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Kerkhonger of kerkhuiver?
Langzaam maar zeker worden de beperkingen die we de 
afgelopen tijd vanwege Corona hadden minder. Dat geldt ook de 
kerken. Mogen we nu nog maar met 30 mensen samenkomen, de 
verwachting is dat dit binnen niet al te lange tijd uitgebreid wordt en 
ieder weer welkom is.
Kan de kerk dan op de oude voet verder, of is de coronacrisis 
aanleiding om te veranderen?  In een artikel in dagblad Trouw werd 
de vraag gesteld of er kerkhonger, een verlangen om weer naar de 
kerk te gaan, of kerkhuiver is, schroom om weer naar de diensten 
te gaan, zeker nu digitale uitzendingen het mogelijk maken om op 
een zelfgekozen tijdstip een dienst te volgen. Wie in de gemeenten 
zijn/ haar oor te luisteren legt, weet dat beiden voorkomen. Oudere, 
trouwe kerkgangers missen het gemeentezijn, het samen zingen 
en de contacten bij het koffiedrinken na afloop van de dienst.  
Maar er zijn ook mensen die de drempel van de kerk al lang (te) 
hoog vonden en voorkeur zullen blijven geven aan de diensten via 
kerkomroep/ you tube
Het artikel stelt dat onderzoek uitwijst dat de kerkhonger niet 
overdreven groot is en we met de kerkhuiver zullen moeten blijven 
rekenen.
Maar hoe ga je dan als gemeente na Corona verder?  Lukt het 
mensen weer (opnieuw) te betrekken bij de kerk?  Vragen waarop 
geen eenvoudig en zeker geen eenduidig antwoord bestaat. 
In een online bijeenkomst met een aantal collega predikanten 
hebben we daar over gesproken. Het onderhouden van persoonlijk 
contact werd als mogelijkheid genoemd en dat is zeker belangrijk. 
Een kaartje, een telefoontje namens de kerk, het wordt enorm 
gewaardeerd. Ook samenkomen in kleine kringen voor een maaltijd 
of een korte viering werd aangedragen, het geeft meer ruimte om 
medegelovigen te leren kennen en over het geloof te spreken 
dan je in een kerkdienst vindt. Oudere en jongere gemeenteleden 
koppelen om elkaar te leren begrijpen en zo nodig elkaar te helpen, 
was ook een idee. Al met al werden er mooie initiatieven gemeld 
voor gemeenteopbouw.  Waar we ook zeker mee aan de slag 
kunnen.
Maar dat neemt de zorgen over de toekomst niet weg. Toch 
moeten we ons daar niet door laten beheersen, we mogen 
vertrouwen houden. Zoals de scriba van de PKN, ds.René de 
Reuver laatst zei: ‘wij hoeven niet voor de toekomst van de kerk te 
zorgen, dat doet God zelf’
En daar sluit ik mij van harte bij aan,

Ds.Corry Biemond  

De PKN heeft een brochure uitgegeven over de tijd na Corona. Te 
downloaden via www.protestantsekerk.nl

VOLKERK GAAT VAN START! WIE DOET ER MEE?
Op zondag 26 september is het zover! Dan gaan we de eerste 
VOLkerk (kliederkerk) beleven! VOLkerk staat voor Vieren Op 
Locatie. Dat wil zeggen: we gaan ergens op een locatie in de 
regio Brabantse Wal met elkaar Ontdekken, Vieren en Samen 
eten. De VOLkerk is bedoeld voor alle generaties, dus iedereen is 

welkom! We hopen dat 
gemeenteleden uit de 
hele Brabantse Wal mee 
komen doen. 
We beginnen deze 
eerste keer om 12:00 
uur en sluiten af om 
14:00 uur. Daarna zal er 
in het komende seizoen 
nog drie a vier keer 
een volgende VOLkerk 
georganiseerd worden. 

We zijn voor de VOLkerk 
nog op zoek naar 
geschikte locaties. Te 
denken valt bijvoorbeeld 
aan: een kampeerveld 
met een recreatieruimte 
erbij, een boerderij 
met een schuur, een 
scoutingveld met een 
eetzaal, een basisschool 

met ruimte eromheen.  Heeft u of heb jij ideeën? We horen ze 
graag!

Voor de VOLkerk kunnen we ook hulp en creativiteit gebruiken voor 
de maaltijd. Houd u of hou jij van koken, bakken, lekkere dingen 
voorbereiden? Bent u goed in pannenkoeken bakken of heeft u een 
grote barbecue? Laat het horen, we zijn naar u of jou op zoek!
Vragen of ideeën? Meedoen? Meld u aan bij: 
jeugdwerker@protestantsekerkbergenopzoom.nl 
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BERGEN OP ZOOM
Protestantse Gemeente, Ontmoetingskerk, Bolwerk.
* Zondag 13 juni 10.00u: ds. W. Lolkema.
* Zondag 20 juni 10.00u: ds. E. van Sluijs.

