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Pinksteren, het feest van de Geest. 
Veel mensen hebben er geen idee bij. Misschien vindt u het ook 
wel een ingewikkeld feest: de Geest, het klinkt zo vaag.

Toch is het vanouds een heel concreet, luidruchtig en uitbundig 
feest. We lezen in de Bijbel dat de leerlingen in Jeruzalem het 
woord nemen, zich niet stil houden. Er is het geluid van de wind, er 
is beweging, dynamiek. De hele stad dromt samen, kijkt ervan op. 
Pinksteren is het feest van de inspiratie en bezieling! 

Inspiratie en perspectief, wat kunnen we daar naar verlangen. Naar 
momenten van bezieling, momenten van opademen, momenten 
van nieuw perspectief. Ogen die weer gaan stralen. Het leven is 
vaak zo alledaags, soms ook wel een beetje grijs. Een soort sleur. 
De kleur is eruit, de glans verbleekt, de ogen worden dof…  

In deze dagen van afstand verlangen we naar nabijheid, naar een 
knuffel, naar geliefden dichtbij. Hoe lang duurt het nog voordat we 
normaal met elkaar om kunnen gaan? We horen dat het aantal 
mensen dat depressief wordt, toeneemt. Ik kan me er wat bij 
voorstellen! 

Pinksteren is eigenlijk precies het tegenovergestelde. Pinksteren 
is geen feest van afstand, maar van nabijheid. Het feest van God 
die geen afstand houdt, maar dichtbij ons komt, zelfs ín ons komt. 
Die mensen raakt, bezielt, vernieuwt, inspireert, en waar nodig ook 
corrigeert. 

Om het feest van Pinksteren te begrijpen, helpt mij het beeld van 
de zon. De zon als God die boven ons is; de zonnestralen als 
Jezus die naar ons toe komt. En de warmte van de zon als de 
Geest die ons leven verandert. Een dag in de zon, en je wordt een 
ander mens. 

Pinksteren is het feest van de verandering, van geestdrift en 
enthousiasme. Van hoop op andere tijden, op een nieuwe 
toekomst. Juist in deze coronatijd horen we dat misschien niet 
alleen met onze oren, maar ook met ons hart: ‘Je bent niet alleen. 
Houd moed en heb lief!’

Om dat geheim van Pinksteren te vatten, hebben we musici en 
dichters nodig. Je kunt je toch niet voorstellen dat er geen muziek 
is in het leven, geen gedichten? Zij geven het leven kleur. Maar 
dichters en muzikanten hebben wel inspiratie nodig. Dát is het 
wonder van de Geest.

Pinksteren heeft iets van ‘boven jezelf uitzingen’. Geweldig om dat 
telkens weer met elkaar te ervaren.

Wat altijd is geweest, 
het waaien van de Geest
gebeurt aan ons vandaag.

Overgenomen van www.protestantsekerk.nl

Hemelvaartsdag: 
Op Hemelvaartsdag zal de kerkdienst plaats vinden op 
donderdagmorgen 13 mei om tien uur in de Sint Martinuskerk te 
Halsteren.  Voorgangers zijn ds. Ellen van Sluijs en ds. Henk van 
het Maalpad. Organist is dhr. Edu de Goffau. Het Martinuskwartet 
o.l.v. mw Annemiek Vogels verzorgt de zang.
De kerkenraad van de protestantse gemeente Halsteren en 
Nieuw Vossemeer  heeft besloten om ook op deze dag nog geen 
kerkgangers toe te laten.
De dienst zal dus enkel online te volgen zijn. Zowel via audio 
als video. Rechtstreeks of op een ander  moment. Dit kan het 
eenvoudigst via de website van de protestantse gemeente 
Halsteren Nieuw Vossemeer. https://halsteren-nieuwvossemeer.

protestantsekerk.net
(of via googelen op protestantse gemeente Halsteren Nieuw 
Vossemeer)
 Daarna onder het kopje ‘Kerkdiensten’
-ofwel     aanklikken en de juiste dienst kiezen (video)
-ofwel via www.kerkomroep.nl - en dan Halsteren invullen en de 
juiste dienst kiezen (audio).
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Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen
Voor een piëteitsvolle verzorging

      Bergen op Zoom                          Nieuw-Vossemeer 

0164-246664 / 06-51910414
info@jannieuitvaartverzorging.nl   
www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl
Postadres: Loonberg 26, 4617 NX  Bergen op Zoom
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BERGEN OP ZOOM
Martinuskerk, Halsteren.
* Donderdag 13 mei 10.00u: ds. E. van Sluijs en 
 ds. H. van het Maalpad. 
 Hemelvaartsdag.

Protestantse Gemeente, Ontmoetingskerk, Bolwerk.
* Zondag 9 mei 10.00u: ds. v.d.Weerd.
* Zondag 16 mei 10.00u: ds. E. van Sluijs.
* Vrijdag 21 mei 19.00u: pastor A. Janssen en ds. E. van Sluijs. 
 Oecumenische viering, Pinksterketen.
* Zondag 23 mei 10.00u: ds. W. Lolkema. Pinksteren.

GGZWNB landgoed Vrederust.
* Zondag 9 mei 10.45u: ds. R.H.J. Jellema.
* Zondag 16 mei 10.45u: zr. P. Friskes.
* Zondag 23 mei 10.45u: ds. R.H.J. Jellema

PROTESTANTSE GEMEENTE TE HALSTEREN / NIEUW-
VOSSEMEER
Halsteren, St. Martinuskerk.
* Zondag 9 mei 10.00u. ds. H. van het Maalpad.
 Collecten: 1e ZWO, 2e Predikantsplaats, 3e Onderhoud kerken.
* Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag 10.00u. 
 ds. H. van het Maalpad en ds. E. van Sluijs uit Bergen op Zoom.
* Zondag 16 mei 10.00u. ds. H. de Bie uit ’s Gravenpolder.
 Viering van het Heilig Avondmaal.
 Collecten: 1e Diaconie, 2e Catechese, 3e Onderhoud kerken.
* Zondag 23 mei Pinksteren 10.30u. 
 ds. H. de Bie uit ’s Gravenpolder.
 Collecten: 1e Pinksterzending, 2e Pastoraat, 
 3e Onderhoud kerken.

Nieuw-Vossemeer, Kerk Voorstraat.
* Zondag 23 mei Pinksteren 09.00u. 
 ds. H. de Bie uit ’s Gravenpolder.
 Collecten: 1e Pinksterzending, 2e Pastoraat, 
 3e Onderhoud kerken.

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

PROTESTANTSE GEMEENTE TE WOENSDRECHT 
* Zondag 9 mei: 9.45u: ds. W. Lolkema, Woensdrecht
 Collecten: 1e ZWO [Noodhulp Syrische Christenen], 
 2e Pastoraat en Eredienst, 3e Klein onderhoud kerkgebouw
* Donderdag 13 mei, 9.45u: Ellen van Sluijs en 
 ds. Henk van het Maalpad..
 Collecten: 1e Diaconie, 2e Pastoraat en Eredienst, 
 3e Klein onderhoud kerkgebouw
* Zondag 16 mei: 9.45u: ds. J. van Putte, Zierikzee.
 Collecten: 1e ZWO Pinksterzending, 2e Pastoraat en 
 Eredienst, 3e Klein onderhoud kerkgebouw
* Zondag 23 mei: 9.45u: Prof. F. van den Brande, Kalmthout.
 Collecten: 1e Diaconie, 2e Pastoraat en Eredienst, 
 3e Klein onderhoud kerkgebouw

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE 
* Zondag 9 mei om 10.00 uur: dhr. W. Wiersma.
 Collecten: Noodhulp KerkinActie en Kerkrentmeesters.
* Hemelvaartdag 13 mei om 10.00 uur: ds. E. van Sluijs en 
 ds. H. van ‘t Maalpad, vanuit de St. Martinuskerk in Halsteren.
 Deze dienst is alleen online te volgen, zie onder Steenbergen.
 Collecten: Diaconaat en Kerkrentmeesters.
* Zondag 16 mei om 10.00 uur: dhr. C. Van de Voorde.
 Collecten: WensAmbulance en Kerkrentmeesters
* 1e Pinksterdag 23 mei 10.00 uur: ds. Corry Biemond.
 Collecten: Zending KerkinActie en Kerkrentmeesters

ROND DE KERKDIENSTEN

Zondag 9 mei 10.00 uur, Ontmoetingskerk. 
Voorganger is ds. v.d.Weerd. 

