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21 uitgaven per jaar

Zonder liefde ben je nergens!
Deze zomer verdiepte ik me enkele keren in 1 en 2 Corinthiërs. 
Prachtige bijbelboeken, boeiende brieven. Maar niet eenvoudig. 
Wel móói: want wat Paulus schrijft is letterlijk uit het (gemeente-)
leven gegrepen. En hij schrijft met passie! 
Er zijn vermoedelijk vier Corinthe-brieven geweest. Prof. AFJ Klijn 
noemt een eerste vrijwel onbekende brief over ontucht. Dan de 
Eerste Corinthe-brief (55 na Christus), waar ongunstige reacties 
op komen. Paulus brengt vervolgens een bezoek aan Corinthe 
wat de problemen niet oplost. Vanuit zijn verdriet en teleurstelling 
schrijft hij vervolgens een derde brief, de zgn.Tranen-brief. Deze is 
verloren gegaan. Maar delen ervan staan vermoedelijk in de laatste 
hoofdstukken van 2 Corinthiërs, geschreven in het jaar 56. Paulus 
schrijft deze laatste (vierde) Brief nadat zijn collega Titus aan hem 
goede berichten vanuit Corinthe heeft overgebracht. Eind goed, al 
goed. 

Het bekendste hoofdstuk uit de Corinthe-brieven is zonder twijfel 
1 Corinthiërs 13. Toen ik dertig jaar geleden, werkzaam in een 
kerkelijke wijk met heel veel jonge mensen (en zelf ook véél jonger 
dan nu!) zeer regelmatig kerkelijke huwelijksvieringen leidde - soms 
drie in een week! - werd vaak gevraagd om 1 Corinthe 13. Wereld-
literatuur! Het hoofdstuk over de liefde. En dan niet de eros, maar 
de agapè, de liefde die van God uitgaat en die concreet in ons 
leven wil doorwerken. Zodat we voor onze medemens het leven 
leefbaar en goed maken. Die liefde is onmisbaar: Zonder liefde ben 
je nergens (Karel Eykman).
Intussen lees je in 1 Corinthe 13 niet alleen over de liefde maar 
ook over de beperkte waarde van onze kennis. Er waren in de 
stad Corinthe nl. mensen die bijzondere kennis en bijzondere 
gaven bezaten; dachten te bezitten. Zij zagen zichzelf als eerste 
klas christenen. Andere gemeenteleden telden in hun ogen niet zo 
mee. Dat zorgde voor gedoe. Voor spanningen. Voor niet-liefde. 
Paulus benadrukt dat IEDERS gaven waardevol zijn en dat de 
liefde daarin leidend is. De organist en de dominee staan in het 
gemeenteleven dus niet een treetje hoger dan degene die de 
kerktuin bijhoudt of de koffie voor na de dienst zet. En uiteindelijk 
gaat het om…Christus! Liefde, voor je naaste het leven mogelijk en 
(iets) mooier maken, lost heel veel problemen op. Bepaalde kennis 
en bijzondere gaven maken daarin geen verschil.
Het aspect van de kennis komt later terug, verzen 9 en 12: ons 
kennen schiet tekort, mijn kennen is nog beperkt. Hebben die 
‘geweldige’ christenen dit goed in hun oren geknoopt? Graag!
Paulus schetst als het ware een weg van groeien: van zijn kind-
zijn tot zijn bestaan-nu (als volwassene) tot de situatie-straks: in 
al die fasen van het leven ontwikkelt een mens zich. Jongeren, 
tieners zullen dat herkennen: als vijftien-jarige sta je heel anders 
in de wereld dan toen je vier jaar jong 
was. Ouderen, zeg zeventig-plussers, 
herkennen dat vast ook. 
Maar doe maar niet interessant over alles 
wat je hebt bijgeleerd of ontdekt. Want 
al dat kennen kun je vergelijken met een 
wazige spiegel. Niet zo’n mooie spiegel als 
bij jou thuis in de gang, maar een spiegel 
uit de eerste eeuw, gemaakt van brons of 
ijzer. Daarin zag je niet meer dan een vaag 
beeld van jezelf. Het door-en-door kennen 
komt nog! Paulus voegt hier het griekse 
voorzetsel ‘epi’ toe. OOIT ga je volledig kennen; epi-kennen! Maar 
Gòd…kent ons nù al ‘epi’- door en door. 
Ooit? (zie boven). Wanneer dan in vredesnaam? Zullen we het 
houden op: in Gods hemelse werkelijkheid? Tot die tijd kennen we 
onvolledig en blijven er dus vragen. Tot die tijd gaan we verder met 
ontdekken, maar wel in het besef dat er altijd vragen zullen blijven. 
En dat we ons mogen laten sturen door de Geest van God die ons 
vervult met liefde. Een belangrijk aspect van geloven is dus ook: 
(leren) leven met vragen.       

Dit dertiende hoofdstuk lijkt me mooi op de drempel van een nieuw 
kerkelijk seizoen. Want…we gaan weer verder. Met onze diensten. 
Met ons kringen-werk. Met al onze kerkelijke klussen. En, zo weten 
we nu, er zal altijd iets te ontdekken blijven! Ons ‘epi-kennen’ laat 
nog op zich wachten. 
Intussen mag ook in het seizoen 21-22 de liefde het allerhoogste 
woord hebben. Dus niet de vraag: wat vind ikzelf fijn en waar 
word ikzelf beter van? Maar: wat is goed voor de ander? Voor mijn 
mede-gelovige. Mijn medemens. Mijn familielid. 
En als Paulus denkbeeldig langskomt in onze kerkgebouwen, in 
Gods Naam, dan zal hij dankbaar zijn. En o zo tevreden. Want hij 
ziet en proeft de liefde. Heerlijk 