GGZWNB landgoed Vrederust.
* Zondag 13 juni 10.45u: ds. R.H.J. Jellema.
* Zondag 20 juni 10.45u: ds. R.H.J. Jellema.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE HALSTEREN / NIEUW-
VOSSEMEER
Halsteren, St. Martinuskerk.
* Zondag 13 juni 10.00u. ds. H. de Bie uit ’s Gravenpolder.
 Collecten: 1e ZWO, 2e Jeugdwerk Pl., 3e Onderhoud kerken.
* Zondag 20 juni. Geen dienst 

Nieuw-Vossemeer, Kerk Voorstraat
* Zondag 13 juni. Geen dienst.
* Zondag 20 juni 10.00u. ds. H. de Bie uit ’s Gravenpolder.
 Collecten: 1e Vluchtelingen, 2e Catechese, 3e Onderhoud kerken.

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

PROTESTANTSE GEMEENTE TE WOENSDRECHT 
* Zondag 13 juni: 9.45u: ds. A.A.S. ten Kate, Bergen op Zoom
 Collecten: 1e Missie Kerk van het Dorp, 2e Pastoraat en   
 Eredienst, 3e Klein onderhoud kerkgebouw
* Zondag 20 juni, 9.45u: Prof. C. Vonck, Brasschaat.
 Collecten: 1e Bloemenfonds, 2e Pastoraat en Eredienst, 
 3e Klein onderhoud kerkgebouw

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE 
* Zondag 13 juni om 10.00 uur: dhr. C. v.d. Voorde.
 Collecten: Kindertehuis de Barmhartige Samaritaan en   
 Kerkrentmeesters.
* Zondag 20 juni om 10.00 uur: mevr. ds. T. Veldhuizen.
 Collecten: Werelddiaconaat Griekenland KiA en Kerkrentmeesters.

ROND DE KERKDIENSTEN

Zondag 13 juni 10.00 uur, Ontmoetingskerk. 
Een bijbelgedeelte wat we hopen te lezen en overdenken is Marcus 
4 vanaf vers 26. U, jij, mag zich van tevoren aanmelden! En zich 
meer dan welkom weten. Voorganger is ds. W. Lolkema.

Zondag 20 juni 10.00 uur, Ontmoetingskerk.
Voorganger is ds. E. van Sluijs.

ROND DE GEMEENTE

IN MEMORIAM
Op 24 mei jl. is onze organist Wim van Kempen overleden, voluit 
Willem Cornelis. Hij is geboren in Dirksland in 1937 als oudste zoon 
in een boerengezin. Als volwassene zette hij de agrarische traditie 
voort en ging in Poortvliet op een familiebedrijf wonen en werken 
samen met zijn jonge vrouw Corrie. Naast akkerbouw was er nu ook 
fruitteelt. Hier werden zijn dochter en zoon geboren. Al jong had Wim 
het orgelspel ontdekt. Het werd zijn hobby. Op zondag speelde hij 
altijd wel ergens. Vele jaren was dat in de Ichthuskerk in Tholen waar 
hij zich ook beijverde voor de aanschaf van een nieuw instrument. 
Naast de muziek was Wim betrokken bij tal van besturen, zowel 
branche-gerelateerd als op het protestantse erf. Ook vervulde hij 
gedurende 8 jaar het wethouderschap in de gemeente Tholen. Ruim 
10 jaar geleden raakte Wim betrokken bij de kerkmuziek rondom de 
Ontmoetingskerk. Hij werkte mee aan de kerkdiensten en ook aan 
verschillende kerkmuziek-projecten. Hij liet ons merken dat hij zich 
thuis voelde in de Ontmoetingskerk en bij onze gemeente. Dit gevoel 
was wederzijds. 
Ruim 15 jaar geleden openbaarde zich voor het eerst een 
lichamelijke kwaal die het leven af en toe spannend maakte. Al 
die tijd kon hij met behandelingen en medicatie (en zijn positieve 
instelling) deze kwaal in de hand houden. Hij ervoer dit als bonus-
tijd. Dankbaar en geduldig bleef hij actief. Inmiddels was het bedrijf 
voortgezet door zijn zoon en woonde het echtpaar nog wel op het erf 
maar in een ander deel van de boerderij.
Sinds vorig najaar was behandeling niet verder mogelijk. Wim nam 
stap voor stap afscheid van allerlei bezigheden. In maart speelde hij 
voor het laatst in de Ontmoetingskerk.
Op zaterdag 29 mei was de uitvaartdienst in de Ichthuskerk waarin 
ik mocht voorgaan. We lazen uit de brief aan de Korinthiers. Het ging 
over het ene lichaam en de vele leden en vervolgens over geloof, 
hoop en liefde. Ook werd er door een klein groepje gemeenteleden 
gezongen.

RdK pag. 2

KERKDIENSTEN

   Dit nummer geldt voor twee weken. Het volgende nummer,
dat voor drie weken geldt, verschijnt op 24 juni 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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De oudste dochter vertelde uitvoerig over het leven van Wim. We 
wensen de familie toe dat de woorden en de zang tot troost moge 
zijn. 
Na de dienst brachten we hem met een kleine kring familieleden 
naar de begraafplaats in Poortvliet. Wim mocht 83 jaar oud worden. 
We wensen zijn vrouw Corrie, de kinderen en kleinzoon Naud van 
harte sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

ds. Willem Vermeulen.