Donderdag 13 mei om 10.00 uur in de Martinuskerk te Halsteren
In het kader van Hemelvaart wordt gelezen Handelingen 1:1-11. 
Voorgangers zijn ds. E. van Sluijs en ds. H. van het Maalpad.

Zondag 16 mei 10.00 uur, Ontmoetingskerk.
We lezen op deze zondag Exaudi verder uit Handelingen 1 en wel 
vers 12 tot en met vers 26. Voorganger is ds. E. van Sluijs. 

Zondag 23 mei 10.00 uur, Ontmoetingskerk.
Voorganger is ds. W. Lolkema.
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KERKDIENSTEN

   Dit nummer geldt voor drie weken. Het volgende nummer,
dat voor twee weken geldt, verschijnt op 27 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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MEDEWERKING KERKDIENSTEN
Zondag 9 mei
Lezingen: Ellie Groeneveld.

Zondag 16 mei
Lezingen: Wim van Sluijs.

Zondag 23 mei
Lezingen: Charlotte Verbraak.

ROND DE GEMEENTE

LECTUUR VANAF DE LEPELAAR

Er is en wordt hard gewerkt…
aan de Pinksterdienst op zondag 23 mei, de vijftigste dag na 
Pasen. En door wie dan wel? Door leden van de subgroep 
van de Taakgroep Eredienst en enkele daaraan toegevoegde 
gemeenteleden plus jeugdwerker Paulien. We hopen op 
verschillende manieren de boodschap van Pinksteren concreet te 
maken. 
De dienst heeft iets te bieden aan ons allemaal, maar zeker aan 
kinderen en jonge gezinnen. Als je erbij wilt zijn, moet je je er, 
vanwege corona, wel voor opgeven. Dus…doe dat op tijd bij onze 
kosteres Ans de Laater. Bijv. al op 17 mei. Anders kun je thuis altijd 
nog via je computer meekijken en -luisteren. En…het is heel handig 
als je / u deze keer een pen meebrengt. We hebben ook een thema 
bedacht: Een Feest-dag die een GEEST-dag is!
Geen Pinksteren, natuurlijk, zonder daaraan voorafgaand op 13 mei: 
Hemelvaartsdag. De veertigste dag van Pasen. Jezus gaat naar zijn 
hemelse Vader als een soort van, zegt men wel: kwartiermaker: Hij 
wordt als het ware vooruit gestuurd (of opgehaald) om iets nieuws 
voor te bereiden. En dat nieuwe is ten dienste van ons allemaal. Tien 
dagen later zendt Hij zijn Geest, zodat wij niet als ‘weeskinderen’ 
achterblijven. En die Geest waait nog steeds waarheen Hij / Zij wil! 
Een leuk boekje over Hemelvaart is in 2014 uitgegeven door de 
PKN. Het heet Met zonder Jezus. 
Op Hemelvaartsdag is er voor de gehele Brabantse Wal een 
kerkdienst in Halsteren om tien uur ’s morgens. Deze is alleen online 
te volgen, zie verder bij berichten onder PG Woensdrecht.

Het zal je maar gebeuren!
Je bent op een argeloze maandagochtend buiten met een klusje 
bezig…of je doet iets anders….en daar is een telefoontje van de 
burgemeester: je gaat een koninklijke onderscheiding ontvangen!
Dat prachtige bericht kregen twee heren die tot onze Gemeente 
behoren. Dhr. Wim de Haan, wijk 3, werd onderscheiden. Hij is een 
man van de natuur en expert op het gebied van natuurbescherming.
En ook de verdiensten van dhr. Kees de Klerck, wijk 6, werden 
koninklijk erkend. In zijn geval ging het om zijn vele werk binnen 
en vanuit onze Gemeente: als diaken, als actief lid van enkele 
koren (waaronder Rejoice) en als voorzitter van de West-Brabantse 
vakantieweek voor mensen die extra zorg nodig hebben. 
Het woord dienstbaarheid is kenmerkend voor de vrijetijdsinvulling 
van Wim en Kees. We wensen hen van harte geluk met hun 
onderscheiding. En natuurlijk ook hun gezinsleden. En ook de 
elf andere Bergse gedecoreerden. Het is tevens een mooie 
gelegenheid om alle vrijwilligers te bedanken die allerlei werk doen 
binnen onze Gemeente. 

En verder…
+ zijn er gemeenteleden in behandeling op medisch gebied. Ze 
wachten op de uitslag van een onderzoek of nemen soms deel 
aan een behoorlijk langdurige behandeling. Vooral tijdens zo’n 
langlopend traject moet je een lange adem hebben. 
Dhr. Korstiaan den Engelse (wijk 5) is al een hele tijd niet meer thuis. 
Hij verblijft in GGZWNB (Vrederust), De Schelde 10. We wensen 
hem en anderen - hier niet met naam genoemd - veel geduld en 
sterkte. En u weet het: ik blijf graag op de hoogte van uw wel en 
wee. 
+ Iets anders: op Koningsdag hoorden we dat voor onze 
kroonprinses Amalia (17 jaar jong) op 17 mei het landelijk 
eindexamen VWO begint. Het filmpje uit 2007 waarin zij vol trots 
haar prinsessentasje aan een kapstok bij groep 1 in Wassenaar 
hing, lijkt nog betrekkelijk kort geleden… 
Examen doen, dat geldt voor veel meer Nederlandse scholieren. 
De examens voor VMBO, HAVO en VWO zijn van 17 mei t/m 
1 juni. Je kunt in een veelheid van vakken examen doen, van 
bedrijfseconomie tot drama tot Fries en Arabisch. En in héél véél 
andere vakken. Jonge leden van onze Gemeente die deze klus 
mogen gaan klaren wensen we zelfvertrouwen, goede concentratie 
en vooral heel veel succes.  

Ten slotte
Een hartelijke groet aan jou en u.

W. Lolkema.

EEN BOODSCHAP VANUIT BOLWERK-zuid

HEMELVAART
Donderdag 13 mei a.s. is het Hemelvaart. Vanouds lezen we dan uit 
Handelingen 1. In de eerste 11 verzen van dit Bijbelgedeelte verhaalt 
de schrijver over Jezus’ afscheid van zijn dierbaren, leerlingen en 
volgelingen. Tegenwoordig ervaren veel gemeenteleden Hemelvaart 
als een feest (Jezus terug naar zijn Vader) Voor anderen staat het 
afscheid van Jezus met alle verdriet en onzekerheid die daar bij 
horen, centraal. Hoe nu verder te gaan zonder Hem? Echter de 
hoopvolle belofte blijft:”Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit 
alleen”. Net als voorgaande jaren zullen de gemeentes van de 
Brabantse Wal Hemelvaart gezamenlijk vieren. Dit keer vanuit de 
Martinuskerk in Halsteren. Aanvang: 10.00 uur. Jammer genoeg, 
maar heel begrijpelijk gezien het aantal coronabesmettingen, zijn 
bij deze viering nog geen gemeenteleden welkom. Wel kunt u 
digitaal meekijken en –luisteren.  Aan deze dienst zal het Martinus 
kwartet o.l.v. Annemiek Vogels haar medewerking verlenen. Tevens 
zal zij samen met organist Edu de Goffau op fluit enkele muzikale 
intermezzi ten gehore brengen. Voorgangers zijn: ds. Henk van het 
Maalpad en ds. Ellen van Sluijs.