ds. W. Lolkema

Een mensfiguurtje scheppen

Heb jij wel eens een poppetje gemaakt? Van klei of van zand? Dan 
weet je: zo’n mini-mensje maken doe je niet zomaar even. Daar 
zit aandacht en liefde in. En als het af is: dan ben je trots. Zoveel 

liefde als jij voelt voor wat 
je maakt, zoveel liefde was 
er ook bij het ontstaan van 
mensen en dieren. Zoveel 
liefde is er ook voor jou!
Op 26 september vieren we 
de schepping. Schepping 
is het thema van de 
eerste Vol-kerk (Vieren Op 
locatie – Kliederkerk). We 
doen dat niet zomaar in 
de kerk; we gaan ervoor 
op avontuur. Op landgoed 
Vrederust in Halsteren 
gaan we ontdekken, zelf 
scheppen en creatief 
en actief op zoek naar 
de betekenis van het 
Bijbelgedeelte over de 
Schepping. We doen dat 
rond en in het gebouw De 
Ark. Als we klaar zijn met 
ontdekken is er tijd voor 
een korte viering. En als 

afsluiting eten we samen. Later in het seizoen hopen we nog twee 
of drie keer Vol-kerk te organiseren; met andere thema’s en weer 
op andere locaties. 
Komt u of kom jij ook meedoen? 
Iedereen is welkom om mee te doen, jong of oud. We beginnen 
deze keer i.v.m. startzondag om 12.15 uur en ronden om ongeveer 
14.15 uur weer af. Neem een eigen klapstoel/krukje of kleedje mee!
Opgeven, uiterlijk 23 september, kan via jeugdwerker@
protestantsekerkbergenopzoom.nl.
Tot de 26e!

Het Volkerk-team.
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POPMONUMENT
Op zaterdag 11 september is er in Bergen op Zoom een festival 
onder de naam ‘POPmonument’ met allerlei culturele activiteiten. 

De bezoekers worden dan op 
COVID gecontroleerd; men is 
volledig gevaccineerd, of men 
kan de uitslag van een negatieve 
test laten zien. Van de overheid 
mogen in gebouwen in dat 
geval tweederde van het aantal 
zitplaatsen worden bezet. 
In de Ontmoetingskerk zal die 
zaterdagavond Pieter de Graaf, 
pianist, een concert geven, waarbij 
maximaal 160 bezoekers aanwezig 
zullen zijn. Besloten is daaraan 
medewerking te verlenen. Het 
is waardevol dat onze kerk ook 

voor andere, culturele, activiteiten gebruikt wordt. Zie ook www.
popmonument.nl voor nadere informatie.

BERGEN OP ZOOM
Protestantse Gemeente, Ontmoetingskerk, Bolwerk.
* Zondag 5 september 10.00u: ds. Smit.
* Zondag 12 september10.00u: ds. W. Lolkema.

GGZWNB landgoed Vrederust.
* Zondag 5 september 10.45u: ds. R.H.J. Jellema.
 Dienst van Woord, Gebed en Vrede.
* Zondag 12 september 10.45u: ds. R.H.J. Jellema.
 Dienst van Woord, Gebed en Vrede.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE HALSTEREN / NIEUW-
VOSSEMEER
Halsteren, St. Martinuskerk.
* Zondag 5 september 10.00u. ds. H. van het Maalpad.
 Collecten: 1e ZWO, 2e Pastoraat, 3e Onderhoud kerken.
* Zondag 12 september 10.00u. ds. H. de Bie uit ‘s Gravenpolder.
 Collecten: 1e Diaconie. 2e Predikantsplaats, 
 3e Onderhoud kerken.

Nieuw-Vossemeer, Kerk Voorstraat
* Zondag 5 september en zondag 12 september: Geen dienst.

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

PROTESTANTSE GEMEENTE TE WOENSDRECHT 
* Startzondag 5 september: 9.45u: ds. W. Lolkema, Woensdrecht
 Collecten: 1e Diaconie; 2e Pastoraat en Eredienst. 
 3e Klein onderhoud kerkgebouw
* Zondag 12 september, 9.45u: dhr. C. Daleboudt, Ossendrecht.
 Collecten: 1e Diaconie; 2e Pastoraat en Eredienst. 
 3e Klein onderhoud kerkgebouw

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE 
* Zondag 5 september om 10.00 uur: ds. C. Biemond. 
 Collecten: Werelddiaconaat in Ghana en Kerkrentmeesters.
* Zondag 12 september om 10.00 uur: ds. I. Koeman.
 Collecten: Missionairwerk De Kliederkerk en Kerkrentmeesters.

ROND DE KERKDIENSTEN

Zondag 5 september 10.00 uur, Ontmoetingskerk. 
Ds. G.J. Smit uit Middelburg is deze zondag onze gastvoorganger. 
In deze dienst zal leven en werk van de Duitse predikant en 
verzetsman Dietrich Bonhoeffer centraal staan. Hij werd geboren 
in 1906 en op 09 april 1945 op persoonlijk bevel van Hitler in 
Berlijn opgehangen wegens zijn betrokkenheid bij het verzet 
tegen het nationaal socialisme. We herdenken hem als theoloog 
en geloofsgetuige met teksten en gebeden die hij ons nagelaten 
heeft. Tenslotte leest ds Smit een door hem vertaalde preek van 
Bonhoeffer voor. Het gaat niet alleen om de historische persoon 
maar vooral om de actualiteit van zijn gedachtengoed voor ons 
vandaag.
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KERKDIENSTEN

   Dit nummer geldt voor twee weken. Het volgende nummer,
dat voor twee weken geldt, verschijnt op 16 september 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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Zondag 12 september 10.00 uur, Ontmoetingskerk.
Op 12 september hoop ik weer uw voorganger te zijn in de 
Ontmoetingskerk. De kindernevendienst gaat op die zondag weer 
van start. Hun thema is: De torenbouw van Babel, Genesis 11. 
En ik sluit me daar, mbt de kerkdienst, graag bij aan. Dat zal ons 
beroemd maken, staat in vers 4B, NBV 2004. Naam maken, macht 
verzamelen; wat een actueel thema! Jij, u bent hartelijk welkom.

