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Hoera, we kunnen weer verbinden!
De afgelopen drie dagen heb ik een training gegeven in de
Verbindende Communicatie aan een groep CEO’s uit het
bedrijfsleven. Het waren hele mooie, intensieve en inspirerende
dagen voor de deelnemers en uiteindelijk ook voor mezelf. Daarom
heb ik mij voor het kopartikel van deze Rond de Kerken LATEN
inspireren, als volgt
De theorie van de Geweldloze of Verbindende Communicatie
is in de vorige eeuw ontwikkeld door een Amerikaanse klinisch
psycholoog, Marshall Rosenberg. Hij leert ons door ‘lelijk’ gedrag
heen te kijken, naar de mens erachter. Op behoeftenniveau
ontstaat altijd verbinding: daar waar we elkaar in ons wezen als
mens ontmoeten. Het was Rosenbergs levenswerk om vreedzaam
samen te leren leven. Verbindende Communicatie gaat over
Oordeelloos waarnemen – Gevoel onderkennen – Onvervulde
behoeften benoemen – Verzoek kunnen doen aan jezelf en aan de
ander. Het gedachtegoed is gebaseerd op de politieke beweging
van de ‘nonviolence’ van Marten Luther King en Mahatma Gandhi.
De theorie van de Verbindende Communicatie van Rosenberg
helpt om contact te maken met onszelf en de ander, zodat we
spreken, luisteren en handelen vanuit ons natuurlijk mededogen.
De methode van Verbindend Communiceren doet ons geven
‘vanuit het hart’. Het gaat zowel om onszelf eerlijk te uiten als om
empathisch naar anderen te luisteren. Het is een manier van in
het leven staan, van ons verbinden met wat er leeft in onszelf en
in de ander. Daarmee kun je moeilijke boodschappen aan elkaar
vertellen en toch zacht blijven op de persoon.
We sluiten als gemeente het seizoen de komende weken af en we
richten ons tegelijkertijd alweer op startzondag en alles wat komen
gaat in het nieuwe seizoen. Terugblikkend op een jaar waarin we
in coronatijd vooral veel hebben gecommuniceerd via de telefoon
en video-bellen. Waarin we op een hele andere manier dan we
gewend zijn met elkaar in verbinding hebben gestaan. Waarin het
soms moeilijk was om via een scherm behoeften en gevoelens te
delen, en er ondertussen een heleboel geregeld moest worden,
binnen richtlijnen. Sommige mensen heb ik wel een jaar niet gezien
of persoonlijk gesproken. Waarin een heleboel dingen waar we zo
behoefte aan hadden niet konden. En dat dat soms ook helemaal
niet goed voelde, maar het beste alternatief was…. Reflecterend
kunnen we stellen dat we dat naar eer en geweten goed gedaan
hebben met elkaar. Echter, hoe fijn is het dat we voorlopig weer
méér kunnen en mogen, bij elkaar en met elkaar kunnen zijn. We
hebben met de kerkenraad afgelopen week voor het eerst weer
met elkaar vergaderd in de verenigingenzaal van de kerk. Het
was voor mij echt een emotioneel moment. We sloten af met een
borrel en heerlijke hapjes van Deetje en zo vierden we dat we weer
samen waren.
In onze gemeente verwachten we ook meer versoepelingen van de
coronarichtlijnen. We hopen bijvoorbeeld weer met meer mensen
naar de erediensten te kunnen komen, we drinken weer koffie na
de kerkdienst. We kunnen een vrijwilligersmiddag organiseren,
een heidag met de kerkenraad, nadenken over startzondag. De
diaconie is druk met de organisatie van de high-tea deze zomer ….
En misschien is een live gemeentevergadering met elkaar mogelijk
en kan ook het inloophuis en de boekenmarkt in de Williamstraat
weer open. Alles wat zo gewoon was, voelt nu als bijzonder. We
kunnen weer verbinden, in elkaars nabijheid zijn, echt voelen wat
er speelt bij jezelf en bij de ander, in plaats van een inschatting
maken via een computerscherm of e-mail. We hebben naar
versoepelingen zo verlangd het afgelopen jaar. Ik wel althans.
Verbindend communiceren. De kerkgemeente. Verruiming van
de coronamaatregelen. Drie onderwerpen in dit artikel, die
voor mij met elkaar verbonden zijn. Het doel van Verbindende
Communicatie is niet om mensen en hun gedrag te veranderen
zodat de een of de ander zijn zin krijgt, maar om relaties op te
bouwen die gebaseerd zijn op gelijkwaardigheid, eerlijkheid en
empathie, waardoor uiteindelijk de behoeften van een ieder vervuld
kunnen worden.

Ik wens een ieder toe dat we elkaar weer op deze wijze kunnen
ontmoeten in onze prachtige kerk(en). Ons tot elkaar verhouden
op een echt verbonden manier, daar waar we zo goed in zijn, dat
wat ons vanuit ons geloof op het hart geschreven is. Samen zijn in
kennis, gebed en aanbidding. Steeds zoekend naar het verlangen
van God om een persoonlijke relatie met ons aan te gaan, met
ons in verbinding wil staan. Zodat we met elkaar in een goede
sfeer mogen samen komen, een sfeer van liefde en genade,
aanvaarding en vergevingsgezindheid.
Namens de kerkenraad wens ik u allen een mooie zomer toe en
ik hoop u snel weer persoonlijk te mogen ontmoeten en ons te
verbinden.
Charlotte Verbraak
Voorzitter PG Bergen op Zoom

Ravelstraat 155
4614 XG Bergen op Zoom
0164-236857
Norbartlaan 6
4702 AX Roosendaal
0165-533521
E-mail: Info@lindhout.nl
Internet: www.lindhout.nl

Goed geregeld
samen uit elkaar

Echtscheidingsmediation & kinder- en
oudercoaching door Schakel-Kracht.

www.schakel-kracht.nl

Persoonlijke begeleiding voor zowel ouders als
kind(eren) tijdens en na uw scheiding.