HEMELVAARTDIENST; HOE TE BELUISTEREN
De kerkenraad van de protestantse gemeente Halsteren en Nieuw 
Vossemeer heeft besloten om ook op Hemelvaartsdag nog geen 
kerkgangers toe te laten.
De dienst zal dus enkel online te volgen zijn. Zowel via audio als 
video. Rechtstreeks of op een ander moment.
Dit kan het eenvoudigst via de website van de protestantse 
gemeente Halsteren Nieuw Vossemeer :
https://halsteren-nieuwvossemeer.protestantsekerk.net 
(of via googelen op protestantse gemeente Halsteren Nieuw 
Vossemeer) 
Daarna onder het kopje ‘Kerkdiensten’ 
ofwel        aanklikken en de juiste dienst kiezen (video)
ofwel aanklikken www.Kerkomroep, en dan Halsteren invullen en de 
juiste dienst kiezen (audio). 

ZONDAG EXAUDI
Enkele dagen later, zondag 16 mei, de zondag na Hemelvaart, lezen 
we Handelingen 1 uit. De schrijver van dit Bijbelgedeelte vertelt 
over de eerste christenen, die elkaar zo hard nodig hebben. Immers 
Jezus is er niet meer en de Heilige Geest is nog niet gekomen. De 
mensen zitten bijeen. Verslagen, zich alleen voelend, de gordijnen 
gesloten. In quarantaine zou je kunnen zeggen. Als mensen zich 
zo verlaten en stuurloos voelen, kan het nog al eens misgaan. In 
Handelingen 1 slaat dan ook al snel de eensgezindheid om in een 
door Petrus geleide ad hoc vergadering waar op hardvochtige en 
oordelende wijze gesproken wordt en regels voor verkiezingen van 
discipelen van de toekomst worden vastgesteld. 

VOORUITBLIK NAAR PINKSTEREN: DE PINKSTERKETEN
Om alvast in uw agenda te noteren…Het is een mooi gebruik. De 
Pinksterketen. Ook in deze coronatijd willen we de Pinksterketen 
niet verbreken. Daarom wordt er een oecumenische viering 
georganiseerd met als thema:”Een keten van woord en licht”. Deze 
Pinksterketenviering wordt gehouden op vrijdag 21 mei a.s. om 
19.00 uur in de Ontmoetingskerk. Bij deze oecumenische dienst, 
waarin pastor Anton Janssen en ds. Ellen van Sluijs zullen voorgaan 
mogen maximaal 30 gemeenteleden/parochianen aanwezig zijn. 
U kunt zich op gebruikelijke wijze hiervoor aanmelden bij Ans de 
Laater. Verder zouden wij het fijn vinden als u naar mevr. Corry 
Hamers via de mail voor woensdag 19 mei een gebedsintentie 
stuurt. Dit mag een uitgeschreven gebed zijn, maar ook gewoon 
één woord. Wellicht komt de gebedsintentie, de door u verwoorde 
gedachte of dat éne woord in gebed gevat, terug in de dienst. U 
wordt hiervoor uitgenodigd dit te doen als u naar de kerk komt, maar 
ook als u gewoon thuis de dienst met beeld en/of geluid volgt. Op 
deze wijze wordt de keten tussen de beide kerken, maar ook tussen 
het in de kerk zijn tijdens de viering en u thuis niet verbroken. Het 
e-mailadres van mevr. Hamers om uw gebedsintentie toe te sturen 
is: corriehamers@home.nl. Medewerking zal verleend worden door 
vier zangers van het Samenzangkoor o.l.v. Gerard Akkermans en 
Lucie van Wezel. 

TOT SLOT
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:
7 mei dhr. P.J. Looij, 75 jaar.
9 mei mevr. P. Grootjans - Geljon, 92 jaar.
 mevr. C.M. Brandenburg - Cornelisse, 83 jaar.
11 mei mevr. P.J. van der Steen - van de Sande, 92 jaar.
12 mei dhr. M. Palm, 76 jaar.
14 mei mevr. H.M. Kouwenhoven - Turkenburg, 88 jaar.
18 mei dhr. I.J.E. Blanckaert, 84 jaar.
20 mei dhr. J. Remijnse, 79 jaar.
 mevr. A.P. de Zwaan - Sluiter, 78 jaar.
23 mei mevr. J.H.T. Verweij - Mulders, 86 jaar.
24 mei dhr. J.A. van Dongen, 77 jaar.
27 mei dhr. C.S. Gideonse, 78 jaar.

Huwelijksjubileum
Op 23 mei zijn dhr. en mevr. Bevelander - Lobbezoo, 40 jaar 
getrouwd (sectie 3).

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

DIACONAAL NIEUWS

ACTIE ‘VAKANTIETAS’
Vorig jaar hebben we voor het eerst meegedaan met de landelijke 
actie vakantietas. Bij de PKN kunnen tassen worden besteld die 
worden gevuld met cadeaubonnen en nieuw speelgoed. De tassen 
zijn bestemd voor kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar), 
die vanwege financiële problemen thuis niet op (zomer)vakantie 
kunnen. Met de inhoud van de tas krijgen ze toch iets leuks om te 
doen en kunnen ze bijvoorbeeld een ijsje halen. In coronatijd geldt 
de reden voor de actie misschien nog wel meer. We hebben daarom 
de samenwerking met de Voedselbank in Bergen op Zoom gezocht. 
Via hen kunnen we ongeveer 60 gebruikers van de voedselbank ook 
blij maken met een tas. Dat gebeurt anoniem, we krijgen alleen de 
leeftijd en het geslacht door, zodat we de tas kunnen personaliseren. 
Naast de actie via de Voedselbank zorgen we via de predikanten 
ook voor een tas voor gezinnen in onze gemeente die binnen de 
doelgroep vallen.

U voelt de vraag vast al aankomen: voor deze actie kunnen we 
uw steun goed gebruiken! De collecte op 16 mei a.s. hebben we 
hiervoor bestemd. Maar mocht u een bedrijf of doel weten dat de 
tassen zou willen sponsoren (met financiën of in natura), dan kunt u 
contact opnemen met: diaconie@protestantsekerkbergenopzoom.nl. 
Ook is uw gift los van de collecte van harte welkom, overmaken kan 
o.v.v. “Actie vakantietas” naar het banknummer van de diaconie: NL 
93 INGB 0005 863548 of via onze giften-app Apostel. 
Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Marlies Blesgraaf.