ROND DE GEMEENTE

LECTUUR VANAF DE LEPELAAR
Bericht van overlijden
Op woensdagavond 25 augustus overleed dhr. Maarten Dijkshoorn 
(voorheen Residentie Meilust) in de leeftijd van 86 jaar. Zijn 
heengaan volgde tien maanden na het overlijden van zijn vrouw 
Nelly. De uitvaart van dhr. Dijkshoorn vindt plaats op donderdag 
2 september. In een volgende uitgave van dit blad kom ik hier op 
terug. Mogen hun kinderen Sem en Maartje kracht ontvangen in 
deze dagen. 

Revalidatie
In Tante Louise Revalidatie (naast het ziekenhuis) verblijft nu, na 
weken ziekenhuisopname, mw. E. Haverhoek, wijk 2. Gelukkig 
wijst de term Revalidatie op verder herstel! We wensen haar dat 
van harte toe. En daarnaast veel sterkte, geduld en vertrouwen.

Gemeentebrief
Zeer binnenkort ontvangt u  onze Gemeentebrief bij het begin 
van een nieuw kerkelijk seizoen. De Brief bevat een schat 
aan informatie over allerlei uiteenlopende zaken. Bij de Brief 
ontvangt u tevens een overzicht van activiteiten in en vanuit de 
Ontmoetingskerk. Want…er komt weer een goedgevuld seizoen 
aan.  
Dwars door al die informatie heen ontdekt u hoe we bezig zijn 
om stappen te zetten in het verwezenlijken van ons Beleidsplan 
2020-2024. En zoals u al eerder in dit blad kon lezen, bestaat 
het kerkelijk weekend van 25 en 26 september uit enkele zeer 
gevulde dagen. Vooral voor kerkenraadsleden, maar ook voor niet-
ambtsdragers die graag willen meedoen. 

Beeldenroute GGZWNB: 9 oktober
De wijkteams van onze Gemeente hebben elk jaar een 
startbijeenkomst aan het begin van het nieuwe seizoen. Deze vindt 
dit jaar plaats buiten ons kerkgebouw: op het terrein van Vrederust 
(GGZWNB). En wel op zaterdagmiddag 9 oktober vanaf 14.30 uur, 
inloop vanaf 14.00 uur.
We lopen de beeldenroute op het terrein. De activiteit is 
bestemd voor wijkteamleden, kerkenraadsleden en andere 
belangstellenden. Meer informatie volgt.  

Vervanging
Mijn collega Ellen van Sluijs en haar man Anne genieten 
momenteel t/m maandag 13 september van hun vakantie. In 
bijzondere pastorale omstandigheden kunnen gemeenteleden 
vanuit de wijken 1,2 4 en 6 een beroep op mij doen.   

Een ingewikkelde wereld…
De situatie in Afghanistan wordt in de week van 22 augustus 
alsmaar ingewikkelder. Vooral rondom het vliegveld van Kabul. Wat 
daar de afgelopen twintig jaar wel en vooral niet goed is gegaan, 
wordt uitgebreid besproken in de media. Alsmede de manier 
waarop de Nederlandse regering met de recente ontwikkelingen is 
omgegaan. 
Intussen hoor ik in een nieuwsbericht op TV hierover nieuwslezeres 
Simone Weimans zeggen: De Verenigde Staten zetten het 
vaccineren vanuit Afghanistan voort. 
Hè? Vaccineren? Of evacueren?  Die twee termen geven 
een beeld van de grote ‘items’ die veel mensen momenteel 
bezighouden: corona en Afghanistan. We leven in intensieve en 
bewogen tijden!
Simone versprak zich even… Ik snap dat wel. Intussen blijven we 
hopen op rustiger tijden. 

Ten slotte
Een hartelijke groet aan jou en u. 
Een sterkte gewenst bij de vaak vele ‘dingen van de dag’. 

W. Lolkema. 

BOODSCHAPPEN UIT DE PASTORIE AAN BOLWERK ZUID
Vakantie
Tot en met maandag 13 september heb ik nog vakantie. Op 
dinsdag 14 september hoop ik u allen weer gezond en wel te 

mogen ontmoeten. In deze vakantietijd neemt ds. Wim Lolkema 
waar. Zo nodig kunt u met hem contact opnemen. Heel fijn dat hij 
dit op zich wil nemen naast zijn toch al drukke werkzaamheden in 
twee gemeentes. 

Weer naar school
Voor de meeste jongeren (en daarmee ook voor veel ouders en 
verzorgers) is de vakantie weer afgelopen. De schooldeuren gaan 
weer open. Ik wens kinderen en jongeren een goed en rustig nieuw 
schooljaar toe zonder lockdowns en met activiteiten als vanouds. 
Datzelfde geldt ook voor de docenten, die al anderhalf schooljaar 
met veel kunst en vliegwerk de kinderen onderwijs moesten geven. 
Ook jongeren, die aan een nieuw avontuur beginnen (een nieuwe 
school, soms een nieuwe woonplaats) wens ik bij deze veel succes 
en plezier toe. Een goed schooljaar voor jullie allemaal. 

Tot slot,
Vrede en alle goeds van ds. Ellen van Sluijs.

VERJAARDAGEN EN HUWELIJKSJUBILEA
In de komende periode vieren onderstaande gemeenteleden in de 
leeftijd vanaf 75 jaar, hun verjaardag:
5 september mevr. M.K. van den Hoek, 84  jaar.
5 september mevr. G.M. Donker - Deijkers, 79  jaar.
6 september mevr. G. ten Bosch - Bloemendaal, 86  jaar.
6 september mevr. M.L. Engelvaart - Kloet, 85  jaar.
7 september mevr. L.C. Hartog - van den Hoek, 93  jaar.
7 september mevr. C.W.J. Franken - Hopmans, 80  jaar.
9 september mevr. I. Verhage, 80  jaar.
9 september mevr. L.C.F. van Housselt - Lagendijk, 77  jaar.
13 september mevr. J.M.H. Zwagemaker, 94  jaar.
14 september dhr. A. Tak, 80  jaar.
14 september dhr. P.A. de Koeijer, 79  jaar.