Henk Moerenhout
Yolande Ooms
Miriam Hopmans

Telefoon: 06-13 43 14 28
Henk@schakel-kracht.nl

Yolande@schakel-kracht.nl
Miriam@schakel-kracht.nl

PROTESTANTSE GEMEENTEN TE BERGEN OP ZOOM; HALSTEREN/NIEUW-VOSSEMEER; STEENBERGEN EN WOENSDRECHT.
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KERKDIENSTEN

BERGEN OP ZOOM
Protestantse Gemeente, Ontmoetingskerk, Bolwerk.
* Zondag 27 juni 10.00u: ds. E. van Sluijs.
* Zondag 4 juli 10.00u: ds. W. Vermeulen.
* Zondag 11 juli 10.00u: ds. E. van Sluijs.
GGZWNB landgoed Vrederust.
* Zondag 27 juni 10.45u: zr. P. Friskes.
* Zondag 4 juli 10.45u: onbekend.
* Zondag 11 juli 10.45u: onbekend.
PROTESTANTSE GEMEENTE TE HALSTEREN / NIEUWVOSSEMEER
Halsteren, St. Martinuskerk.
* Zondag 27 juni 10.00u. ds. I. Koeman uit Antwerpen.
Collecten: 1e PDC Antwerpen, 2e Binnenlandsdiaconaat,
3e Onderhoud kerken.
* Zondag 4 juli 10.00u. ds. E. van Sluijs uit Bergen op Zoom.
Collecten: 1e Werelddiaconaat, 2e Kerk in Actie,
3e Onderhoud kerken.
* Zondag 11 juli 10.00u. ds. H. van het Maalpad.
Viering van het Heilig Avondmaal.
Collecten: 1e Diaconie, 2e Pastoraat, 3e Onderhoud kerken.
Nieuw-Vossemeer, Kerk Voorstraat
* Zondag 27 juni, zondag 4 juli, zondag 11 juli. Geen diensten.
* U kunt de diensten ook volgen via YouTube of www.kerkomroep.nl
PROTESTANTSE GEMEENTE TE WOENSDRECHT
* Zondag 27 juni: 9.45u: ds. M. Schippers, Antwerpen.
Collecten: 1e ZWO; 2e Pastoraat en Eredienst.
3e Klein onderhoud kerkgebouw
* Zondag 4 juli, 9.45u: ds. J.W. Meeuwissen, St. Maartensdijk.
Collecten: 1e Diaconie; 2e Pastoraat en Eredienst.
3e Klein onderhoud kerkgebouw
* Zondag 11 juli, 9.45u: dhr. C. Daleboudt, Ossendrecht.
Collecten: 1e Diaconie; 2e Pastoraat en Eredienst.
3e Klein onderhoud kerkgebouw
STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE
* Zondag 27 juni om 10.00 uur: ds. Noordam.
Collecten: War Child en Kerkrentmeesters.
* Zondag 4 juli om 10.00 uur: ds. L. van der Eijck.
Collecten: Aktie Vakantietas en Kerkrentmeesters.
* Zondag 11 juli om 10.00 uur: ds. C. Biemond.
Collecten: Ned. Bijbel Genootschap en Kerkrentmeesters

Dit nummer geldt voor drie weken. Het volgende nummer,
dat voor vijf weken geldt, verschijnt op 15 juli 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

ROND DE KERKDIENSTEN
Zondag 27 juni 10.00 uur, Ontmoetingskerk.
Zomerdienst n.a.v. Esther 1. Voorganger is ds. Ellen van Sluijs.
Zondag 4 juli 10.00 uur, Ontmoetingskerk.
Op deze derde zondag in de zomertijd lezen we twee bijbelverhalen
waar veel water in voorkomt. Verfrissend en uitdagend. Niet alleen
het water komt in beweging maar van u en mij wordt dat ook
gevraagd! Uit de veren en in de benen. Graag tot ziens. Voorganger
in deze dienst is ds. Willem Vermeulen.
Zondag 11 juli 10.00 uur, Ontmoetingskerk.
Zomerdienst n.a.v. Esther 2. Voorganger is ds. Ellen van Sluijs.

RdK pag. 3
ROND DE GEMEENTE
ORGELBESPELING OP 6 JULI
Ter gelegenheid van het emeritaat van ds. Willem Vermeulen geeft
onze jonge organist Martijn Pieterman op dinsdag 6 juli vanaf half
drie een orgelbespeling in de Ontmoetingskerk. Hij brengt muziek uit
diverse tijden en stijlen ten gehore.
Iedereen is welkom, maar wel aanmelden bij onze kosteres, Ans de
Laater via 0164-244563 of de mail.
Er wordt een gift gevraagd ter bestrijding van de onkosten.
LECTUUR VANAF DE LEPELAAR
Gemeenteleven
Dhr. C. Baden (wijk 3) is een aantal dagen opgenomen geweest in
Bravis Roosendaal en Amphia Breda. Als dit ineens nodig blijkt te
zijn, gebeurt er wel wat met je! En met je omgeving. Gelukkig mag
hij nu verder thuis herstellen. We mogen delen in de dankbaarheid
van Cees en Riet.
Gemeenteleden met zorgen om hun gezondheid wensen we veel
sterkte toe. Hierbij denk ik ook aan dhr. Hans Zoeter, wijk 1: zijn
gezondheid gaat achteruit, maar in een tamelijk stabiel proces.
Een bijzonder kerkelijk seizoen
ligt achter ons. Allerlei kerkelijk activiteiten stonden op een lager pitje
of moesten tijdelijk stoppen.
Nu krijgen we langzamerhand (zegt prof. Diederik Gommers) ons
nieuwe leven terug! In dat nieuwe leven mogen we de positieve
verworvenheden (ontdekkingen) van de afgelopen plm. zestien
maanden een plek geven.
Intussen kan ik me geen kerkelijk seizoen herinneren waarin we zó
bezig waren met plannen maken en met het uitdenken van nieuw
beleid. Ons Beleidsplan 2020-2024 (2030) ligt er en het brengt van
alles op gang. Als één van de leden van de Taakgroep Jeugd merk ik
dat het sterkst. De komst van onze zeer professionele jeugdwerker
Paulien Honkoop is hierbij van grote betekenis. En op weer andere
gebieden heeft mijn nieuwe collega Ellen haar eigen belangrijke
inbreng. Kortom: we zijn een Gemeente in beweging!
Mij uit het hart gegrepen…
‘In de perceptie van te veel mensen heerst nog steeds de gedachte:
hoe hoger je bent opgeleid, des te belangrijker ben je voor de
samenleving. Dat is de grootste kul.’
Dit schrijft de bekende columnist Eus op 17 juni in het Algemeen
Dagblad. Ik heb zijn artikel niet gelezen maar wel de aankondiging
ervan op Blendle Dagstart.
Ik vul deze aankondiging vanuit mijn eigen gedachten aan: Het
type opleiding wat jonge (en oudere) mensen volgen heeft in het
algemeen te maken met hun talenten. Iemand die graag studeert en
dingen onderzoekt past waarschijnlijk goed op een HAVO of VWO.
Doeners, mensen die goed zijn met hun handen, komen ongetwijfeld
heel goed tot hun recht op het VMBO. En ze zijn allemaal nodig.
Want…wat gaan we loodgiet(st)ers, elektriciens of elektriciennes,
kledingmaaksters, meubelmakers enz. missen als de samenleving
alleen bestaat uit universitair opgeleide mensen (die in onze
samenleving ook nodig zijn)?!!
Ooit was ik het roerend eens met onze minister-president toen hij
vaststelde dat we een heel groot probleem zouden hebben als de
vuilnisophalers (lees: SAVER) hun werk niet meer zouden doen.
Dus: op z’n zondags gezegd: laten we vooral allemaal dankbaar
zijn voor de talenten die we van God hebben gekregen. En laten we
NET ZO blij zijn met de talenten van anderen.
In dat kader wil ik alle jongeren hartelijk gelukwensen die geslaagd
zijn voor hun VMBO-, HAVO- of VWO-examen. En degenen die het
(nog) niet hebben gered: heel veel sterkte gewenst!
Ten slotte
Ik heb momenteel vakantie t/m zondag 11 juli. De moderamenleden
van onze kerkenraad zijn op de hoogte van afspraken met
betrekking tot pastorale waarneming.
Een hartelijke groet aan jou en u.
W. Lolkema.
BOODSCHAPPEN VANUIT DE PASTORIE VAN BOLWERK ZUID
Zomerdiensten in de Ontmoetingskerk
Al sinds jaar en dag stel ik in de zomerperiode één Bijbelboek
centraal waaruit in de kerk eigenlijk zelden of nooit gelezen wordt
en vaak ook niet wordt opgenomen in de diverse leesroosters. Deze
bijzondere Bijbelgedeelten, die juist vaak wel in de kinderbijbel een
rol krijgen, hebben ons heel wat te zeggen. We kunnen er veel aan
hebben in deze moderne tijd.
Dus vanaf zondag 27 juni a.s. vinden, als ik zelf voorga in de
Ontmoetingskerk, de zogenaamde zomerdiensten plaats. We lezen