BESTUUR/BELEID/BEHEER

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Na een jaar met een flink aantal extra onderwerpen van vaak 
behoorlijke omvang en importantie (zoals AVG, emeritaat predikant, 
nieuwe predikant, nieuwe jeugdwerker, corona gebruiksplan, 
nieuwe geluidsinstallatie, vernieuwing beleidsplan) hebben we als 
kerkrentmeesters nu al twee ‘gewone’ vergaderingen gehad (zij het 
via Zoom), die gelukkig ook aanmerkelijk korter waren dan veelal in 
2020.
Misschien is het wel eens goed om een aantal van die ‘routine-
onderwerpen’ te noemen, zoals ze in onze april-vergadering zijn 
besproken.
- Er wordt gewerkt aan een nieuw Veiligheidsprotocol
- Er wordt gewerkt aan het afsluiten van een verzuim-verzekering
- Er wordt gekeken of de krassen op de liturgische tafel 
 (die nogal in het ook springen bij de video-uitzendingen) kunnen  
 worden weggewerkt
- De jaarrekening 2020 is goedgekeurd en zal in de 
 mei-vergadering van de kerkenraad worden besproken
- Er is een bordje opgehangen in de vestibule dat kerkgangers   
 meldt dat er wordt gefilmd tijdens de kerkdienst
- Het predikantenbord in de Verenigingszaal wordt geactualiseerd
- De aanbevelingen van de Monumentenwacht worden nagelopen
- Subsidie wordt aangevraagd voor het onderhoud van de   
 Ontmoetingskerk
- Er is besproken of en zo ja welke huurverhogingen worden   
 doorgevoerd

- We zien dat ons gasverbruik flink is toegenomen vanwege het  
 uitgebreid ventileren van de kerk, vanwege corona
- Er is gesproken over het tijdpad voor het tweede deel van de   
 installatie van de nieuwe techniek voor beeld en geluid
- Er worden afspraken gemaakt met de predikanten over het   
 actueel houden van onze ledenadministratie
- Zeer belangrijk: er is uitgebreid gesproken over de
 meerjarenraming (tot 2028) van onze financiën, waarbij   
 verschillende scenario’s onder de loep zijn genomen; een verhaal  
 tussen hoop en vrees…
U ziet: zelfs op een ‘gewone’ vergadering van de kerkrentmeesters, 
is er nog heel wat te bespreken. 

Rindert Peerbolte,
kerkrentmeesters@protestantsekerkbergenopzoom.nl 

BEELD EN GELUID IN DE ONTMOETINGSKERK-2
Ondertussen zijn er al een aantal zaken in gang gezet. De derde 
week van maart is de nieuwe geluidsinstallatie door 
de kerk geïnstalleerd. U kunt dat al goed merken 
tijdens de uitgezonden diensten. Als start van de 
fondsenwerving kunnen we u ook melden dat de 
kerkrentmeesters een tweetal algemene legaten 
hebben aangewezen als eerste bijdrage aan de pot 
voor Beeld en Geluid.
Afgelopen weken was er ook de “Geraniumactie” van 
de kerk die ten gunste van Beeld en Geluid komt. 
We kunnen melden dat deze actie € 1.000,- heeft 
opgebracht. Een schitterend resultaat.
Eind mei zullen we u vertellen wat we gaan doen 
voor de verdere fondsenwerving en wat dat betekent 
voor onze gemeente. 
Wordt vervolgd. 

Eric Goossen
Rob Blesgraaf

MEDEDELINGEN

AGENDA 
Bijeenkomsten vinden plaats in de Ontmoetingskerk, tenzij anders 
vermeld.
Za 8 mei  10.30u, verg. jaarboekje.
Ma 10 mei 13.30u, crea dames.
  19.00u, rep. cantorij Rejoice.
Di 11 mei 14.00u, kerkcafé.
Vrij 14 mei 10.00u, taakgroep redienst.
Ma 17 mei 19.00u, rep. cantorij Rejoice.
di 18 mei  14.00u, kerkcafé.
Wo 19 mei 19.00u, rep. Jazzdienst.
  20.00u, kerkenraad [zoom].
Vrij 21 mei 19.00u, Pinksterketen dienst.
Di 25 mei 14.00u, kerkcafé.
Do 27 mei 09.00u, overleg predikanten Brabantse Wal.
Vrij 28 mei 09.30u, Geschiedkundige kring.
  10.30u, verg. bestuur PCOB.
  20.00u, verg. jury Tam-0il prijs.

INLEVEREN KOPIJ
Kopij voor de volgende Rond de Kerken graag voor woensdag 19 
mei e-mailen naar margreet.dekam@kpnmail.nl.
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BIJ DE KERKDIENSTEN 

Zondag 9 mei vijfde zondag na Pasen  (Rogate  Bidt)
Evangelie: Johannes 16 ; 23b-30
Zondagslied: Lied 370 (Gezang 48)    
Zondag 16 mei  zesde zondag na Pasen ( Exaudi (hoor)
Evangelie : Johannes 17: 14-26   
Zondagslied: L380 ( Gezang 232)  
Zondag 23 mei Pinksteren 
Evangelie: Johannes 14 ; 23b-31
Zondagslied: Lied 670 (Gezang 10)    
  
Vijanden liefhebben
Jezus heeft ons gemaand om onze vijanden lief te hebben.”heb 
uw vijanden lief,  zegen die u vervloeken, doe goed aan hen die u 
haten en vervolgen ..”
Het liefhebben van vijanden is wel de allermoeilijkste vorm van 
liefde om te verwezenlijken”.Maar onze liefde is pas volmaakt 
als we ook onze vijand liefhebben. Aan Petrus geeft de Heer het 
bekende antwoord om zijn broeder zeventig maal zeven maal 
te vergeven. Petrus zelf schrijft in zijn eerste brief ( 3:9) “vergeld 
geen kwaad met kwaad”Ook  Paulus schrijft: “Broeders, als 
iemand op een misdaad betrapt wordt, moeten jullie, geestelijke 
mensen, zo iemand in  een geest van zachtmoedigheid oprichten; 
kijk naar jezelf, dat je niet ook in verzoeking komt”(Gal. 6;1) 
precies zo laat hij zich in Thess. 3;15 uit: “Je moet hem echter niet 
behandelen als een vijand, maar terechtwijzen als een broeder.” 
“De liefde rekent het kwade niet aan”. ( 1Cor. 13;5) Deze woorden 
vertegenwoordigen de christelijke houding, die juist de dwalende 
mens met speciale liefde omvat, zoals uit de gelijkenis van de 
verloren zoon blijkt.
Augustinus kiest een beeld om te laten zien hoe God de mens ziet 
en liefheeft, en hoe ook de mens volgens goddelijk voorbeeld de 
mens moet zien en liefhebben. “als een voortreffelijk kunstenaar 
een gevelde, onbewerkte eikenboom in het bos ziet liggen, heeft hij 
er welgevallen aan. Hij heeft het stuk hout niet lief om te laten zoals 
het is. In zijn kunstenaarsgemoed heeft hij  veeleer gezien wat het 
zal worden; en hij heeft bemind wat hij ervan wilde maken, niet 
wat het is… als hout uit het bos heeft de Kunstenaar ons gezien, 
en Hij stelde zich de tempel voor die Hij daarvan wilde bouwen, 
niet het bos dat het was. Zo kijk je ook naar je vijand die tegenover 
je staat….. Je bedenkt dan  dat hij een mens is. Je beseft dat 
alles wat niet goed is, van de mens afkomstig is en je ziet in hem 
datgene wat uit God komt. Dat hij  een mens is geworden, maar 
dat hij je haat, is zijn eigen werk; dat hij vol afgunst is, is zijn daad. 
En jij,  wat zeg jij in je hart? “Heer wees hem genadig, vergeef 
hem….Ga met hem mee!” je hebt in hem niet lief wat hij is, maar 
wat jij wenst dat zal hij zijn. Een broeder heb je dus lief wanneer 
je je vijand liefhebt. Een vijand liefhebben is daarom volmaakte 
liefde….. let op  waarom Christus je op het  hart drukt je vijanden 
lief te hebben. Opat ze soms altijd vijanden blijven?  Als Hij dat bij 
je bereikt heeft, dan haat je en heb je geen liefde. Kijk naar Hem 
hoe hij Zelf bemind heeft:  hij wilde niet dat zij Hem vervolgden, 
bleven waar ze waren; Hij zegt: ‘Vader vergeef hun want ze weten 
niet wat ze doen!’(Lukas23;24)   voor wie Hij vergeving verlangde, 
verlangde Hij   verandering. Hij verlangde naar hun verandering, 
Hij verwaardigde Zich hen van vijanden tot broeders te maken en 
Hij heeft het “werkelijk gedaan….. Is de mens vol woede tegen 
je? Hij raast, jij bidt! Hij haat. Jij hebt erbarmen. Zijn ziel is verhit, 
waardoor hij jou haat: hij zal gezond worden en  jou danken.”