Huwelijksjubilea
Op 11 september zijn dhr. en mevr. D.M. van de Graaf - P.J.A. 
Krijger, 40 jaar getrouwd (sectie 3).

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

BESTUUR/BELEID/BEHEER

AFSCHEID MARJON HELL
Marjon Hell heeft aangegeven dat ze stopt met het werk als 
contactpersoon op de Bergse Plaat (wijk 3). Jarenlang was Marjon 
actief als ouderling en de laatste jaren als contactpersoon. Door 
haar werk- en privésituatie moet Marjon deze taak neerleggen. 
Marjon, heel erg bedankt voor al het werk voor onze protestantse 
gemeente! Met bloemen ter bemoediging en groet hebben we 
afscheid genomen.

Namens de Taakgroep Pastoraat,
Ria van der Geer.

VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING VAN 16 
JUNI 2021
Charlotte (Vz.) heet iedereen welkom, weer ‘live’ na bijna 1,5 jaar 
vergaderen via Zoom. ‘Het is voor haar een emotioneel moment 
om elkaar zo weer te kunnen zien.’ Een bijzonder welkom voor 
Geert de Haan die voor het eerst aan de vergadering deelneemt 
sinds zijn benoeming als ouderling per 1 juni. Hierna opent Joke de 
vergadering met het lezen van Filippenzen 2: 1-5, over bescheiden 
zijn en een ander belangrijker vinden dan jezelf; niet alleen aan 
jezelf denken, maar zorg juist voor elkaar.
Er worden twee brieven van Rob Blesgraaf, lid van de 
kascontrolecommissie, besproken over de afronding van de 
Jaarrekeningen 2020, die hij geschreven heeft mede ingegeven 
door onduidelijke richtlijnen van de PKN over de documenten 
die ter verantwoording naar landelijke kerk verwacht worden. De 
Jaarrekeningen 2020 zijn definitief vastgesteld en zullen worden 
besproken op de gemeentevergadering van 19 september.
Rindert Peerbolte zal in september worden herbevestigd als 
ouderling-kerkrentmeester en gaat door als voorzitter van het CvK. 
Geert de Haan zal bevestigd worden als ouderling. Van Deetje 
de Jong, Loes Proveniers en Attie Swart zal afscheid worden 
genomen als ambtsdrager.
De RIVM-maatregelen zijn per 5 juni verruimd. Dat betekent dat 
er weer 60 bezoekers de vieringen kunnen meemaken, terwijl 
in de gemeentezaal weer 30 mensen aanwezig mogen zijn. 
Over het gebruik van het Kerkelijk Centrum Williamstraat heeft 
het CvK inmiddels het besluit genomen dat de activiteiten zoals 
boekenmarkt en inloophuis weer mogelijk zijn.



De planning voor het maken van de nieuwe website wordt 
besproken en vastgesteld. Vanuit de colleges en taakgroepen 
zullen bijdragen geschreven worden. Het streven is dat de nieuwe 
website in december a.s. gelanceerd wordt. De heidag op 25 
september voor de gehele kerkenraad zal worden voorbereid 
door een werkgroepje. Joke, Ria en Marcel zullen onze gemeente 
vertegenwoordigen op zaterdag 18 september bij ‘Bergen in zicht’, 
met een kraampje in het centrum van de stad. Met waardering 
kijken we terug op diverse activiteiten, zoals de Pinkstervieringen, 
de Jazzdienst en het nieuwe jaarboekje. Vooruitgekeken wordt 
met name naar het startweekend op zaterdag 25 en zondag 26 
september, met vesper, BBQ, de viering op zondagmorgen en de 
Volkerk in de middag.
Charlotte sluit met dank voor ieders inbreng om 21.55 uur de 
vergadering, waarna de zomerperiode ingeluid wordt met een 
heerlijk hapje verzorgd door Deetje en een drankje.

Eric van der Geer, scriba.

VAN DE KERKRENTMEESTERS
Wellicht zitten we allemaal nog een beetje met ons hoofd bij het 
vakantieseizoen, maar de kerkrentmeesters zijn alweer aan het 
nadenken over januari 2022. Dan zal weer de Actie Kerkbalans 
worden gehouden. Daarbij vragen we U om uw toezegging voor uw 
Vaste Vrijwillige Bijdrage in dat jaar. 

Kerkbalans vraagt flink wat voorbereiding, vandaar dat we er vroeg 
mee beginnen. Voor de administratie gebruiken we de software 
van de PKN: LRP, waarmee ook de ledenadministratie wordt 
bijgehouden. Dit pakket wordt regelmatig van updates voorzien om 
het gebruiksvriendelijker te maken (en dat is wel nodig ook), maar 
dat vergt keer op keer gewenning, omdat alles dan opeens weer 
anders moet. Toch blijven we U aanmoedigen om uw toezegging 
digitaal te doen, omdat het LRP de gegevens dan automatisch kan 
verwerken. Dat geldt ook wanneer U uw bijdrage doet via SKG-
iDEAL, na ontvangst per email van een betaalverzoek onzerzijds. 
De meest recente update van het LRP heeft ook een nieuw 
handigheidje: een dashboard. Daarop kan voor Kerkbalans 2021 
in één oogopslag afgelezen worden wat de stand van zaken is 
(zie grafiek). Hieruit blijkt dat 30% van de gezinnen die we om een 
bijdrage hebben gevraagd, dat ook daadwerkelijk doen, en dat 
we inmiddels 68% van de toegezegde bedragen binnen hebben. 
Samen met de niet toegezegde inkomsten is dat bijna € 76,000,- .
Heel hartelijk dank daarvoor! Net als in de twee voorgaande jaren 
hopen we in 2021 de ton weer aan te tikken!