VERRUIMING VAN DE RIVM-MAATREGELEN
Het aantal patiënten met Corona in de ziekenhuizen daalt en het 
aantal gevaccineerden stijgt. De verspreiding van het virus begint 
onder controle te komen. Dat is goed nieuws! De overheid heeft 
daarom de maatregelen versoepeld. De PKN volgt de overheid 
hierin. Vanaf 5 juni mogen er in onze kerk 60 bezoekers komen. Dit 
is inclusief de kinderen. De medewerkers zijn hierin niet begrepen. 
De gemeente mag weer beperkt zingen. Geadviseerd wordt om 
niet ‘uit volle borst’ te zingen, maar dat de gemeente op ingehouden 
manier maximaal twee coupletten van de slotzang zingt. De overige 
liederen worden zoals tot op heden het geval is, door maximaal vier 
zangers ten gehore gebracht. De aanmeldingsprocedure, de 1,5m. 
en de mondkapjes blijven voorlopig gehandhaafd. Het betekent weer 
een stap in de goede richting: met meer mensen de viering in de 
kerk beleven. En een begin van daadwerkelijk samenzang.
De kerken mogen ook weer buitenactiviteiten organiseren voor zo’n 
40 personen. Bij goed weer zal er na de kerkdienst buiten koffie en 
thee gedronken kunnen worden. Ook dat is fijn na een lange tijd: 
meer ruimte om elkaar te kunnen ontmoeten! 

AFSLUITING VAN HET SEIZOEN
Op zaterdagmiddag 26 juni is er een afsluiting van het seizoen, 
bestemd voor alle vrijwilligers die zich in het afgelopen jaar 
ingezet hebben voor onze kerkelijke gemeente. Iedereen van de 
taakgroepen en de colleges, de werkgroepen, de zangers en musici, 
overige vrijwilligers en medewerkers is van harte uitgenodigd. Het 
is een intensieve periode geweest, met veel onzekerheden. Veel 
activiteiten vanwege de Corona niet doorgegaan. Voor andere 
activiteiten zijn creatieve mogelijkheden bedacht om deze in een 
andere vorm door te laten gaan. Er is veel waardering voor alles 
wat er in onze gemeente is gedaan. Iedereen is op zaterdagmiddag 
om 15.00 uur van harte in de Ontmoetingskerk welkom om het 
seizoen met elkaar af te sluiten. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 
17.00 uur. Graag even aanmelden vóór dinsdag 22 juni bij Ans de 
Laater. We hopen op een grote opkomst.

Eric van der Geer, scriba.

LECTUUR VANAF DE LEPELAAR

Gemeenteleven
Dhr. C. Baden (wijk 3) werd op 31 mei onverwacht opgenomen in 
het Roosendaalse ziekenhuis.
Hij wordt behandeld en komt dan hopelijk spoedig weer thuis bij 
zijn echtgenote Riet. Van meer gemeenteleden is mij bekend dat zij 
zich momenteel in de ‘medische molen’ bevinden. We wensen hen 
sterkte en vertrouwen toe.
U vindt op deze pagina’s een In Memoriam over dhr. Wim van 
Kempen, geschreven door collega Vermeulen. Met liefde en grote 
dankbaarheid gedenken wij Wim: bevlogen organist en een fijn 
en gelovig mens! Mag hij rusten in vrede. En mogen zijn vrouw en 
kinderen nieuwe moed ontvangen op hun levenspad. 
Op Eerste Pinksterdag deden we vrij spontaan voorbede voor 
mw. Miep Joosen uit Halsteren. Door de regionale diaconale 
vakantieweken is zij bekend bij verschillende leden van onze 
Gemeente. Ze is als gevolg van corona zeer ernstig ziek geweest. 
En nu ontvang ik een mooi en dankbaar appje van haar man: het 
gaat nu echt de goede kant op met zijn vrouw! We vertrouwen erop 
dat deze lijn zich voortzet. (Ahum, ik besef dat ik mij hiermee heel 
even begeef op het terrein van de PG Halsteren…)
Overigens, nu ik toch 23 mei noem: hartelijk dank aan al degenen 
die zich volop hebben ingezet voor de kerkdienst op deze zondag. 
Het was een echt Pinksterfeest! Een eerste ‘vrucht’ van het werk 
van de nog vrij kersverse Taakgroep Eredienst. Eén van de 
ambtsdragers memoreerde deze week nog het aparte en ook wel 
wat komische moment waarop ik in onze föhn (van thuis) begon te 
praten in plaats van in de handmicrofoon. Tja, kan zomaar gebeuren 
in een dienst met zoveel korte en wisselende elementen.
Mooi hoe Lizzy en Julia zongen! En de mensen van het Rejoice-
kwartet. Begeleid door resp. pianist Sophie en organist Piet, beiden 
uit Halsteren. 

Kerkdienst
Op zondag 13 juni hoop ik weer uw voorganger te zijn in de 
Ontmoetingskerk. Dat zal weer anders gaan voelen dan in de 
afgelopen weken, want het maximum aantal kerkgangers wordt 
zestig. 