uit één Bijbelboek en trachten de teksten verder uit te diepen en in te
passen in het hedendaagse actuele leven.
Dit jaar staat in deze zomerdiensten in de Ontmoetingskerk het
Bijbelboek Esther centraal. We reizen door de tijd naar het hof van
koning Ahasveros. Te midden van de heersende macht staat daar
een jong meisje op, die samen met haar oom aan de machtige
mensen van toen, maar zeker ook de mens van nu een kritische
spiegel voorhoudt. Daarnaast biedt dit verhaal ongehoorde
alternatieven van een visie op leven, die zegt dat wij maar genoegen
moeten nemen met de werkelijkheid zoals hij is. Je bent nooit ergens
voor niets. Dat is wat het boek Esther ons leert. Het gaat over verzet,
overgave en ommekeer. Bij veel mensen is de jonge koningin Esther
een bekend en soms ook geliefd Bijbelfiguur. Vaak kunnen we het
verhaal wel vertellen. Echter de kinderbijbel heeft ons beeld vaak
ingekleurd. Gaat het wel over een eenvoudig meisje dat gekroond
wordt tot koningin of gaat het toch eerder over de boodschap dat je
nooit ergens voor niets bent? Is het een lieflijk romantisch verhaal
of zitten er addertjes (of zeg maar liever reuzenslangen) onder het
gras? Gaat u/Ga jij mee op reis naar het hof van koning Ahasveros?
Afsluiting seizoen
Op zaterdag 26 juni a.s. zal het kerkelijke seizoen worden afgesloten
met een gezellig samen zijn van vrijwilligers in en rondom de
Ontmoetingskerk. Om 15.00 uur staan koffie/thee klaar met iets
lekkers. Daarna vindt er een korte, maar zeker ook leuke en
boeiende ontmoetingsactiviteit plaats, waarna de middag afsluiten
met een hapje en een drankje. Vanzelfsprekend worden de dan
geldende coronamaatregelen van het RIVM in acht genomen. Rond
17.00 uur sluiten we de bijeenkomst af.
Als u/jij hierbij wilt zijn kunt u/kun jij je tijdig opgeven bij mevr. Ans de
Laater. Tel: 0630194696 of via e-mail fam.de.laater@ziggo.nl
Deze bijeenkomst is van harte aanbevolen en vanzelfsprekend bent
u/ben jij van harte welkom.
Kerkdienst zondag 11 juli
Een viering voor jong en oud. De oudste kinderen van de
nevendienst vliegen over en worden toegesproken door Ruben de
Gooijer. Tevens zullen we aandacht besteden aan de eindexamens.
Op dit moment van schrijven zijn deze nog in volle gang. Sommige
eindexamenkandidaten zijn al helemaal klaar. De tas en de vlag
hangen buiten en de geslaagden hebben misschien al een diploma
in de hand en richten zich op het leven na de middelbare school.
. Gefeliciteerd jullie allemaal. Andere jongeren zijn nog bezig met
herexamens of doen i.v.m. corona examen in diverse tijdvakken en
zijn misschien pas na de zomervakantie klaar. Weer anderen weten
dat het dit jaar jammer genoeg niet gelukt is en weten dat ze volgend
schooljaar weer gewoon als vanouds de school instappen. Op 11 juli
hopen we aandacht te besteden aan de eindexamenkandidaten en
de examens, die dit jaar zo anders zijn dan in andere jaren.
Tot slot,

Vrede en alle goeds van ds. Ellen van Sluijs.