Serenitijdsgebed 
Geef mij de moed om te veranderen
Wat ik kan veranderen.
Geef mij de kalmte om te accepteren 
Wat ik kan accepteren,
Geef mij de wijsheid om het verschil tussen beide te zien.

Reinhold Nieboer, eerder gezien bij Aristotoles en bei Franciscus 
van Assissi

Hartelijke groet, Marlies de Vries-Dix.

Mededeling: Op 17 mei 2021 om 13:30 is er in de 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.
Alhoewel bij het inleveren van deze kopij er in de ziekenhuizen nog 
te veel mensen zijn opgenomen met Covid gerelateerde klachten, 
lijkt nu toch een blijvende daling van het aantal besmettingen 
ingezet. Ook wordt in een behoorlijk tempo gevaccineerd. Van 
de landelijke kerk is daarom het advies gekomen om weer 
kerkgangers toe te laten. Maximaal 30 in kerken met maximaal 300 
zitplaatsen en maximaal 10% van het aantal plaatsen in kerken 
met meer dan 300 zitplaatsen. Daarbij alleen voorzang, met in acht 
neming van de hygiëneregels. Ook wij willen weer kerkgangers 
toelaten. (Natuurlijk alleen als er geen nieuwe maatregelen moeten 
worden genomen omdat ‘de cijfers’ weer de verkeerde kant 
opgaan.) De kerkenraad heeft besloten om met Pinksteren zowel in 
Nieuw Vossemeer als in Halsteren weer kerkgangers toe te laten. 
Voor beide diensten geldt een maximum van 30 kerkgangers.  
Daarvoor is opgave wel verplicht. In de week vóór Pinksteren kan 
dat voor Nieuw Vossemeer bij dhr. Mari de Bruin tel. 0167-503087 
en voor Halsteren bij dhr. Kees Ton tel. 0164-683440. Vanwege 
hygiëne maatregelen kan er in Nieuw Vossemeer geen voorzang 
zijn, in Halsteren is het kerkgebouw groot genoeg om dat wel te 
kunnen doen. 
Hoewel het allemaal nog met veel maatregelen blijft omgeven 
zijn we dankbaar en blij dat dit weer mogelijk wordt. En 
vanzelfsprekend zijn de diensten ook via ons videokanaal en via 
kerkomroep te beluisteren. Zie daarvoor onze website. 

Zondag 9 mei. 
De dienst komt vanuit Halsteren. Vocale medewerking wordt 
verleend door het Martinuskwartet o.l.v. mw. Annemiek Vogels. Het 
orgel wordt bespeeld door dhr. Edu de Goffau. 
Op het leesrooster staat als evangelielezing Johannes 15: 9 -17. 
Een vervolg op- en deels parallelle lezing aan die van de vorige 
week over de wijnstok en de ranken. 
Blijven in Jezus Christus is blijven in Zijn liefde. En blijven in Zijn 
liefde is blijven bij zijn geboden. Geboden liefde maakt liefde 
geboden. Liefde gaat niet op in emotie maar uit zich daadwerkelijk.  
Waarbij zij de ander zoekt en ziet omwille van die ander. 

Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei.
Zoals in de voorgaande jaren zal er ook dit jaar weer een 
gezamenlijke dienst van de protestantse kerken van de Brabantse 
Wal zijn. Een gezamenlijk ontbijt, voorafgaande aan de dienst, 
is helaas nog niet mogelijk. Deze keer komt de dienst vanuit de 
Martinus in Halsteren. De voorgangers zijn mw. ds. Ellen van 
Sluijs (uit Bergen op Zoom) en ds. Henk van het Maalpad. Vocale 
medewerking wordt verleend door het Martinus kwartet o.l.v. mw. 
Annemiek Vogels. 
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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.
Scriba: Mevr. G. Ros-Peters, Westerland 24, 4617 MJ Bergen op Zoom 
tel. (0164) 230588 / (06) 12228651, e-mail: scribapghnv@gmail.com 
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/.

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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Het orgel wordt bespeeld door dhr. Edu de Goffau. Deze dienst zal 
via onze gebruikelijke video en audiokanalen worden uitgezonden. 
Dit kan het eenvoudigst via de website van de protestantse 
gemeente Halsteren Nieuw-Vossemeer:
https://halsteren-nieuwvossemeer.protestantsekerk.net 
(of via googelen op protestantse gemeente Halsteren Nieuw-
Vossemeer) 
Daarna onder het kopje ‘Kerkdiensten’ ofwel       aanklikken en de 
juiste dienst kiezen. (Video) Ofwel aanklikken www.Kerkomroep.nl 
en dan Halsteren invullen en de juiste dienst kiezen (audio).

Zondag 16 mei.
Een zondag die bekend staat onder de naam ‘Wezen zondag’. 
Voorganger is ds. Hans de Bie. In deze dienst wordt het Heilig 
Avondmaal gevierd op de wijze zoals dat de laatste keren is 
gegaan: In de kerk met degenen die de dienst mogelijk maken en 
u kunt, door het klaarzetten van brood en wijn, desgewenst thuis 
deelnemen. Het orgel wordt door dhr. Edu de Goffau bespeeld en 
de voorzang wordt verzorgd door mw. Ann Tuynman en dhr. Bram 
Bal. 

Pinksteren, zondag 23 mei.
Zoals hierboven vermeld zullen er deze zondag twee diensten zijn 
waarin weer kerkgangers kunnen worden toegelaten. In Nieuw 
Vossemeer is er om 09.00 uur dienst en in Halsteren 10.30 uur. De 
voorganger in beide diensten is ds. Hans de Bie. In elke dienst is er 
ruimte voor 30 kerkgangers. In Nieuw Vossemeer wordt het orgel 
bespeeld door dhr. Johan Heuseveldt. Voorzang is, vanwege de 
grote van de kerk, helaas niet mogelijk. In Halsteren bespeelt dhr. 
Edu de Goffau het orgel. Voorzang wordt verzorgd door mw. Lucy 
Moerland en dhr. Jo Zoutendijk. Voor het deelnemen aan beide 
diensten dient u zich wel in de week voor Pinksterzondag aan te 
melden. Voor Nieuw Vossemeer: dhr. Mari de Bruin (0167-503087) 
voor Halsteren: dhr. Kees Ton (0164-683440).