Afsluiting van het seizoen
Op zaterdagmiddag 26 juni is er een afsluiting van het seizoen 2020-
21. Aanvang: 15.00 uur. 
Hiervoor worden diegenen uitgenodigd die zich in het nu aflopende 
seizoen actief hebben ingezet voor ons gemeenteleven. Meer 
hierover leest u in een bijdrage van onze scriba. 

Ten slotte
Heel wat jongeren wachten nu op de uitslag van hun eindexamen 
(net als onze kroonprinses Amalia, trouwens). Andere jongeren en 
kinderen werken voor hun overgang naar een volgend leerjaar. 
Allemaal inspiratie en sterkte gewenst! 
Ikzelf heb vakantie vanaf zaterdag 19 juni t/m zondag 11 juli. Meer 
hierover leest u in de kopij onder PG Woensdrecht. 
Een hartelijke groet aan jou en u! 

W. Lolkema.

EEN BOODSCHAP VANUIT DE PASTORIE AAN BOLWERK ZUID

Ds. Van Sluijs is met vakantie.

VERJAARDAGEN EN HUWELIJKSJUBILEUM
In de komende periode vieren onderstaande gemeenteleden in de
leeftijd vanaf 75 jaar, hun verjaardag:

11 juni mevr. A.A. Korevaar - Molenaar, 87 jaar.
 dhr. P.M. Jille, 88 jaar.
 dhr. M.G. van der Wiele, 76 jaar.
12 juni mevr. D.J. Verweij, 75 jaar.
 mevr. E.J. van der Aart - Schrier, 78 jaar.
13 juni dhr. C.J. den Otter, 84 jaar.
14 juni mevr. A.A. Nagels - Snoek, 98 jaar.
16 juni mevr. N.M. Bardolf - Viergever, 85 jaar.
17 juni dhr. W. van de Kreeke, 82 jaar.
18 juni dhr. F. Schipper, 76 jaar.
22 juni mevr. J.K. Dronkers - Boomert, 79 jaar.
23 juni mevr. C.C. van der Kaaden, 84 jaar.

Huwelijksjubileum
Op 21 juni zijn dhr. Scherpenisse en mevr. Hereijgers, 25 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! 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 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!

Ravelstraat 155
Norbartlaan 6

4614 XG Bergen op Zoom
4702 AX Roosendaal

0164-236857
0165-533521

E-mail: Info@lindhout.nl Internet: www.lindhout.nl



BESTUUR/BELEID/BEHEER

VAN DE KERKRENTMEESTERS
U vindt het mogelijk ook elders in deze Rond de Kerken, maar het 
is dan ook goed nieuws! In navolging van de Rijksoverheid heeft de 
PKN de richtlijnen voor het coronabeleid versoepeld. 
Naar aanleiding daarvan is ons Gebruiksplan aangepast. U kunt 
de nieuwe versie vinden op de website van de kerk. We mogen 
voortaan met max. 60 personen een kerkdienst bijwonen. Aan 
het eind van de dienst mogen de kerkgangers ‘ingetogen’ twee 
coupletten meezingen. Na de dienst mag buiten koffie gedronken 
worden met max. 40 personen (op het grasveld van het Bolwerk, 
niet in de fietsenstalling). Vergaderingen zijn weer mogelijk 
met 60 man in de kerkzaal, 30 in de verenigingszaal en 6 in de 
kerkenraadskamer. Koorzang en repetities blijft max. 4 personen. 
Nog steeds geldt: bij klachten thuisblijven en laten testen, 1,5 afstand 
houden, mondkapje op als u loopt, eenrichtingsverkeer, aanmelden 
voor de dienst/bijeenkomst verplicht, bij de koster. 
Fijn dat er weer meer mogelijk is!

Rindert Peerbolte,
kerkrentmeesters@protestantsekerkbergenopzoom.nl 

MEDEDELINGEN

AGENDA 
Bijeenkomsten vinden plaats in de Ontmoetingskerk of via Zoom, 
tenzij anders vermeld.
Ma 14 juni 19.00u, rep. cantorij Rejoice.
Di 15 juni 14.00u, kerkcafé.
 19.30u, taakgroep pastoraat.
 20.00u, taakgroep jeugd.
Do 17 juni 09.30u, verg. voorbereiding Vesper.
Di 22 juni 10.00u, kringvergadering.
 14.00u, kerkcafé.
 19.30u, verg .wijkteam 6.
Wo 23 juni 13.30u, verg. wijkteam 1.
Do 24 juni 10.00u, taakgroep communicatie.

INLEVEREN KOPIJ
Kopij voor de volgende Rond de Kerken graag voor woensdag 16 
juni e-mailen naar margreet.dekam@kpnmail.nl.