VRAAG VAN DS. RUUD JELLEMA, GGZWNB via W. LOLKEMA
Een psychiater in opleiding (oud-chirurg) werkt een aantal dagen per
week op Vrederust.
Hij woont in Den Haag. En hij zoekt een bescheiden
overnachtingsplek in Bergen op Zoom.
Zijn inkomen is een opleidingssalaris waarvan ook zijn gezin leeft.
Hebt u ruimte? Kent u iemand die ruimte heeft?
Mail naar r.jellema@ggzwnb.nl Of bel: 0164 28 92 74
VERJAARDAGEN EN HUWELIJKSJUBILEUM
In de komende periode vieren onderstaande gemeenteleden in de
leeftijd vanaf 75 jaar, hun verjaardag:
25 juni
dhr. C.L. Schutte, 84 jaar.
26 juni
mevr. S.J. Wesselius - Sneep, 92 jaar.
dhr. W.A. van Zweden, 76 jaar.
29 juni
mevr. J.M. Vergunst - de Graaf, 75 jaar.
1 juli
dhr. P. van Vuuren, 90 jaar.
mevr. J. de Jonge - Mast, 80 jaar.
mevr. A.C.P. van Schuppen - van Elsäcker, 79 jaar.
2 juli
mevr. D.S.G. Aarnoudse - Ligthelm, 83 jaar.
3 juli
mevr. A. Olree - van der Feest, 98 jaar.
4 juli
mevr. M. de Kam - Dunant, 75 jaar.
mevr. A. Eilander - Klootwijk, 78 jaar.
6 juli
dhr. G. de Vries, 78 jaar.
7 juli
mevr. R.P.M. de Rooij - Verhagen, 89 jaar.
8 juli
mevr. J. Schutte - Francke, 94 jaar.
mevr. P. Ouwens - Kool, 97 jaar.
11 juli
dhr. A.J. van Kaam, 82 jaar.
13 juli
mevr. E.H. Landa - Letschert, 89 jaar.
15 juli
mevr. C.N. Smeijers - Hoek, 75 jaar.
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Huwelijksjubileum
Op 30 juni zijn dhr. en mevr. W.E. Gijssel - M.J.F. Smeijers, 55 jaar
getrouwd (sectie 3).
In verbondenheid met elkaar feliciteren we boven genoemden van
harte en wensen u allen goede dagen toe.
BESTUUR/BELEID/BEHEER
VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING VAN 19 MEI
Charlotte opent de vergadering met het lezen van een gebed van
Franciscus van Assisi: ‘Maak mij een instrument van Vrede’.
Voor de bespreking van de jaarrekeningen geven de
penningmeesters een toelichting. De kerkenraad spreekt haar
waardering uit voor de wijze van toelichting en voor het vele werk
dat de penningmeesters zorgvuldig verricht hebben. De kerkenraad
stelt de jaarrekeningen vast. Namens de kascontrolecommissie doet
Rob verslag. In de gemeentevergadering die in september gehouden
wordt, zal de jaarrekening voor de gemeenteleden toegelicht
worden.
Geert de Haan wordt per 1 juni alvast benoemd als ouderling
en opvolger van Attie in wijk 1. Zij kan hem inwerken en haar
werkzaamheden geleidelijk aan hem overdragen. De bevestiging
zal op 26 september (Startzondag) plaats vinden. Paulien en Ruben
sluiten aan voor de evaluatie van de Paaschallenge, een activiteit
in samenwerking met de Emmaüskerk. Afgesproken wordt dat de
Taakgroep Jeugd zelfstandig activiteiten mag organiseren, ook als
deze in samenwerking met andere kerkgenootschappen gehouden
worden. De doelgroepen voor Paulien zijn jongeren tot 21 jaar; voor
alleenstaanden geldt de maximumleeftijd tot 30 jaar. En verder is zij
er voor jonge gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Eric
presenteert namens de Taakgroep Communicatie een visitekaart
per wijk met de gegevens van predikant, jeugdwerker, ouderling,
diaken en contactpersoon. Deze kan gebruikt worden bij het bezoek
aan gemeenteleden. De kerkenraad stelt de nieuwe huisstijl vast
en geeft groen licht voor de verdere ontwikkeling van de nieuwe
website. Voor eventuele versoepeling van de RIVM-maatregelen
worden de richtlijnen van de PKN – de zgn. routekaart - gevolgd.
Het moderamen wordt gevraagd tussentijds daarover besluiten te
nemen. Op 25 september zal de kerkenraad een heidag houden.
Ook zal er die middag een vesper zijn met aansluitend een BBQ
als start voor het nieuwe seizoen. Naar verwachting zal de high tea
gehouden worden op 4 en 5 augustus. Rob heeft het samenstellen
van de gemeentebrief en het jaarboekje aan Eric overgedragen.
Charlotte sluit de vergadering met dank voor ieders inbreng.
Eric van der Geer, scriba.
VERENIGINGSNIEUWS
PCOB LEDEN EN BELANGSTELLENDEN
We mogen u weer ontvangen en wel op woensdag 14 juli .Wij
nodigen u uit voor een gezellige middag om bij te praten.
Er wordt een kleine Bingo gehouden en verder lekker praten.
Alles gaat nog volgens de regels die gelden. Hiervoor moet u zich
wel opgeven bij:
Ans de Laater tel 0630194696 of per e-mail :
fam.de.laater@ziggo .nl.
MEDEDELINGEN
AGENDA
Bijeenkomsten vinden plaats in de Ontmoetingskerk of via Zoom,
tenzij anders vermeld.
Di 29 juni
10.30u, verg. kerkrentmeesters.
14.00u, kerkcafé.
20.00u, verg. Bergen op zicht.
Di 6 juli
13.30u, verg. vesper.
14.00u, kerkcafé.
14.30u, orgelconcert Martijn Pieterman.
Vrij 9 juli
09.30u, verg. Geschiedkundige kring.
10.00u, verg. PCOB-bestuur.
Ma 12 juli 19.00u, extra rep. cantorij Rejoice.
Di 13 juli
09.30u, overleg dominees.
Wo 14 juli 14.00u, bijeenkomst PCOB.
OUD-PAPIER CONTAINER
Deze vindt u weer bij de Ontmoetingskerk op zaterdag 3 juli van
9.00 tot 12.00 uur. Eventuele assistentie bij het uitladen van het oud
papier is er tussen 10.00 en 12.00 uur. Bij voorbaat hartelijke dank!
INLEVEREN KOPIJ
Kopij voor de volgende Rond de Kerken graag voor woensdag 7 juli
e-mailen naar margreet.dekam@kpnmail.nl.