Berichten uit de gemeente,
Mw. M.T. Joosen-Weeland verblijft momenteel nog in het 
ziekenhuis vanwege ernstige gevolgen van besmetting met het 
coronavirus. Maar haar toestand lijkt gelukkig te verbeteren. Dat 
deze verbeteringen zullen mogen doorzetten. Dat zij en haar 
familie zich omgeven mogen weten door oprechte aandacht van 
mensen en de liefdevolle nabijheid van God. 
Dhr. A.R. de Hoop kwam ongelukkig ten val. Met schade aan 
een schoudergewricht tot gevolg. Dat revalidatie voorspoedig zal 
mogen verlopen. 
Mw. M. Mertens-van den Berge zal bij verschijnen van deze editie 
waarschijnlijk vanuit Vrederust naar huis zijn teruggekeerd. We 
wensen haar kracht en moed toe. Dat het in de tijd die voor haar 
ligt goed zal gaan. Gods zegen daarbij toegewenst.  
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 door God en mensen niet 
vergeten is. 

Jarigen.
Mw. N. Groen- van der Zwan (8 mei)
Mw. N.J. Douw-Pipping (9 mei)
Mw. J. Poortvliet – van Dort (24 mei). 
Allen van harte gefeliciteerd. 

Jubileum.
Dhr. en mw. P.N. Hoogerbrugge- L.C. Hofman hopen op 14 mei 
de dag te vieren dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk traden. Van 
harte gelukgewenst en Gods zegen toegewenst. 
Rectificatie: Abusievelijk stond in de vorige editie vermeld dat 
Dhr. en Mevr. H.F. Verschoor- A. van der Kaaden 50 jaar gehuwd 
waren. Dit moet 60 jaar zijn. De felicitaties zijn er zeker niet minder 
gemeend om!

Tenslotte.
Hopelijk zal de daling van het aantal besmettingen en 
ziekenhuisopnamen blijven dalen zodat verdere versoepeling 
van de maatregelen ook zal kunnen plaatshebben. In elk geval 
lijkt kerkgang weer mogelijk geworden. We zijn er dankbaar voor. 
En we hopen dat voorzang binnen niet al te lange tijd weer kan 
worden ingeruild door gemeentezang. Dat is althans een wens die 
ik in deze tijd vaker heb gehoord. 
U allen een hartelijke groet,

Ds. Henk van het Maalpad.

VAN DE KERKENRAAD.
Nieuwe ambtsdragers.
Namens de kerkenraad kunnen wij u melden dat er geen bezwaren 
zijn ingebracht tegen de bevestiging van Lysbeth Strating tot 
ouderling en Lia Rozendaal tot diaken.

Inmiddels heeft onze predikant tijdens een ontmoeting met vreugde 
en dankbaarheid Lysbeth Strating en Lia Rozendaal bevestigd 
in het ambt. En daarbij hen Gods zegen over hun arbeid in de 
gemeente toegesproken. Een datum om deze bevestiging ook te 
midden van de gemeente te bezegelen moet nog worden gekozen, 
afhankelijk van wanneer er weer gemeenteleden kunnen worden 
toegelaten tot de diensten. Lysbeth en Lia; erg fijn dat jullie willen 
meebouwen aan onze mooie kerkgemeenschap met de talenten 
die jullie zijn gegeven. Dank jullie wel! 

Preekvoorziening.
Heel veel jaren is Jo Zoutendijk onze preekvoorziener 
geweest, maar onlangs heeft Jo aangegeven dat hij met deze 
werkzaamheden wil stoppen. Wij bedanken Jo voor zijn inzet en 
de vele uren, mails en telefoontjes die hij eraan heeft besteed om 
ervoor te zorgen dat er op de open zondagen een predikant bij ons 
kan voorgaan. 
Gelukkig hebben we in de persoon van Toke Knook een goede 
opvolger gevonden. Nogmaals: hartelijk dank Jo voor jouw 
inspanningen. En Toke, veel succes!

Scriba.
Een herschikking van taken heeft ertoe geleid dat Toke Knook 
stopt als ‘officiële’ scriba van onze gemeente en Gea Ros-Peters 
deze werkzaamheden zal overnemen. Dat betekent niet dat Toke 
niet meer betrokken zal zijn. Zij blijft de werkzaamheden voor het 
maken van de dienstroosters, de preekroosters, de wekelijkse 
liturgie en het jaarboekje voor haar rekening nemen. En daarbij 
komt natuurlijk nu ook nog de preekvoorziening. 
De kerkenraad is bijzonder blij met het werk dat Toke wil blijven 
doen en verwelkomt Gea van harte als scriba. 

Martin en Muriel Vooijs, voorzitters.

OPEN KERK ONLINE.
Vanaf zaterdag, 1 mei is er weer een nieuwe Open Kerk Online.
Wijna en Jo Zoutendijk hebben een online tentoonstelling ingericht, 
ter herinnering aan Riet Leeflang. Wat aan bod komt, is de 
artistieke nalatenschap van Riet, gecombineerd met creatieve 
werkstukken van Wijna en Jo. Zij koesteren hun lange diepe 
band met Riet, gekenmerkt door kerk, vriendschap, muziek en 
uitbeelding. Deze band hadden ze als vriendin, maar ook als 
collega, medelid van de liturgiewerkgroep, de cantorij, Viva la 
Musica, kerkenraad enz.
Het gedenken van Riet staat centraal. Niet als eerbetoon, maar om 
wie ze was, en om hoe ze gemist wordt door velen.
Deze expositie is te zien op het YouTube kanaal van onze kerk 
PGHNV.

Werkgroep Open Kerk.

HARTELIJK DANK.
Wij bedanken iedereen die ons verrast heeft met een kaartje, 
bloemen enz. ter ere van ons 60-jarig huwelijk.
Heel fijn om dit te mogen ervaren.

Kors en Greet van de Put.

RESULTAAT SAM’s VOORJAARSKLEDINGACTIE.
Op zaterdag 17 april jl. werd op het plein voor de H. Quirinuskerk 
weer een mooie hoeveelheid aan zakken bij de vrijwilligers 
ingeleverd. De opbrengst bedroeg een aantal van 270 zakken à ca. 
4 kilo. Dus in totaal ongeveer 1080 kg. Geen slecht resultaat dus. 
Al degenen die hebben bijgedragen aan deze actie onze dank. 
Graag weer tot ziens in het komende najaar.

Namens de diaconie, Bram Bal. 

VERJAARDAGSFONDS
De opbrengst van het 1e kwartaal 2021 bedroeg € 476,25.
Hartelijk dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen.

Ina Vos.

EEN GROET UIT SCHALKHAAR.
“Ik ben blij dat mijn nieuwe adres via het kerkblad kon worden 
doorgegeven. Ik heb het hier prima naar de zin en wordt met goede 
zorg omgeven. En ik ben blij met alle berichtjes van medeleven uit 
Halsteren. Via kerktelefoon, kerkblad en persoonlijke contacten blijf 
ik de kerk in Halsteren volgen.”

Em Stuij-Stans.

KOPIJ KERKBLAD.
Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal 
gelden en op donderdag 27 mei verschijnt, insturen vóór vrijdag 21 
mei naar Lucy Moerland, e-mail: lucy.moerland@hetnet.nl tel. 0164 
683295.