BIJ DE KERKDIENSTEN 

Zondag 20 juni derde zondag na Trinitats
Evangelie Lucas 15 ; 1-10 
Lied 944 ( gezang 395)  
Zondag 27 juni vierde zondag na Trinitatis
Evangelie : Lucas 6: 36-42   
Zondagslied: Lied 675 (  Gezang 477 )  

Waar blijft God ?
Het volgende sprak een man vandaag bij het afscheid nemen van 
zijn moeder als een gelijkenis die hem plotseling in de zin schoot 
tot haar troost,  omdat zij zich beklaagde over sommige bittere 
ervaringen.
Er was eens een man/ vrouw die vele verdrietige gebeurtenissen 
op de wereld deden geloven dat God Zich niet veel om de mensen 
bekommerde en heel  gelaten toezag hoe de zwakken door de 
machtigen onderdrukt werden en de armen door de rijken bedrogen 
werden. 
Toen zond God een engel naar deze man, die een deugdzaam leven 
leidde”.  De engel sprak tot hem:
“jij zult de onbegrijpelijke wegen van God leren kennen. Volg mij”!
Toen leidde de engel deze man naar een zeer rijk heer in het 
paleis. De engel schonk aan deze heer een grote som geld en veel 
edelstenen – terwijl hij met deze schenking bezig was, melde zich 
bij de rijke een man die gebrek leed. De engel doodde deze arme  

man. – daarop leidde de engel de man in een dorp naar een bijna 
vermolmde hut waar een groot en buitengewoon  arm gezin woonde. 
De engel stak deze hut in brand en de arme bewoners konden 
slechts het vege lijf redden.
Toen zei de man die dit alles zag , spraken tot de engel en zei: “jij 
bent geen bode van God, maar een bode van de duivel!  Je stapelt 
ongerechtigheid op ongerechtigheid!””
De engel sprak: “Luister en je  zult spoedig anders oordelen! – zie, 
de rijke die ik geschenken gaf, was trots en gierig. Toen ik echter 
zijn rijkdom zo  aanzienlijk vergrootte, begon hij te brassen en 
verkwistte alles, zodat hij  tenslotte een bedelaar werd en zich begon 
te verdeemoedigen. – de bedelaar die ik doodde, was op de goede 
weg maar hij zou diezelfde dag een grote erfenis hebben ontvangen, 
waardoor hij hoogmoedig zou zijn geworden en losbandig hebben 
geleefd en geheel van God  zijn afgevallen. – met  het arme gezin 
waarvan ik de hut in brand stak, werd voordien in het dorp  helemaal 
geen rekening gehouden. Het ongeluk met de brand veroorzaakte  
veraf en dichtbij groot medelijden, en het arme gezin werd van alle 
kanten  rijkelijk bedacht.  

Gezondheid is het grootste bezit
tevredenheid is de grootste schat
vertrouwen is de grootste vriend  

Hartelijke groet, Marlies de Vries-Dix.

UIT DE PASTORIE.
Bij de diensten.
Vanwege de gunstige ontwikkeling i.v.m. de verspreiding van het 
coronavirus kunnen maatregelen worden verruimd. In Halsteren 
kunnen op dit moment maximaal 60 kerkgangers worden 
toegelaten. Gemeentezang is nog niet mogelijk, daarom blijft de 
voorzang gehandhaafd. Aanmelden is voor Halsteren niet meer 
noodzakelijk. In Nieuw Vossemeer kan helaas nog geen verruiming 
van de maatregelen plaatsvinden. Ook blijft voor Nieuw Vossemeer 
aanmelding noodzakelijk. Dit kan dat bij dhr. Mari de Bruin tel. 
0167-503087. De diensten blijven ook via ons videokanaal en 
via kerkomroep (audio) te volgen. Zie voor meer informatie onze 
website. 

Zondag 13 juni. 
De kerkdienst is in Halsteren. Voorganger is ds. Hans de Bie. Het 
orgel wordt bespeeld door dhr. Edu de Goffau. Aan de dienst werkt 
het Martinuskwartet o.l.v. mw. Annemiek Vogels mee. 

Zondag 20 juni.
De dienst is in Nieuw Vossemeer. Voorganger is ds. Hans de Bie. 
Dit keer worden liederen via de beamer getoond en gehoord. Zowel 
in de kerk als op ons videokanaal.  
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In memoriam: Willem van Tuijl. 
Op 20 mei jl. overleed op 81-jarige leeftijd dhr. Willem (Wim) van 
Tuijl. Hij woonde aan de Kannewielseweg 14. In 1994 was hij daar 
komen wonen. Samen met moeder, zus Bep en broer Maarten. 
Zij hadden hier een bloemenkwekerij nadat zij in Nieuwerkerk a/d/ 
IJsel de tuinderij vanwege staduitbreiding hadden moeten verlaten. 
Boven de rouwkaart stonden de woorden: Wim was Wim…..  De 
puntjes staan voor vele herinneringen aan hem. Wim was een 
harde werker die op tienerleeftijd zijn vader verloor en zich daarop 
verantwoordelijk wist voor de tuinderij. Ook hielp hij op andere 
bedrijven. Wim, zelf niet gehuwd, was voor neven en nichten als 
een vader en voor hun kinderen als een opa. Hij was voor hen 
behulpzaam en zorgzaam. Als mens wist hij zich afhankelijk van 
God. Teksten waarin Gods barmhartigheid en trouw doorklonken 
spraken hem aan. In de dienst luisterden we naar gedeelten uit 
Jesaja 33 en naar Psalm 71. In 2008 waren Maarten, Bep en hij 
gestopt met de kwekerij. Het bedrijf was verkocht. Hij zou deze 
zomer met zijn zus naar Twente verhuizen, in de buurt van familie. 
Zover kwam het niet. Gezondheidsklachten maakten enkele 
ziekenhuisopnamen noodzakelijk. Ook recent nog. Daarvan is hij 
niet meer teruggekeerd. Na de rouwdienst op 27 mei jl., waarin wij 
zijn leven aan God toevertrouwden, hebben wij zijn lichaam in de 
aarde gelegd op de begraafplaats aan de Holleweg. Dat allen die 
Wim nu zullen missen, zich gesterkt en getroost mogen weten door 
Gods barmhartigheid en trouw. 