Rindert Peerbolte
kerkrentmeesters@protestantsekerkbergenopzoom.nl

MEDEDELINGEN
VESPER
Op 25 september, het begin van het startweekend, wordt om 17.00 
uur een vesper gehouden in onze kerk. De titel ervan is “Van U is 
de toekomst” met als deelnemers zangers van Rejoice en organist 
Edu de Goffau. Het geheel staat onder leiding van ds. Ellen van 
Sluijs en Annemiek Vogels.
Namens de werkgroep ‘Vesper’, 

Jan Voorsluijs.

STARTWEEKEND MET BBQ OP ZATERDAG 25 SEPTEMBER
Met de start van het nieuwe seizoen is er een BBQ bij de 
Ontmoetingskerk. De verwachting is dat dit in de buitenlucht goed 
mogelijk is wanneer we allemaal de RIVM-maatregelen in acht 
nemen. Aansluitend aan de vesper begint de BBQ om ongeveer 
18.00 uur. De kosten hiervoor zijn € 12,50 per persoon. Dit is 

voor de BBQ inclusief 2 drankjes. Meer drankjes zijn tegen een 
geringe vergoeding verkrijgbaar. Aanmelden vóór 19 september 
bij Ans de Laater, via fam.de.laater@ziggo.nl of 06-30194696. 
Wilt u tegelijkertijd het bedrag overmaken op rekeningnummer 
NL85RABO01188.81.337  t.n.v. A.I.S de Laater - v.d.Hul? We zien 
uw aanmeldingen graag tegemoet.

BOEKENMARKT
Zaterdag 4 september zal er weer een boekenmarkt zijn. Na de 
succesvolle start van begin augustus is dit de eerstvolgende. 
Op de eerste zaterdag van september in ons Kerkelijk Centrum 
Williamstraat. Daar kunt u die zaterdag weer boeken kopen en/of 
inleveren.
Na de eerste boekenmarkt is er een rooster voor alle vrijwilligers 
gemaakt. Want aan een boekenmarkt zit veel werk vast. Op de 
vrijdagochtend opbouwen, d.w.z. tafels uitzetten en alle dozen 
met boeken vanuit de opslag daar op plaatsen. Dan, waar het 
uiteindelijk om gaat, de verkoop op de zaterdag. En vervolgens 
alles weer alles opruimen, zodat er op zondagochtend kerk kan 
zijn. Voor dit alles mogen we bij toerbeurt op de inzet van 15 
vrijwilligers rekenen; wat een rijkdom!
Dan moet ik apart het vele werk van het sorteren van de 
ingeleverde boeken en de inpassing in de dozen noemen, evenals 
het werk van de online verkoop. Werk gedaan door Alexander van 
der Kallen.
We hopen 4 september weer velen te zien.

A.Petermeijer.
 
AGENDA 
Bijeenkomsten vinden plaats in de Ontmoetingskerk, tenzij anders 
vermeld.
Ma 6 sept. 19.00u. repetitie cantorij Rejoice. 
 20.00u. repetitie cantorij Rejoice voor vesper.
Di 7 sept. 14.00u. kerkcafé.
 19.30u. vergadering wijkteam 5.
Wo 8 sept. 16.00u. tieners aktief.
 20.00u. vergadering diakonie.
Ma 13 sept.  19.00u. repetitie cantorij Rejoice.
Di 14 sept. 09.30u. werkoverleg predikanten
  14.00u. kerkcafé
 20.00u. kernteam VOLKERK
Wo 15 sept. 13.30u. regio overleg PCOB
 20.00u. kerkenraad.
Vr 17 sept. 09.30u. geschiedkundige kring.

OUD-PAPIER CONTAINER
Deze vindt u weer bij de Ontmoetingskerk op zaterdag 4 september 
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 8 
september e-mailen naar margreet.dekam@kpnmail.nl.