RdK pag. 7

Pastoraat
Mw. J. Huisman, Hoogerheide, kwam op 15 april lelijk te vallen. 
Ze werd in het Bergse ziekenhuis geopereerd en is nu voor 
enkele weken opgenomen in Tante Louise-Revalidatie, naast het 
ziekenhuis. 
Mw. H. Tamboer, Hoogerheide, ondergaat momenteel enkele 
onderzoeken. Daar kan t.z.t. een operatie achteraan komen. Dat is 
zo nu en dan best spannend voor haar en haar man.  
We wensen beide dames (en hun naasten)  veel geloof, hoop 
en liefde, vooral voor de moeilijke dagen en momenten! En die 
wens is er ook voor anderen die te maken hebben met ziekte of 
daaropvolgend herstel. Ik blijf natuurlijk graag op de hoogte van uw 
wel en wee. 
Op vrijdag 16 april overleed de broer van dhr. Wim van Geest, 
Hoogerheide: Arie van Geest in Oostvoorne. Ongeveer vier weken 
daarvóór werd bekend dat Arie zeer ernstig ziek was. Het verloop 
van zijn ziekte was dus heel snel. Hij bereikte de leeftijd van 59 
jaar. We condoleren Wim & Meta hiermee van harte. En natuurlijk 
ook, hoewel we hen niet kennen, de echtgenote van Arie van 
Geest (Elma) en hun kinderen. De uitvaartplechtigheid vond plaats 
op 23 april.   
Iets anders: allemaal achter ons scherm hadden we met ons 
achten op de avond van 22 april een digitale ZOOM-ontmoeting. 
Thema: Het Goede Leven. We hebben elkaars wel en wee 
gedeeld, nagedacht over wat voor ons Het Leven Goed maakt en 
ons gebogen over enkele verzen uit Prediker 9. De WiFi op de 
camping waar één van ons verbleef (!) was af en toe wat onzeker, 
maar dat was uiteindelijk geen al te groot probleem. Jazeker, ook 
achter je eigen scherm kun je elkaar prima ontmoeten!  

Jeugdraad en jeugdwerkers
Op donderdagavond 29 april is de jeugdraad Brabantse Wal van 
start gegaan. De vier Gemeentes leveren elk twee leden voor deze 
club. De avond bracht in elk geval een geanimeerde kennismaking.
En er werd nagedacht over de aanstaande aan te stellen 
jeugdwerker voor de Brabantse Wal, d.w.z. voor Halsteren/Nieuw-
Vossemeer, Steenbergen en Woensdrecht.  
Het was heel prettig dat ook de Bergse jeugdwerker, Paulien 
Honkoop, bij de vergadering aanwezig was. Zij werkt alleen voor 
de stad Bergen op Zoom en dus NIET voor onze Gemeente. Ze 
vertelde enthousiast èn realistisch over haar werkervaringen in de 
stad vanaf 1 januari.   
Qua financiën hebben de drie Gemeentes - zie boven - voor de 
tweede jeugdwerker (t.z.t. vanaf 2022 t/m 2025 werkzaam in o.a. 
onze Gemeente) mooie bedragen ter beschikking gesteld. En er 
is tevens contact gezocht met verschillende instellingen die op het 
terrein van jeugdwerk subsidies verstrekken. We hopen daarmee 
de financiering van de tweede jeugdwerker rond te krijgen. 
Binnenkort gaat er een advertentie voor die jeugdwerker uit en dan 
kan het sollicitatietraject van start gaan. Voor dat laatste is op 29 
april een commissie gevormd. 
De structuren waarin deze man of vrouw gaat werken vormen nog 
wel, zoals we tegenwoordig zeggen, ‘een dingetje’. Want er is een 
Bergse Taakgroep Jeugd èn nu dus een BW-jeugdraad. Maar die 
vragen, daar gaan we zeker uitkomen.  

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 we dat ze 
het kerkgebouw missen. Echter, tot nu toe is er slechts matige 
belangstelling voor deze openstelling. Komt u (of jij) gezellig eens 
langs! U wordt gastvrij ontvangen en kunt blijven zo lang of kort als 
u wilt.  U mag ook zeker wel iemand meenemen die niet tot onze 

Gemeente behoort. 
Aanmelding vooraf is niet nodig.  Maar vanwege ‘de’ maatregelen 
geldt wel een maximum van tien bezoekers. Dan blijft het voor ons 
allemaal veilig. 

Kerkdiensten
Op zondag 9 mei hoop ik weer in onze kerk de dienst te leiden. U 
kunt deze alleen ‘bijwonen’ via de bekende media. Ik hoop dat u op 
afstand met ons meeviert. 

Ten slotte
Sterkte gewenst aan jongeren die vanaf 17 mei hun centraal 
schriftelijk eindexamen gaan doen! Hopelijk sta je er, na afloop van 
de schoolexamens, redelijk goed voor. Succes en zet ‘m op! 
Een hartelijke groet aan jou en u. 

W. Lolkema. 

ZWO-collecte 9 mei:
Noodhulp, ‘Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen’
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn 
ontvlucht, zijn de meeste terecht gekomen in de buurlanden 
Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote armoede. Door de 
economische crisis en de coronapandemie is het moeilijk om een 
nieuw bestaan op te bouwen. 
Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale 
families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar 
personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. Daardoor 
worden ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen 
weerbaarder. 
Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie voor Syrische 
vluchtelingen, en andere noodhulpprojecten wereldwijd. Geef aan 
de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 
457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Syrische vluchtelingen. Meer 
informatie op www.kerkinactie.nl/syrischevluchtelingen.

Van de kerkrentmeesters.
Voor de actie Kerkbalans 2021 hebben we tot nu toe € 43.555,52 
aan toezeggingen ontvangen en dat is € 4.605,00 minder (-9,6%) 
dan de totale toezeggingen over 2020. De meeste gemeenteleden 
die altijd reageren hebben een toezegging gedaan of hebben 
spontaan al een bedrag overgemaakt. Een aantal gemeenteleden 
heeft nog niet gereageerd, misschien is dit aan uw aandacht 
ontsnapt en wilt u daar nog eens naar kijken. In juni zullen wij 
nog een herinnering versturen. Inmiddels hebben we € 14.502,14 
daadwerkelijk ontvangen en dat is al 33% van de toezeggingen. 
Verder kunnen wij u melden dat het exploitatieresultaat over de 
eerste drie maanden een te kort laat zien van € 710,93. Naast de 
kerkelijke bijdragen hebben we verder weinig inkomsten, maar 
we geven ook minder uit. Per saldo valt het tekort tot nu toe mee. 
Ten slotte kunnen we u nog melden dat we via de post voor de 
wekelijkse collecten al € 222,50 aan collectebonnen hebben 
ontvangen. 
Daarvoor onze hartelijke dank!

Hoe stel ik me opnieuw de kerkgang voor?
De vraag is niet moeilijk, het antwoord is een ander ding.
Alle tijd die iedereen in de o.a. digitale ontmoetingen stopt, 
GEWELDIG! Daardoor anderen blijven inspireren, troosten, 
bemoedigen, blijdschap brengen.
Voor mij is het niet prettig, geen zin, geen initiatief, allerlei smoezen 
in één woord. En toch wel de kerkgang missen. De uitleg van het 
woord missen. De andere kijk zonodig soms op dat zelfde Heilige  
woord, missen. De kerk cultuur net zo goed missen, het praatje 
voor en of na de kerk dienst. De koffie kletsjes, na de dienst, 
worden gemist. 
De uitleg over het een en ander van de kerkenraad wordt gemist. 
Natuurlijk onze dominee doet zijn uiterste best (met vrijwilligers) 
dat gemis niet te laten voelen, niet te laten merken. Dat wilde ik in 
ieder geval even zeggen. Dat is zeker petje af! Zo kunnen we toch 
even weer een beetje contact hebben. 
Zelfs Gambia gaat alleen nu per telefoon. De situatie is daar 
voor onze mensen immers anders, zelfs de digitale snelweg is 
er nauwelijks, heel anders dus! En natuurlijk onze stichting, onze 
projecten, gaan ook door. Nee we kunnen nu niet reizen, Covid 
19, vanzelf niet. Voor hen nog veel moeilijker. Er is helemaal geen 
toerisme, geen inkomens!
Hoe gaat het met ons allemaal in deze rare tijd? Zien we de zon, 
de lente kleuren. De straffe koude wind om onze oren, om toch 
wakker te blijven. De nattigheid van zelfs nog sneeuw soms en 
regen. Waar we van leven, zonder vocht bestaan we niet. 
En wij, wij mogen nog steeds genieten van Gods schepping. 
Hoe broos ook! Daar is de hoop, het leven mee verbonden. Het 
dagelijks opnieuw beginnen, het er mogen zijn als kind van de 
Schepper. Verbonden met de aarde. De juiste keuzes proberen te 
maken. Ons mogelijk smalle pad te lopen, omzien naar elkaar, die 
zelfde belopen aarde bewaren, koesteren.