Overige berichten uit de gemeente,
Op het moment van inleveren van deze kopij is de situatie van 
mw. M.T. Joosen-Weeland, die vanwege besmetting met corona 
in het ziekenhuis verblijft, gelukkig goed verbeterd, al verblijft zij 
nog wel op de IC. Dat verder herstel op een voorspoedige wijze zal 
mogen verlopen hopen we van harte. Dat zij en haar familie zich 
gesterkt mogen weten door liefdevolle aandacht van mensen en de 
nabijheid van God. 
Mw. C. van der Schuit – Minderhout heeft een kamer betrokken in 
de Jacquelineflat. Terugkeer naar huis bleek geen goede optie. We 
hopen dat zij ook aan de nieuwe omgeving zal wennen. En vooral 
zal mogen merken dat nu de zorg kan worden geboden die nodig 
is. Dat zij zich geborgen zal weten in de ontferming van de Heer.  
Mw. L. van Aert- de Jonge moest een ingrijpende operatieve 
ingreep ondergaan. Bij het verschijnen van deze editie zal zij 
hopelijk weer naar haar kamer in zorgcentrum Ten Anker zijn 
teruggekeerd. We wensen haar kracht en vrede van God toe. Mw.  
N.J. Douw – Pipping moet helaas verdere behandeling ondergaan. 
Dat deze behandelingen het gewenste resultaat zullen mogen 
hebben. We wensen haar vertrouwen en moed toe. Ook allen die 
hier niet met name zijn genoemd, maar die wel ziekte of zorgen 
kennen wensen we kracht van God toe en soms ook volharding. 

Jarigen.
Mevr. C.M. de Visser – Goossen (11 juni)
Dhr. C. Ton (13 juni)
Dhr. P. Lodder (16 juni)
Dhr. J.K. Moerland (18 juni)
Mevr. J.A. Goossen - van Meer (24 juni)
Allen van harte gefeliciteerd. 

Jubilea.
Dhr. en Mevr. C.A.G. Sneep-J.D. de Lange hopen 15 juni de dag te 
vieren dat zij elkaar 25 jaar geleden het ja-woord gaven. 
Op 25 juni hopen Dhr. en Mevr. J.H. Huisman-Koole hun 50-jarig 
huwelijksfeest te vieren. We feliciteren allen van harte en wensen 
hen een mooie dag toe.

Afwezigheid predikant
Tot en met zondag 4 juli hopen we vakantie te hebben. In 
voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met diaken Jan 
van Staalduinen, 
tel. 0164-630149 of 06-53161743. Dan kan hij u in contact brengen 
met de waarnemend predikant. 

Tenslotte.
U allen een hartelijke groet,

Ds. Henk van het Maalpad.

VAN DE KERKENRAAD.
De jaarrekeningen 2020 zijn klaar. Hierbij danken wij iedereen 
die betrokken is geweest bij het opstellen van de cijfers. In de 
Sint-Martinuskerk liggen een aantal exemplaren, waarvan u er één 
mee kunt nemen. Maar ook zijn de jaarrekeningen als bijlage bij de 
gemeentebrief van vorige week vrijdag gevoegd. Heeft u het toch 
gemist? Neem gerust contact op met onze kerkrentmeesters, zij 
kunnen u een exemplaar toesturen. Met vriendelijke groet,

Martin en Muriel Vooijs.

WERKGROEP VORMING EN TOERUSTING.
In het nieuwe seizoen willen wij opnieuw activiteiten ontplooien, 
nadat deze vanwege corona afgelopen seizoen niet door konden 
gaan. De werkgroep zoekt versterking. Met name mensen 
die graag mee willen denken over inhoud en presentatie van 
onderwerpen die onze kerk en samenleving aanspreken. Om zo 
deze onderwerpen verder uit te kunnen diepen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met,

ds. Henk van het Maalpad, tel. 0164 231992.