EVANGELISCH - LUTHERSE
GEMEENTE ZUID-NEDERLAND
Geestelijk verzorger: mw. ds. S.J.A. Tempelaar van Leeuwen
Amerlaan 2, 5626 BP Eindhoven tel. 040-2623104
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

BIJ DE KERKDIENSTEN
Zondag 4 juli vijfde zondag na Trinitatis
Evangelie Lucas 5: 1-11
Lied 673 ( gezang 240)
Zondag 11 juli zesdezondag na Trinitatis
Evangelie : Mattheüs 5: 20-26
Lied 544 ( Gezang 99 )
Zondag 18 juli zevende zondag na Trinitatis
Evangelie Marcus 8: 1-9
Lied 995( (Gezang 349)
Gelijkenis van de zaaier
Jezus spreekt tot de menigte: Hoor en luister naar de gelijkenis van
de zaaier, die als volgt uitgelegd moet worden.:Zie, een Zaaier ging
eens en goed en gezond koren zaaien. En terwijl hij zaaide, viel er
een deel op het pad: toen kwamen de vogels en pikten het op.
Als iemand de woorden over Gods rijk die Ik uitspreek, hoort, maar
in zijn hart niet begrijpt, omdat dat hart van pure wereldse gerichtheid
net zo platgetreden is als een pad, dan ziet de boze maar al te snel
het woord dat niet in de aarde gevallen is, maar bloot ligt op de
vastgestampte, wereldse gladde buitenkant van het hart en vaagt
al gauw weg wat eigenlijk in het hart gezaaid is, maar toch op de
wereldse gladde buitenkant bleef liggen; en zo’n mens lijkt dan op de
weg waarop het zaad, ofwel Mijn woord, viel.
Een deel viel op rotsachtige grond waar niet veel aarde lag, en het
ontkiemde snel omdat er niet veel en geen drukkende aarde op lag;
maar toen de zon opkwam en fel begon te schijnen, verwelkte de
in de koele en vochtige nacht opgeschoten kiem al gauw omdat hij
geen wortels had, en verdorde.
Het zaad dat op de rotsgrond viel, betekent het volgende: een mens
hoort het woord en aanvaardt het met veel vreugde. Maar omdat zo
iemand net als een steen te weinig levensvocht heeft, waarmee een
moedig hart bedoeld wordt, en ook te weinig grond ofwel vaste wil
in en boven zich heeft, en daarom ook net als een steen afhankelijk
is van het weer, of dit vochtig of droog is , en dus een speelbal van
het weer is, ergert hij zich en wordt kwaad als hij allerlei ellende
en vervolging omwille van Mijn woord moet ondergaan en lijkt juist
daarom op een door de zon verhitte steen, waarop Mijn woord
natuurlijk geen wortel kan schieten en tenminste helemaal moet
verdorren.
Een deel viel tussen de dorens en deze groeiden veel breder uit dan
het gewas en verstikte het
Het zaad dat tussen de dorens viel, beteken dat een mens het
woord hoort en ook aanvaardt; maar daarbij is hij bezig met allerlei
wereldse zaken en daarbij behoren zorgen vanwege bedrieglijke
winsten of de nog bedrieglijker rijkdom. Zulke ijdele zorgen hopen
zich op van dag tot dag ,tieren als alle onkruid welig in het hart voort
en verstikken maar al te makkelijk en te snel Mijn gezaaide woord.
En een deel viel tenslotte op goede grond en droeg vruchten, een
deel honderdvoudig,een deel zestigvoudig en een deel dertigvoudig.
Wie oren heeft om te horen , die hore!
Het in de goede aarde gezaaide zaad betekend echter dat een
mens Mijn woord hoort en het opneemt in de grond van zijn hart,
de enige plaats waar het altijd helemaal juist en levend begrepen
wordt; zo’n mens lijkt dan op een goede grond waarin het zaad
valt en afhankelijk van de wil en de kracht van de mens nu eens
honderdvoudige, dan weer zestigvoudige of dertigvoudige vrucht
opbrengt aan goede werken. En daarbij betekent honderdvoudig
iemand die alles voor Mij doet, en zestigvoudig iemand die veel voor
Mij doet, en dertigvoudig die een gedeelte voor Mij doet (Mattheüs
13; 1-23)
Groet, Marlies de Vries-Dix.
Mededeling: op 18 oktober 2021 0m 13:30 is er in de Gertrudis
kerk te Bergen op Zoom Kerkstraat 7 een Lutherse eredienst. Drs.
Hans Bas Val zal deze dienst verzorgen, het orgel zal bespeeld
worden door Janno den Engelsman, op ons eigen Rogier orgel.
Belangstellenden zijn uiteraard welkom.
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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,

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/.

UIT DE PASTORIE.
Bij de diensten.
Voor de diensten in Halsteren is geen aanmelding meer nodig. De
diensten blijven ook via ons videokanaal en via kerkomroep (audio)
te volgen. Zie voor meer informatie onze website.
Zondag 27 juni.
De dienst is in Halsteren. Voorganger is ds. mw. Ina Koeman. Een
vertrouwd gezicht in ons midden. Het orgel wordt bespeeld door
dhr. Edu de Goffau. Voorzangers zijn mw. Plonie van Ooijen en
dhr. Jo Zoutendijk.
Zondag 4 juli.
De dienst is Halsteren. Voorganger is ds. mw. Ellen van Sluijs.
Eveneens geen onbekende in onze diensten. Het orgel wordt
bespeeld door dhr. Edu de Goffau. Voorzangers zijn dhr. Bram Bal
en mw. Lucy Moerland.
Zondag 11 juli.
De dienst is in Halsteren. Na mijn vakantie hoop ik weer voor
te gaan. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd. De
aanwezige kerkgangers krijgen in één rondgang brood en wijn op
hun zitplaats aangereikt. Het orgel wordt door dhr. Edu de Goffau
bespeeld en de voorzangers zijn dhr. Bram Bal en mw. Lucy
Moerland.
Berichten uit de gemeente.
Donderdag 10 juni is Nel den Hollander voor een longtransplantatie
opgenomen in het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam.
Nadat de longtransplantatie is uitgevoerd zijn er een week later
complicaties opgetreden wat het herstel aanzienlijk vertraagt.
Een spannende tijd voor Bas en zijn gezin.
We wensen Bas en de familie heel veel sterkte toe de komende
tijd.
Jarigen.
Mevr. D.U. Bijl – Caflisch (30 juni)
Mevr. W.C. Zoutendijk - de Keijzer (7 juli)
Dhr. J. Poortvliet (9 juli)
Dhr. J.J. van Oijen (9 juli)
Dhr. J.C. van Sluijs (10 juli)
Dhr. P. Stokkers (12 juli)
Allen van harte gefeliciteerd.
Jubilea.
Dhr. en Mevr. B. van Weesep - D.E. Kamphuis hopen 17 juli de dag
te vieren dat zij elkaar 50 jaar geleden het ja-woord gaven. Van
harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.
Afwezigheid predikant.
Tot en met zondag 4 juli hopen we vakantie te hebben. In
voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met diaken Jan

Ds. Henk van het Maalpad.