BIJ DE KERKDIENSTEN

Zondag 5 september veertiende zondag na Trinitatis 
Evangelie: Lucas 17: 11-19
Zondagslied: Lied 146 a  ( Gezang 20) 
Zondag 12 september vijfiende   zondag na Trinitatis    
Evangelie: Matteus 5: 24-34  
Zondagslied : Lied 225 (Gezang 410)
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De kunstige torenklok 
Een gelijkenis
Op een hoge toren in een stad liet een hertog een prachtig klok 
inbouwen. Omdat de toren achthoekig was, liet hij aan elk van 
de acht vlakken, die natuurlijk tussen de acht hoeken vielen, een 
wijzerplaat maken, opdat iedereen vanuit alle mogelijke plaatsen 
de juiste tijd kon zien en zo het uur van de dag tot op de minuut en 
seconde kon vaststellen. Behalve de juiste tijdsindeling van het uur 
tot op de seconde gaf de klok ook  de dag van de maand aan, de 
stand van de maan en ook die van de andere planeten, alsmede de 
dagelijkse duur van het licht vanaf de opgang tot de ondergang van 
de zon en bovendien ook de vier jaargetijden, maar natuurlijk al die 
astronomische gegevens op afzonderlijke, onder de hoofdplaats 
voor de tijd aangebracht, astronomische wijzerplaten.
Maar naast alles wat deze klok op haar wijzerplaten liet zien, 
had zij ook een voortreffelijk slagwerk voor uren en kwartieren 
en bovendien ook nog een zuiver klokkenspel- en voor heel dit 
uitermate gecompliceerde kunstige mechanisme slechts één enkel 
aandrijfgewicht. Kort en goed, een soortgelijke klok als deze was 
nergens ter wereld te vinden.
Als er een vreemdeling in deze stad kwam, viel hem allereerst 
deze overal zichtbare klok op en hij vroeg aan de eerste die hij 
tegenkwam, hoeveel drijfveren en gewichten deze klok had. Toen  
men hem antwoordde : “slechts een!”, was hij geheel verbluft 
en ongelovig en sprak: “Dat is onmogelijk! Zo veel en zulke 
verschillende werking en maar één  aandrijfkracht!”nee, nee, dat 
gaat niet dat is onmogelijk!”
Weer een andere vreemdeling kwam en bekeek de klok en 
verwonderde zich bovenmate toen men vertelde wat de klok 
allemaal aangaf. Hij dacht dat elke wijzerplaat een eigen 
aandrijfmechanisme moest hebben, waardoor de toren natuurlijk 
louter met verschillende uurwerken volgestopt moest zijn. Toen 
men hem evenwel zei dat slechts één  aandrijfkracht alle wijzers 
in beweging bracht, werd hij heel boos, omdat hij dacht dat men 
hem vanwege  zijn onkunde voor de gek hield; en hij ging weg en 
vroeg verder niet naar dit uurwerk. En weer kwam er een ander uit 
een ver land en bewonderde deze klok en  vroeg naar de meester 
daarvan. Men gaf hem als antwoord: “de meester van deze klok 
was een
 zeer eenvoudige landman en het is niet zeker of hij kon lezen 
en schrijven!” dit goede antwoord maakte de vreemdeling zo 
woedend, dat hij daarop zweeg en wegging omdat hij niet was 
gekomen  om als domme dwaas op zo’n plompe manier de spot 
met zich te laten drijven. En zo kwamen er nog veel meer. En zo 
waren er mensen die letterlijk buiten zinnen schreeuwden dat 
willen wij met eigen ogen zien. Welnu,men bracht een van hen 
in de toren. Maar bij het zien van het bijna talloze raderwerk, de 
vele hefbomen, cilinders, haken,stangen en nog duizend andere 
mechanische inrichtingen en verbindingen, raakten zij letterlijk 
buiten zinnen: “Wie kan dit werkstuk doorzien en begrijpen? 
Dat kan geen mens hebben gemaakt en al deze vreemdelingen 
gingen geheel verdwaast weg. Slechts weinigen lieten zich over de 
juistheid van dit werk beleren, hoewel voor deze betere mensen de 
te eenvoudige en niet wetenschappelijk opgeleide meester van het 
werk min of meer een steen des aanstoots bleef. Wat leert dit beeld 
ons? Wat is de diepere betekenis ervan?- daarover mag iedereen 
een beetje nadenken.
Hartelijke groet,

Marlies de Vries-Dix.

Mededeling: op 18 oktober 2021  is er in de Gertrudiskerk 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. 
info; 0622834497

UIT DE PASTORIE.
Bij de diensten.
In de komende week wordt t.a.v. de kerkdiensten de situatie i.v.m. 
de corona beperkingen door de kerkenraad opnieuw beoordeeld. 
Aanmelding voor Halsteren is niet nodig, voor Nieuw Vossemeer 
nog wel. Ook zijn de diensten via ons videokanaal en via 
kerkomroep (audio) te volgen. Zie voor verdere informatie op onze 
website. 

Zondag 5 september.
Er is dienst in Halsteren. Organist is dhr. Edu de Goffau 
en voorzang wordt verzorgd door dhr. Bram Bal en dhr. Jo 
Zoutendijk. Gelezen wordt Marcus 8: 27 – 9: 1. Het gedeelte is het 
scharnierpunt tussen Jezus eerdere optreden met het vertellen 
van gelijkenissen, het doen van genezingen en het verrichten 
van tekenen enerzijds en het onderricht over betekenis van de 
belijdenis dat de Messias is en zijn gaan van de lijdensweg ten 
opstanding.  

Zondag 12 september. Dienst in Halsteren. Voorganger is ds. 
Hans de Bie. Organist is Edu de Goffau en de voorzang wordt 
verzorgd door mw. Lucy Moerland en dhr. Bram Bal. 

Berichten uit de gemeente.
Wanneer deze editie verschijnt zal Mw. Nel den Hollander – 
Bockstart naar verwachting vanuit het Erasmus Mc naar het 
Centrum voor Geriatrische Revalidatie bij het Bravis ziekenhuis 
zijn gegaan. Het is letterlijk: ‘dichter bij huis komen’. Dat dit ook 
figuurlijk zo zal mogen zijn doordat de revalidatie goede resultaten 
zal geven.
Mw. Bep van Tuyl zal in de komende weken afscheid nemen 
van de woning en het bedrijf waar zij vele jaren heeft gewoond 
en gewerkt. Eerst nog met moeder en haar beide broers. Na 
het overlijden van moeder en de verhuizing van broer Maarten, 
woonde zij de laatste jaren nog met broer Wim op het bedrijf. De 
grond was inmiddels al verkocht en zij zou in september samen 
met Wim naar het oosten van het land verhuizen. Dicht bij familie. 
In mei overleed Wim waardoor Bep nu alleen moet verhuizen. Wij 
wensen haar toe dat zij zich, bij alle ingrijpende veranderingen, 
gesterkt mag weten door de belofte dat ‘de Heer haar beschermt, 
overal, waar zij ook gaat, haar leven lang’. (Ps. 121: 8.  BGT)
Ook anderen hier niet met name zijn genoemd, die ziekte of zorgen 
kennen wensen we toe dat zij zich gesteund weten door betrokken 
mensen en de menslievendheid van God. 
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Hoveniersbedrijf Floribunda
voor tuin, boom en landschap

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

Jeroen Moelker
mobiel: 0612530344

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/.
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Jarigen
Mw. H.C. de Boer- van Binsbergen (5 sept)
Dhr. J. Timmerman (9 sept.)
Mw. M.C. Jansen – de Feijter (10 sept.)
Mw. P. Bos – Zonneveld (11 sept.) 
Allen van harte gefeliciteerd. 