VAN DE KERKRENTMEESTERS.
Gezocht: Mensen met en zonder groene vingers.
Het onderhoud van de tuin rond de kerk in Halsteren is jarenlang 
gedaan door onze kosters, vaak met behulp van een aantal 
vrijwilligers. De laatste jaren is hier een beetje de klad in gekomen 
waardoor het nodige onderhoud is blijven liggen en te zwaar wordt 
voor alleen het kosterteam. Wij zijn daarom op zoek naar mensen 
die bereid zijn om eenmalig te helpen met een opknapbeurt en om 
vervolgens de boel periodiek bij te houden. Groene vingers zijn 
een pre, maar er zijn genoeg klussen waarbij 2 linkerhanden ook 
welkom zijn!
Enthousiaste gemeenteleden kunnen zich aanmelden bij 
ondergetekende. Zodra een aantal mensen zich aangemeld 
hebben maken we een afspraak voor een gezamenlijke klusdag.

Rein Ros, tel. (06)51557471, email: rj.ros@home.nl

KOPIJ KERKBLAD.
Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor drie weken zal 
gelden en op donderdag 24 juni verschijnt, insturen vóór vrijdag 18 
juni naar Lucy Moerland, e-mail: lucy.moerland@hetnet.nl tel. 0164 
683295.

BERICHTEN vanaf de BERGSE PLAAT

Zaterdag 5 juni 2021
Na zes weken opname in het ziekenhuis en in Tante Louise 
Revalidatie mag mw. Huisman (Hoogerheide) op 5 juni weer naar 
huis. We zijn blij met haar! Ze kijkt ernaar uit, maar vindt het ook 
wel een beetje spannend. Op de deur van haar kamer 38 in Tante 
Louise hing enkele weken een zeer bekende bijbeltekst: Wees niet 
bang. En dat geldt nu ook. We wensen haar dus goede moed toe; 
geloof, hoop en liefde.
Ikzelf zag meerdere keren de nabijheid van haar zoon Ad uit 
Bergen op Zoom bij zijn moeder. Prachtig om dat te zien. 

Zondag 5 juni 1921 
was de dag waarop Fija de Heer ter wereld kwam. Dus op zaterdag 
5 juni viert (vierde) zij haar honderdste verjaardag. Ongelofelijk, 
wat een leeftijd! Ze woont zelfstandig in Hoogerheide. En ze kan 
behoorlijk goed haar eigen boontjes doppen en haar zaakjes 
regelen. Petje af! Haar kinderen staan behulpzaam om haar heen. 
We beseffen dat de wereld in de afgelopen honderd jaar enorm is 
veranderd. Heel veel dingen/gebruiken van toen zijn er niet meer. 
Heel veel wat er toen nog (lang) niet was, is er nu wel. 
Of zeggen wij, met Prediker: Er is niets nieuws onder de zon?  Hoe 
dan ook, de God die honderd jaar lang aanwezig was in het leven 
van mw. F. de Heer-de Heer is Dezelfde. Wat dat betreft: niets 
nieuws! 
We wensen mw. De Heer en haar naaste familie van harte geluk 
met dit kroonjaar. En veel goeds voor de komende tijd.  
Ik besteed in dit blad niet vaak aandacht aan verjaardagen. Maar 
bijzondere kroonjaren mogen genoemd worden. En natuurlijk ook 
gelukwensen aan anderen die in deze maand jarig zijn! 
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Kabinet
gooit samenleving weer open, kopt de krant waarop mijn vrouw en 
ik een lang-weekend-abonnement hebben op 29 mei. De data van 
deze ‘heropening’ zijn: 5 en 30 juni! Hiermee wordt de lockdown 
van de afgelopen maanden zo ongeveer beëindigd. Wat een mooi 
bericht! De duistere periode die zoveel mensen het leven heeft 
gekost en die zoveel anderen in grote problemen heeft gebracht, 
ligt grotendeels achter ons. Daar mogen we onze God voor danken 
en elkaar mee gelukwensen. Ik schrijf ‘grotendeels’ want nog 
steeds worden mensen met COVID opgenomen in een ziekenhuis. 
En nog steeds zijn er mensen die eraan overlijden. 
De pandemie heeft ons ook dingen geleerd. Dicht bij huis blijven 
en daarvan het goede en mooie zien. Thuis werken. Er voor elkaar 
zijn, op een manier die past bij deze situatie. Een hand op het hart 
in plaats van drie Brabantse klapzoenen of een ‘hug’ en een warme 
handdruk.
Ik hoop dat we de goede dingen van de afgelopen (zeg) zestien 
maanden weten te behouden.
Tot heil van onszelf en ten dienste van hen met wie wij ons leven 
mogen delen. 

Vakantie
Ik heb vakantie vanaf zaterdag 19 juni t/m zondag 11 juli. Mijn 
collega Ellen van Sluijs is zonodig beschikbaar. En ook, tijdens 
een deel van de tijd, de collega’s Biemond en Van het Maalpad. 
Alsmede enkele emeritus-collega’s. De moderamenleden van de 
Bergse Gemeente en de ambtsdragers van de PG Woensdrecht 
zijn straks in détail op de hoogte.
Graag wens ik jou en u vrede en alle goeds!  

W. Lolkema. 

Kopij kerkblad. Inleveren kopij tot uiterlijk vrijdag 18 juni, 20.00 
uur bij Kees Colpaart, e-mail: keescolpaart@outlook.com.