IN MEMORIAM: Neeltje Jozina Douw – Pipping,
Bachstraat, Halsteren.
Op dinsdag 8 juni ging mw. Douw van ons heen in de leeftijd
van 85 jaar. Zij werd geboren op 9 mei 1936 in Oud-Vossemeer.
We namen afscheid van haar op maandag 14 juni in de SintMartinuskerk, gevolgd door de graflegging op de Protestantse
Begraafplaats; zij rust naast het graf van haar man, overleden in
2009. Vanwege de zomervakantie van ds. van het Maalpad werd
aan mij gevraagd de plechtigheid te leiden.
Dankbaar hebben we mw. Douw herdacht. Hoe zij lange tijd het
enige en eerste kind was in het gezin Pipping. Het tweede kind
kwam pas achttien (!) jaar na Neeltje ter wereld.
Neeltje Douw woonde in haar leven op twee plaatsen:
in Oud-Vossemeer en in Halsteren. Zij werkte in haar jonge jaren
in huis bij ds. A. Breure. Ook werkte ze in een kledingzaak in
Bergen op Zoom. Samen met haar man Pau (met wie ze plm. vijftig
jaar was getrouwd) kreeg ze twee kinderen: José en Wim. Later
kwamen er een schoonzoon en een schoondochter. En zeven
kleinkinderen. Ze was een echte oma, één die graag spelletjes
deed met haar kleinkinderen.
Neeltje had een uitgebreid netwerk van vriendinnen en vrienden.
Ze was enerzijds heel attent: elke verjaardag, zoveel jaar getrouwd,
rijbewijs gehaald, diploma waar dan ook voor van de kleinkinderen:
alles hield ze bij en elk heuglijk feit werd bedacht met een kaartje.
Aan de andere kant vond ze het lastig om met moeilijke dingen
om te gaan - en dát was in het dagelijks leven soms wel weer
ingewikkeld.
Lange tijd kon ze prachtig zingen. En als Pau & Neeltje vakantie
hielden op de Veluwe, gingen ze daar een optreden van een koor
bijwonen. Haar geloof in God en in het hiernamaals heeft haar
enorm geholpen en bood haar veel troost. In haar laatste woorden
zei ze: Dan zie ik pa weer…
Mag Neeltje Douw rusten in vrede. En mogen allen die haar nu
missen kracht ontvangen voor het leven dat zich weer aandient.
ds. W. Lolkema, Bergen op Zoom.
OPEN KERK.
Op zaterdag 3 juli en zaterdag 7 augustus zal de Sint-Martinuskerk
weer voor ‘Open Kerk’ geopend zijn van 11.00 – 14.00 uur.
U bent weer welkom voor een kopje koffie/thee of limonade,
een gesprek of gewoon even de kerk bekijken. Uiteraard met
inachtneming van de coronamaatregelen. Er is een gids aanwezig
om u bijzonderheden over het kerkgebouw te vertellen. De
stiltehoek is geopend en ook kunt u weer handwerkspulletjes of
andere zelfgemaakte artikelen kopen.
Op deze zaterdagen is er geen speciaal programma, dat gaat
vanaf september 2021 weer van start.
We vinden het fijn dat we u weer in onze kerk kunnen ontvangen
en heten u van harte welkom.
Werkgroep Open Kerk.
VRIJWILLIGERS VOOR WERKGROEP AVE.
De werkgroep AVE (Aandacht Voor Elkaar) bestaat inmiddels
al sinds vele jaren. Zij is destijds samengesteld uit een aantal
gemeenteleden van de Sint-Martinuskerk en aan aantal leden van
de H. Quirinuskerk te Halsteren. De gedachte onder deze leden
was toen om één keer per jaar (in november) een gezellige dag te
organiseren voor 80-plussers van beide kerken. Men wilde in dit
kader vooral (betrekkelijk) eenzame ouderen met een zeer klein of wellicht geen sociaal netwerk bereiken. Een dag, beginnend met
een kopje koffie + iets lekkers, daarna een goed verzorgde lunch
voorafgegaan door een bezinningsmoment met dominee en pastor.
In de middag dan nog een gezellig samenzijn.
Welnu: deze gedachte en gevoelens van toen hebben tot heden
jaarlijks steeds vorm en inhoud gekregen door de organisatie van
deze AVE-dag. In 2020 gooide corona helaas “roet in het eten”.
Inmiddels hebben wij als werkgroep de draad weer opgepakt en
hopen – onder voorbehoud – in november weer onze AVE dag te
realiseren.
De 1e vergadering (van ca. vijf vergaderingen per jaar) hebben
wij inmiddels gehad. Twee leden hebben echter aangegeven onze
werkgroep te gaan verlaten. U zult begrijpen dat wij graag deze
vacatures weer zouden willen opvullen.
Daarom zoeken wij een tweetal personen die interesse hebben om
in onze groep plaats te nemen.
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Mocht uw belangstelling gewekt zijn en wilt u zich opgeven of
vooraf liever nog enige nadere informatie willen, dan kunt u zich tot
mij wenden.
Namens de werkgroep AVE,
Bram Bal, tel. 0164-261178 aabal@ziggo.nl
KOPIJ KERKBLAD.
Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor vijf weken zal
gelden en op donderdag 15 juli verschijnt, insturen vóór vrijdag 9
juli naar Lucy Moerland, e-mail: lucy.moerland@hetnet.nl tel. 0164
683295.