Jubileum.
Op 15 september hopen dhr. J. Keijzer en mw. G. Keijzer-Klinkspoor 
hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren. Zij willen dit doen bij hun dochter en 
schoonzoon in Portugal. 
We feliciteren hen van harte en wensen hen daar, met familie, een 
feestelijke dag en goede tijd toe. 

Tenslotte
De zomervakantie zit er voor de meesten op, de scholen staan weer 
op het punt van beginnen en ook kerkelijk gesproken breekt een nieuw 
seizoen aan. Inmiddels zijn daartoe alweer diverse initiatieven ontplooid. 
Op 26 september willen we de startzondag houden met een gezamenlijke 
dienst in Halsteren. In de volgende editie daarover meer informatie. 
Met hartelijke groet,

Ds. Henk van het Maalpad.

4 SEPTEMBER OPEN KERK.
Op deze dag organiseren we samen met de Heemkunde kring ‘Rondjes 
Halsteren”. Onder begeleiding van een gids kunt u een rondleiding krijgen 
om de Sint-Martinuskerk heen maar ook in de kerk. Waarschijnlijk zullen 
er rondleidingen starten om 11.30 en om 13.00. Bij grotere belangstelling 
zullen er meer rondleidingen gegeven worden, ook om de groepen niet te 
groot te laten zijn. Maar u bent ook van harte welkom om gewoon elkaar 
te ontmoeten bij een kopje koffie of thee, een kaarsje aan te steken, en de 
spulletjes van de handwerkgroep te bewonderen of te kopen.
Dus tot ziens op 4 september, en daarna elke eerste zaterdag van de 
maand, van 11.00 en 14.00 uur.
U hoort via de Nieuwsbrief of Rond de Kerken wat er voor speciaals op 
die zaterdagen te doen is.

Werkgroep Open Kerk.

KOPIJ KERKBLAD.
Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden 
en op donderdag 16 september verschijnt, insturen vóór vrijdag 10 
september naar Lucy Moerland, e-mail: lucy.moerland@hetnet.nl tel. 
(0164 683295). 

BERICHTEN vanaf de BERGSE PLAAT

Gemeenteleven
Onlangs werd mw. C. van de Velde - Deurloo opgenomen op de afdeling 
Revalidatie van Tante Louise. We wensen haar en haar man - die ernstig 
ziek is - heel veel sterkte. En zo zijn er wel meer gemeenteleden die zo’n 
goede wens kunnen gebruiken. 
Wie we vooral veel plezier en succes wensen zijn kinderen en jongeren 
die aan een nieuw school-of studiejaar beginnen, misschien (na het 
eindexamen) in een voor hen nog tamelijk vreemde stad.  Zo’n stad die je 
nog amper kent…wat is daar veel te ontdekken! Allereerst je studie. Maar 
vervolgens nog veel meer dan alleen de MBO-, HBO- of universitaire 
wereld.  

Startzondag 5 september
Velen van u hebben hierover al een mailbericht ontvangen via onze 
onvolprezen PGW-nieuwsdienst. Dan weet u dat u op 5 september al 
om kwart over negen welkom bent in de Oude Pastorie. Dat er om 9.45 
uur een bijzondere en goed-gevulde kerkdienst volgt, met inbreng van 
jongeren en ouderen. 

Daarna zijn er consumpties, gevolgd door een programma van ongeveer 
een uur. En - het kan niet op - dan volgt er nog een eenvoudige maaltijd. 
U wordt vriendelijk verzocht zich aan te melden. Als u het mailbericht van 
onze nieuwsdienst NIET hebt ontvangen (of geen internet-aansluiting 
hebt) dan kunt u zich op 2 en 3 september nog telefonisch opgeven: 06-
17 24 64 10 (ondergetekende) en 06-10 69 77 07 (mw. Carla Colpaart). 
De startzondag staat in het teken van het nieuwe PKN-jaarthema: Van U 
is de toekomst. 

Studie elders
Van 19 t/m 21 augustus was ik in het mooie plaatsje Huissen, in de 
omgeving van Arnhem. Predikanten en kerkelijk werkers moeten 
regelmatig een aantal uren besteden aan studie. Zo blijven ze bij in hun 
vak. En ze ontmoeten collega’s vanuit het hele land. Men noemt dat 
Permanente Educatie. 
En zo was ik, samen met zo’n twintig collega’s, in het 
Dominicanenklooster in Huissen. Een mooie omgeving voor studie en 
bezinning. Dit waren de jaarlijkse drie Bijspijkerdagen Theologie en 
Religiestudies; heel volle dagen met maar liefst twaalf inleidingen en 
verwerkingen, stuk voor stuk met een tijdsduur van tenminste anderhalf 
uur. Deze dagen zijn bedoeld voor werkers in de kerk die niet de 
gelegenheid hebben om bijv. een boek van (zie onder) negenhonderd 
bladzijden van A tot Z te lezen, maar die wel willen bijblijven. 
We beluisterden degelijke inleidingen op het gebied van filosofie en 
medische ethiek. Er was een kennismaking met nieuwe beelden van 
Jezus. Een korte introductie in het Boeddhisme met geleide meditatie. 
Een introductie in het hedendaagse joodse denken rondom de Sabbath. 
Enzovoorts. 
Heel boeiend vond ik de inleiding van collega Iemke Epema uit Zwolle; 
zij is in 2018  gepromoveerd op een proefschrift over het gedachtengoed 
van de Canadese denker Charles Taylor.
Taylor, nu 89 jaar, is ethicus-filosoof, politicoloog en econoom. Zijn grote 
werk is het boek A Secular Age, Nederlands: Een seculiere tijd. Daarin 
duidt hij onze huidige cultuur en zet haar in een historisch kader. Het boek 
telt ongeveer 900 pagina’s. 
Taylor is ervan overtuigd dat mensen ook vandaag zoeken naar iets dat 
groter is dan zijzelf zijn. Elke mens is op zoek naar de volheid van haar of 
zijn bestaan. In die zin brengt hij een boodschap van hoop. Tegelijkertijd 
beseft hij ook het verschil tussen gelovigen en niet-gelovigen. Gelovigen 
verbinden dat zoeken naar volheid met God of met iets dat uitgaat boven 
het menselijk leven. 
Zij beseffen dat ze zoiets mogen ontvangen. Niet-gelovigen zoeken de 
volheid binnen de mens zelf, in de rede of in de natuur. 
In het verleden was geloof in God bijna vanzelfsprekend. Nu is het één 
van de mogelijke opties. Dat gegeven, die verandering, verandert het 
geloof van binnenuit. 
Als politiek denker keert Taylor zich tegen het individualisme in de 
samenleving. Hij pleit voor meer gezamenlijkheid, meer verbinding. 
Voor gelovigen kan dat betekenen dat zij hun geloof moeten durven 
veranderen ter wille van een hoger doel.    
Een heel andere inleider vertelde ergens in zijn degelijke verhaal een 
mooie anekdote over twee schoenenhandelaren die besluiten zaken te 
gaan doen in Tanzania. De één stuurt na een paar maanden een bericht: 
Gróót probleem!  Niemand draagt hier schoenen! Zijn collega stuurt ook 
een bericht: Geweldige kansen! Niemand draagt hier schoenen! Met 
andere woorden: Hoe kijk je als kerk en als gelovige naar de wereld van 
vandaag en naar de toekomst?  