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

VAN DS. C. BIEMOND
Bij de diensten:
Op 13 juni gaat voor de heer C. v.d. Voorde, op 20 juni mevr. ds. T. 
Veldhuizen.

Gemeenteleven:
In Memoriam: op 20 mei jl. overleed de heer Dingeman Nicolaas 
van der Giesen in de leeftijd van 91 jaar oud. Dim van der Giesen 
was een hardwerkende man, zijn hele leven lang. Al jong werkte 
hij in de smederij van zijn ouders en tot vorig jaar hielp hij zijn 
oudste zoon met wie hij een bedrijf in de landbouwmechanisatie 
had opgebouwd. Dat ging niet zonder slag of stoot, meerdere 
keren moest hij -bijna- opnieuw beginnen. Maar zijn wilskracht en 
werklust maakten dat hij telkens weer aan de gang ging. Daarbij 
was hij innovatief, zo heeft hij een zelfrijdende aardappelrooier 
ontworpen en gebouwd, een ware revolutie in die tijd. Hij was 65 
jaar gehuwd met Jopie van Dongen en samen kregen ze twee 
zonen, Piet en Leon. Het laatste jaar was hij vanwege afnemende 
gezondheid vaker thuis en zorgde hij voor zijn vrouw. Dim van der 
Giesen was geen man van veel woorden, zeker niet over wat hem 
ten diepste bezighield, ook niet over zijn geloof. Hij klaagde nooit, 
hard werken was voor hem de remedie tegen zorgen en verdriet. 

Op 27 mei hebben we afscheid van hem genomen in een dienst 
waarin we geluisterd hebben naar Psalm 23: 
De Heer is mijn herder. We wensen zijn vrouw, zonen en 
schoondochter Gods’ troost en nabijheid toe.
Mevr. van der Giesen is inmiddels verhuisd naar het nieuwe ABG 
in Bergen op Zoom. Heel verdrietig dat dit zo snel na het overlijden 
van haar man nodig was, we hopen dat ze zich er thuis gaat 
voelen. Mevr.
S. Bos is na een val thuis opgenomen in het Bravisziekenhuis in 
Bergen op Zoom. Onderzoeken moeten uitwijzen wat het vervolg 
zal zijn. We hopen met haar dat ze spoedig weer naar huis mag. 
Mevr. W. Oostdijk heeft al tijden weer benauwdheidsklachten en is 
daarvoor weer behandeld. Hopelijk met goed succes.
Mevr. R. de Vos gaat langzaam achteruit, we wensen haar en wie 
om haar heen staan kracht en sterkte op deze moeilijke weg. Mevr. 
M. van Weezel is weer thuis gekomen. Met haar zijn we dankbaar 
dat dit weer mogelijk is en we wensen haar een voorspoedig verder 
herstel.

Afwezigheid:
Van 12 juni t/m 4 juli ben ik afwezig in verband met vakantie. Na 
die periode hoop ik voldoende hersteld te zijn om mijn taken weer 
helemaal op te kunnen pakken. Onze scriba, mevr.C.Bom of de 
voorzitter mevr.
H. Saarloos, weten welke predikant van de Brabantse Wal 
aanwezig is voor dringende pastorale zorg.
Ten slotte: een hartelijke groet,

ds. Corry Biemond

VAN DE DIACONIE
COLLECTES
Zondag 13 juni:
Er wordt gecollecteerd voor het kindertehuis de Barmhartige 
Samaritaan in Oekraine en voor het college van kerkrentmeesters.
Het kindertehuis is vernoemd naar het verhaal van de barmhartige 
Samaritaan. Waarom willen de medewerkers van het weeshuis 
zich door deze gelijkenis uit de Bijbel laten inspireren?
“De medewerkers van het tehuis willen liefdevol met de kinderen 
omgaan. Elk kind dat daar is heeft heel wat achter de rug; het komt 
uit een zeer slechte thuissituatie, waarin met name alcoholisme 
een grote rol speelde. Vaak is zo’n kind achter in ontwikkeling, het 
is veelal ook niet naar school geweest. Met liefde en een goede 
verzorging wil men de kinderen laten weten dat ze er mogen zijn. 
Ook wil men hen de blijde boodschap van de Bijbel meegeven: dat 
Jezus van hen houdt en hen wil helpen bij alles wat ze doen.”

Zondag 20 juni:
Collectes zijn bestemd voor  Werelddiaconaat Griekenland KiA en 
het college van kerkrentmeesters.
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op 
de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven 
door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar 
veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en 
Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos.
Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en 
onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen 
opvangen, begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven.

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan 
graag op het rekening-nummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. 
Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van 
de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters 
kunt u overmaken op rekening nr. NL73 RABO 0148820700 t.n.v. 
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen. Onze 
hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en 
nog wilt doen.
Met vriendelijke groet,

Christian, Corine, Hanneke en Lieneke

KOPIJ
Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor drie weken zal 
gelden en op 24 juni a.s. verschijnt, inleveren voor 18 juni a.s. bij 
mij  greetvangiels@hotmail.com
Met vriendelijke groet,

Greet van Giels
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