Predikant: ds. W. Lolkema, Lepelaar 34, 4617 KK
Bergen op Zoom. Tel. 0164 - 314466 en 06 -17246410
E-mail: w.lolkema@gmail.com
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

BERICHTEN vanaf de BERGSE PLAAT
Gemeenteleven
Dhr. Klaas Boonstra (Hoogerheide) is kort geleden opgenomen in
het Roosendaalse ziekenhuis en vervolgens vervoerd naar Amphia
Breda om daar (op 18 juni) verder te worden behandeld. We
wensen hem, zijn vrouw Ann en hun kinderen en kleinkinderen veel
sterkte en vertrouwen toe.
Vrij onverwacht moest mw. Lidy Wulffraat (Hoogerheide) worden
opgenomen in het ziekenhuis. De opname was van korte duur. Ze
mag verder thuis herstellen.
Mw. Henny Tamboer (Hoogerheide) wordt momenteel verder
behandeld maar is wel gewoon thuis.
En mw. Van der Plasse (Ossendrecht) moest na een oogoperatie
opnieuw worden opgenomen, nu op de afdeling Geriatrie van
Bravis BoZ. Een gezellig kaartje zal haar goed doen! Afdeling G 9,
kamer 2. Boerhaaveplein 1, 4624 VT.
Als u dit leest…
zijn mijn vrouw en ik met vakantie, t/m 11 juli. Onze vakantie begint
een béétje bijzonder, nl. met het bijwonen van de kerkdienst in
de grote Lebuïnuskerk te Deventer op 20 juni waar onze goede
vriendin ds. Ingrid afscheid neemt vanwege emeritaat. Haar
man èn collega Kees nam vanwege emeritaat afscheid van zijn
Gemeente in Dieren op zondag 13 juni. En dan heeft Kees een
tweelingbroer en een schoonzus (allebei predikant) en die namen
op 6 juni afscheid van hun Gemeente in Dinxperlo. Ook vanwege
emeritaat. Zo raakt de PKN op drie zondagen tenminste vier zeer
actieve en ervaren predikanten kwijt. En krijgt het Pensioenfonds
Zorg en Welzijn er weer wat verplichtingen bij. Hierdoor komt er wel
ruimte voor jongere theologen die het ambt van predikant in een
Gemeente op zich willen nemen.
En ik hoor u (of jou) vragen: en uzelf dan? Voorlopig nog niet. Ik
mag tot juni 2024. Vorige maand maakte ik de 35 jaar vol. Maar
elke dag, elke zondag èn elke Gemeente is weer anders. Dat houdt
mijn werk boeiend. Ook onze Gemeente is (zeker weten) uniek!
Eindexamens!
Een heel mooi nummer is het,
van Rob de Nijs:
Ik was klein en ons tuintje was de wereld,
een zandbak met een schutting eromheen.
Wat daarachter was, dat mocht ikzelf verzinnen,
een grote tuin vol bloemen en een zon die altijd scheen…
Van de wereld was die schutting wel het einde,
van mijn eigen wereld was die het begin
en daar bleef ik in geloven, tegen beter weten in…
En ik zie onze kleindochter Marie van twee jaar voor me, in haar
eigen zandbak in Rijswijk, tegen de schutting aan. Druk bezig om
de wereld te ontdekken en langzaamaan groot te worden. Prachtig!
En ik zie jonge mensen voor me, die hun eindexamen hebben
gehaald. Ook van onze Gemeente. Hoe snel ben je groot en
jong-volwassen! Allemaal SUPER-gelukgewenst! Ook MBO-ers en
HBO-ers die geslaagd zijn. En ben je (nog) niet geslaagd: succes

en sterkte bij een volgende poging.
Nog een zin uit dat lied van Rob de Nijs: Want na het eindexamen
begon het leven pas…! (dacht de zanger). Hoe dan ook: als je
na je eindexamen aan een nieuwe fase (in het vervolgonderwijs)
begint, valt er opnieuw véél te ontdekken. Succes. Weet je
gezegend en heb het goed!
Ten slotte
Een hartelijke groet aan jou en u.

W. Lolkema

Facelift Protestantse Begraafplaats in Woensdrecht.
In Woensdrecht, aan het begin van de Rijzendeweg, ligt de in 1972
gesloten Protestantse begraafplaats. Het terrein is, op 80 m2 na,
eigendom van de gemeente Woensdrecht. In de jaren 2002/2003
is de begraafplaats grondig gerenoveerd door de Protestantse
gemeente met een financiële bijdrage van de gemeente
Woensdrecht.
In 2014 is een boekje uitgegeven, samengesteld door Kees
Colpaart, met daarin de geschiedenis van de begraafplaats en een
beschrijving van de personen die op het kerkhof begraven zijn.
Het beheer van de begraafplaats is in 2002 via een
bruikleenovereenkomst door de gemeente Woensdrecht
overgedragen aan de stichting “Het Oude Woensdrechtse Kerkhof”,
hierna HOWK genoemd.
In de laatste jaren zijn er door de stichting een aantal zaken in
gang gezet, die het uiterlijk van de begraafplaats hebben verfraaid
en bovendien het onderhoud (met name onkruidbestrijding)
ten goede zijn gekomen. Er zijn paden aangelegd langs alle
graven, graven zonder steen kregen een naambordje. Ook is
een plek gereserveerd voor het verstrooien van as en zijn oude
fundamenten van de vroegere kerk weer zichtbaar gemaakt.
Bovendien zijn er bloemen geplant. Voor deze activiteiten is hulp
verkregen van o.a. het Dorpsplatform Woensdrecht en van de
familie Van de Pol (buurman van de begraafplaats).
Kortom het is de moeite waard om de begraafplaats eens te
bezoeken.
Een laatste opmerking: HOWK bestaat al 20 jaar en het zijn nog
steeds dezelfde mensen, Ko Schoonhoven is helaas overleden.
Het zou plezierig zijn als er mensen zouden zijn, die zich willen
inzetten voor de continuïteit van HOWK. U kunt zich aanmelden bij
Kees Colpaart, tel. 0164-610891.
Roel van Buuren,
secretaris HOWK
Kopij kerkblad. Inleveren kopij tot uiterlijk vrijdag 9 juli, 20.00 uur
bij Kees Colpaart, e-mail: keescolpaart@outlook.com. De kopij
die dan aangeleverd moet worden is voor vijf zondagen, dus t/m
zondag 15 augustus. Gelieve daar rekening mee te houden.