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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We zijn nog lang niet klaar als goede rentmeesters. Deze 
pandemie geeft voorbeelden.
Dat is nog eens opdracht. Wij gaan en zijn nog altijd met elkaar 
onderweg. Allemaal, jong oud, met onze eigen culturen, al onze 
eigen, zo verschillende achtergronden, hier in ons land ook nog vrij, 
om onze eigen keuzes te maken! Zelfs keuzes van welke religie, 
welk geloof dan ook. En je mag vrij je eigen woorden spreken!
Zing het lied van geloof hoop en liefde. Totdat ontmoeten de norm 
weer is!

Hanna Dragt-Keller

Kopij kerkblad. Inleveren kopij tot uiterlijk vrijdag 21 mei, 20.00 
uur bij Kees Colpaart, e-mail: keescolpaart@outlook.com.

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

VAN DE OUDERLINGEN
Bij de diensten:
Zondag 9 mei hoopt dhr. W. Wiersma uit Sliedrecht bij ons voor 
te gaan, op 16 mei  is dhr. C. v.d. Voorde uit Ridderkerk onze 
voorganger en 23 mei, 1e Pinksterdag, hoopt ds. Corry Biemond 
weer voor te gaan.
Wanneer er bij het verschijnen van het kerkblad geen  nieuwe 
maatregelen zijn genomen dan zijn dit  nog steeds diensten met  
een maximum van 30 bezoekers. U kunt zich opgeven bij onze 
scriba mevr. Conny Bom:  connybom@autobom.nl  
Goede en gezegende diensten toegewenst.

Gemeenteleven:
Het is voor de kerkelijke gemeente en voor velen nog steeds een 
moeilijke tijd.  Er raken mensen eenzaam en in gesprekken blijkt 
dat het soms moeilijk is om te blijven hopen op betere tijden. Het is 
goed te horen dat gemeenteleden blij zijn met de kerkdiensten via 
kerkomroep en YouTube. Ook het nog eens nalezen van de liturgie 
en de Schriftlezing wordt door velen gedaan. Dat is toch een teken 
van hoop ? We staan er niet alleen voor, dat horen we iedere week 
in de eredienst. God is met ons in alle tijden van ons bestaan. Dat 
is een houvast voor ons allen. Ook voor hen die  door ziekte en  
zorg  voor naaste familieleden  het  zwaar hebben. Zij dreigen in 
een isolement te geraken en zijn kwetsbaar. Bidden wij voor allen 
om Gods’ Nabijheid.
Wij mogen ook dankbaar zijn voor herstel. Zo laat ds. Biemond 
weten dat  haar herstel  volgens verwachting goed verloopt.

Pastorale zorg:
Tijdens de afwezigheid van ds. Biemond kunt u in geval van 
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 ds. Biemond waarnemen.

Dienst op Hemelvaartsdag 13 mei van de gezamenlijke 
protestante gemeenten van de Brabantse Wal
Deze dienst zal worden gehouden in de Sint Martinuskerk aan de 
Dorpsstraat 20 te Halsteren.
Voorgangers zijn: ds. Ellen van Sluijs en ds. Henk van het 
Maalpad.
Het orgel wordt bespeeld door dhr. Edu de Goffau en het 
Martinuskwartet o.l.v. mw. Annemiek Vogels verzorgt de voorzang.
De kerkenraad van de protestante gemeente Halsteren en Nieuw 
Vossemeer heeft besloten om ook op Hemelvaartsdag nog geen 
kerkgangers toe te laten! De dienst zal enkel online te volgen zijn.
Zowel via audio als video, rechtstreeks of op een ander moment.
Dit kan via de website van de 
protestantegemeenteHalsterenNieuwVossemeer
https://halsteren-nieuwvossemeer. Protestantekerk.net
Mogen wij uitzien naar mooie diensten : Lied 664 : 3

Overal wordt U gebeden om het rijk dat komen gaat.
Laat het zichtbaar zijn beneden, geef een nieuwe dageraad.
Woord van God, maak deze aarde tot een gaarde
waar de boom des levens staat !

Hartelijke groet van de ouderlingen, Tiny, Gerda, Hanny

VAN DE DIACONIE - COLLECTES
Opbrengst collectes april 2021:
Noah’s Ark € 109.95
Bloemenfonds € 58.90
Rudolphstichting € 53.25
Binnenlands diaconaat € 99.25
Kerkrentmeesters € 441.45
Een gift voor de Diaconie € 70.25
Een gift voor de Kerkrentmeesters € 70.25

Opbrengst collecte 40 dagentijd project Moldavië:
De opbrengst van de collectes van het 40 dagentijd project 
Moldavië heeft in totaal € 1.650.= opgebracht.
Een heel mooi bedrag waarvoor onze hartelijke dank.

Zondag 9 mei:
Er wordt gecollecteerd voor Noodhulp KerkinActie en voor het 
college van kerkrentmeesters.
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn 
ontvlucht, zijn de meeste terecht gekomen in de buurlanden 
Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote armoede. Door de 
economische crisis en de coronapandemie is het moeilijk om een 
nieuw bestaan op te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt Syrische 
vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren 
waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een 
eigen bedrijf. Daardoor worden ze minder afhankelijk van hulp en 
dat maakt hen weerbaarder.

Hemelvaartdag 13 mei:
Deze dienst is alleen online.
Collectes zijn bestemd  voor het diaconaat en 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 16 mei:
Er wordt gecollecteerd voor de Wensambulance en voor het 
college van Kerkrentmeesters.
Nog een laatste maal het ouderlijk huis zien, naar familie toe of 
een dagje naar het strand. Het lijken wensen die heel eenvoudig 
te vervullen zijn, maar voor mensen die niet lang meer te leven 
hebben, is dat echt niet altijd vanzelfsprekend. WensAmbulance 
Brabant brengt terminaal zieke mensen nog één keer naar hun 
favoriete plek.

1e Pinksterdag 23 mei:
Er wordt gecollecteerd voor Zending KerkinActie en voor het 
college van Kerkrentmeesters.
In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een 
eigen bijbel. Het Egyptisch Bijbelgenootschap deelt daarom losse 
bijbelboeken uit in het kader van de jaarlijkse bijbelcompetitie 
voor kinderen. Samen met hun ouders lezen de kinderen een 
bijbelboek, beantwoorden vragen en maken een opdracht.  

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 de bloemen, kaarten en telefoontjes die ik 
mocht ontvangen ter gelegenheid van mijn verjaardag.
De bloemen van de kerk waren prachtig.

Groetjes aan iedereen, Riet van Dijk

KOPIJ
Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal 
gelden en op 27 mei a.s. verschijnt, inleveren voor 21 mei 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


