplaatste kinderen, een kwetsbare groep, 
een stimulerende leefomgeving bieden waarin zij allereerst kunnen 
herstellen van wat ze hebben meegemaakt. Vervolgens mogen 
ze weer gewoon kind zijn. En dan komt er ook weer ruimte voor 
ontwikkeling en kunnen kinderen en jongeren zich voorbereiden op 
en werken aan hun toekomst.

Zondag 25 april:
Er wordt gecollecteerd voor het diaconaat en voor het college van 
kerkrentmeesters.
De diaconie heeft als voornaamste taak te zorgen voor het welzijn 
van gemeenteleden en niet-gemeenteleden. Deze taak komt op 
verschillende manieren tot uiting. De diaconie verzorgt de collectes 
tijdens de dienst. Elke zondag zorgt de diaconie met de hulp van 
vrijwilligers dat er een bloemstuk naar een gemeentelid gaat die 
iets bijzonders meemaken. De diaconie doet ook de verzorging van 
de viering van het Heilig Avondmaal en zorgt er voor dat alles in 
goede orde verloopt.

Zondag 2 mei:
Er wordt gecollecteerd voor de Voedselbank Goed Ontmoet en 
voor het college van Kerkrentmeesters.
Ook in West-Brabant en Zeeland leven veel mensen op of onder 
de armoedegrens. Stichting Goed Ontmoet zet zich in voor 
huishoudens in West-Brabant, die om wat voor reden dan ook in 
financiële problemen zijn gekomen en daardoor geen voedsel meer 
kunnen kopen.
Voedsel dat niet meer verkocht wordt maar nog wel voor 
consumptie geschikt is, verstrekken wij aan deze huishoudens. 
Deze huishoudens worden naar ons verwezen door 
hulpverlenende instanties en bewindvoerders.

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

BEDANKT
Hartelijk dank voor het prachtige bloemstuk wat ik mocht 
ontvangen van de kerk, ik was er zeer blij mee. Ik vind het jammer 
dat ik niet naar de kerk kan, maar wil via deze weg iedereen de 
hartelijke groeten doen.

Coby Ringenaldus

BEDANKT
Graag wil ik het kerkbestuur bedanken voor het mooie Paasboeket 
dat ik mocht ontvangen bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis. 
Tevens wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en 
telefoontjes die wij mochten ontvangen.
Het heeft ons heel veel goeds gedaan.

Groetjes, Karel en Toos van Dijke

KOPIJ
Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor drie weken zal 
gelden en op 6 mei a.s. verschijnt, inleveren voor 30 april a.s. bij 
mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet, Greet van Giels

 

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 

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

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