Uitvaartverzorging

Jannie Hulsbergen

Voor een piëteitsvolle verzorging

Bergen op Zoom

Nieuw-Vossemeer

Aula, Marconilaan 2
Afscheidskamer
24-uurs familiekamer, Melanendreef 31 Achterstraat 13

0164-246664 / 06-51910414
info@jannieuitvaartverzorging.nl
www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl
Postadres: Loonberg 26, 4617 NX Bergen op Zoom

Jannie Hulsbergen
Uitvaartverzorging
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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

VAN DS. C. BIEMOND
Afscheid en Bevestiging:
In de dienst van 11 juli nemen we afscheid van de ouderlingen
mevr. Hanny van der Zee en mevr. Gerda Verkouter. Beide hebben
zich lang en met heel veel liefde voor de pastorale zorg in de
gemeente ingezet. Heel fijn dan ook dat ze nog wel bezoekwerk
blijven doen. Ook dhr. Arjaan Hage neemt afscheid na jaren trouwe
dienst als kerkrentmeester en koster. Alle drie heel hartelijk dank
voor jullie werk in de gemeente. Dankbaar zijn we ook dat we
twee ”nieuwe“ ambtsdragers mogen bevestigen. Mevr. Hannelie
Saarloos wordt ouderling-voorzitter en mevr. Conny Bom wordt
opnieuw scriba. Hannelie heeft al een paar maanden geleden
het voorzitterschap overgenomen, maar door de Corona heeft de
bevestiging niet eerder plaats kunnen vinden. En Conny is zo lang
ik weet al scriba van onze gemeente, voor de kerkorde moest ze
er een half jaar mee stoppen, maar bleef intussen trouw haar werk
vervullen, nu mag ze weer opnieuw bevestigd worden. Heel veel
dank voor jullie bereidheid deze taken op je te nemen.

eXceL fin

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

Administratiekantoor en belastingconsulent
fiscale aangiften voor bedrijven + particulieren

Jo Arts, FA

Melanendreef 184, 4614 GK BoZ

tel. (0164) 233 297 bgg (06) 51 62 55 38

VAN DE OUDERLINGEN
Bij de diensten:
Zondag 27 juni gaat voor ds. Noordam uit Nieuwendijk en op 4 juli
ds. L.C. van der Eijck uit Zwijndrecht. Op 11 juli hoopt ds. Biemond
zelf voor te gaan in een dienst van afscheid en bevestiging
ambtsdragers.
Hoewel de coronaregels versoepeld zijn, blijft het toch gewenst u
op te geven voor het bijwonen van de kerkdiensten bij onze scriba
mevr. Conny Bom,.connybom@autobom.nl
Goede en gezegende diensten toegewenst.
Gemeenteleven:
Er is bericht ontvangen van het overlijden op 5 juni jl. van mevr. Jo
Fagerli-de Lijster de Raadt, weduwe van Peder Fagerli. Zij woonde
in de Reginahof. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen kracht
en sterkte toe met dit verlies.
Bij het schrijven van dit bericht verblijft mevr. S. Bos nog in het
Centrum voor Geriatrische Revalidatiezorg, Boerhaaveplein 1,
4624 VT Bergen op Zoom, kamer 27.
Mevr. R. van Weezel werd daar opgenomen na een opname in het
Bravis Ziekenhuis te Roosendaal.
Wij wensen hen veel sterkte toe, moed en hoop op herstel met
de revalidatie. Ook die gemeenteleden die onderzoeken moeten
ondergaan en in spanning wachten op de uitslag.
Pastorale zorg:
Tot 4 juli is ds. Biemond afwezig. U kunt 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.
Voor allen thuis of op reis, weten wij,
Die ons hoedt……….
Kom tot ons
in uw schaduw, ……….
als de morgen,
onder uw vleugels………. Ga over ons op
toegedekt, ……….
als het licht .
liefde, die ons tot……….
Zegen ons met uw
leven wekt. ……….
aangezicht.
Lied 266 : 3 en 5
Hartelijke groet van de ouderlingen,
Gerda, Tiny en Hanny

www.XLfin.nl

Een bijzonder leven verdient
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74

familiekamer
Oudlandsestraat 202, Steenbergen
www.uitvaartzorgnuiten-groffen.nl
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VAN DE KERKRENTMEESTERS
Jaarstukken 2020
De jaarstukken van afgelopen jaar zijn weer gereed en
gecontroleerd door kerkenraad en controleurs.
U bent allen in de gelegenheid om de stukken in te zien.
Door corona kan dat nog niet in de kerk, maar als u interesse heeft
dan bent u welkom bij mij thuis.
Belt u even of mailt u me, dan maken we een afspraak zodat u op
uw gemak kunt kijken naar de cijfers, inekebreure@gmail.com of
tel.: 0167 521729.
Namens de Kerkrentmeesters,
Ineke Breure
VAN DE DIACONIE
COLLECTES
Zondag 27 juni:
Er wordt gecollecteerd voor War Child en voor het college van
kerkrentmeesters.
War Child zet zich in voor een beter leven van honderdduizenden
kinderen in oorlog. Zij helpen ze met het verwerken van hun
ingrijpende ervaringen, het weer contact durven maken met andere
mensen en het opbouwen van zelfvertrouwen. Ze zorgen ervoor
dat ze leren lezen, schrijven, rekenen of een vak leren. En er wordt
een veilige omgeving gecreeerd, waar ze weer tot zichzelf kunnen
komen en een stabiele, en vooral vreedzame toekomst kunnen
opbouwen. Dat doet War Child wereldwijd.
Zondag 4 juli:
Collectes zijn bestemd voor Aktie Vakantietas van KerkinActie en
het college van kerkrentmeesters.
Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan,
terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken.
Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol
speelgoed, toegangskaartjes en een tegoedbon voor een ijsje is
voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer
deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit
aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de
projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt.
Zondag 11 juli:
Collectes zijn bestemd voor het Ned. Bijbel Genootschap en het
college van kerkrentmeesters.
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) werd 29 juni 1814 te
Amsterdam opgericht. Het NBG heeft de verspreiding van de Bijbel
tot doel.
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

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

Dorpsstraat 36
Halsteren

0164-682327 / 06-50817729
www.uitvaartverbogt.nl

Hoveniersbedrijf Floribunda
voor tuin, boom en landschap

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

Jeroen Moelker
mobiel: 0612530344

KOPIJ
Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor vijf weken zal
gelden en op 15 juli a.s. verschijnt, inleveren voor 9 juli a.s. bij mij
greetvangiels@hotmail.com
Met vriendelijke groet,
Greet van Giels

PROTESTANTSE GEMEENTEN TE BERGEN OP ZOOM; HALSTEREN/NIEUW-VOSSEMEER; STEENBERGEN EN WOENSDRECHT.