Ten slotte
Ik hoop later deze maand weer een meeleesavond te kunnen houden. 
Let u op de volgende uitgave van dit blad en op een uitnodiging in de 
kerkdienst en via onze Nieuwsdienst (nieuws@pkgw.nl) 
Vrede en alle goeds voor jou en u! 
Een hartelijke groet.

W. Lolkema.  

Kopij kerkblad. Inleveren kopij tot uiterlijk vrijdag 10 september, 20.00 
uur bij Kees Colpaart, e-mail: keescolpaart@outlook.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

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

VAN DS. C. BIEMOND
Bij de diensten:
Op zondag 5-9-2021 is er een bijzondere dienst waarin de 
kindernevendienst afscheid neemt van Dagmar van Saarloos die 
naar de middelbare school gaat. Thema van deze dienst is: hoe 
word ik een held? De lezingen zijn Psalm 27 en Handelingen 5: 
27-32.
Op 12-9 gaat voor ds. I. Koeman. Goede diensten gewenst.

Gemeenteleven:
Voor zover bekend zijn er geen gemeenteleden opgenomen in 
het ziekenhuis. Zij die zorgen hebben om de eigen gezondheid of 
zorgen om wie hen lief zijn wensen we sterkte en Gods’ Nabijheid 
toe.
Op 6 september begint voor de meeste kinderen en jongeren een 
nieuw school- of studiejaar. Ik hoop heel erg dat het een ‘gewoon’ 
jaar zal zijn, waarin je naar school mag om les te krijgen en je 
medeleerlingen kunt ontmoeten.

Ten slotte:
Inmiddels heb ik al flink wat afscheidsbezoeken afgelegd waarin 
is teruggeblikt op de afgelopen jaren. Het zijn heel waardevolle 
gesprekken, bij tijden ook moeilijk omdat er een einde komt aan 
jarenlange soms heel intensieve contacten. Wilt u ook nog een 
gesprek, neem dan zo snel mogelijk contact met mij op.
Hartelijke groet,

ds. Corry Biemond

VAN DE DIACONIE
COLLECTES
Zondag 5 september:
Er wordt gecollecteerd voor het werelddiaconaat in Ghana en voor 
het college van kerkrentmeesters.
Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de 
hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. De meesten 
van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek 
van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te 
bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze 
een praktisch vak leren, zoals bijvoorbeeld kleermaker, kapper 
of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en 
schrijven en leidt ze voorgangers op. 

Zondag 12 september:
Collectes zijn bestemd voor Missionairwerk De Kliederkerk en het 
college van kerkrentmeesters.
De Kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken wordt 
regelmatig ‘gekliederd’: op een creatieve manier bijbelverhalen 
ontdekken, samen vieren en samen eten. Jong en oud, zoeker en 
kerkganger trekken hierbij samen op en leren van en met elkaar. 
Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij Kliederkerk (weer) 
in aanraking met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in 
Nederland ondersteunt de Kliederkerken zodat zij kunnen groeien 
als plekken van geloof, hoop en liefde voor jong en oud.

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 vriendelijk groet,

Hanneke, Christian, Corine en Lieneke

KOPIJ
Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken 
zal gelden en op 16 september a.s. verschijnt, inleveren voor 10 
septmber a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com
Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

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

Predikant: ds. C. Biemond, Heimolen 74b, 
4625DD Bergen op Zoom., Tel. 0164-858514, 
Mail: cbiemond@delta.nl  
Scriba: Mw. C. Bom, Postbus 110,
4650 AC Steenbergen, tel. 0167-564745,
e-mail: info@autobom.nl
Bankrekeningen:
NL73 RABO 0148 8207 00 t.n.v. Kerkvoogdij N.H. Gemeente te
Steenbergen
NL51 RABO 0148 8206 11 t.n.v. Diaconie N.H. Gemeente te
Steenbergen

Autodienst: Arie van Poortvliet,  tel 0165-307522
Website: www.protestantse-gemeentesteenbergen.nl
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Administratiekantoor en belastingconsulent 
fiscale aangiften voor bedrijven + particulieren 

Jo Arts, FA    www.XLfin.nl 

Melanendreef 184, 4614 GK BoZ 
tel. (0164) 233 297 bgg (06) 51 62 55 38 



KERKBLAD VOOR ZUIDWEST BRABANT 22 uitgaven per jaar | abonnementsprijs € 26,00

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

 

 

  
 

  

 

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

    
annie HulsbergenJ

Uitvaartverzorging

Postadres: Loonberg 26

4617 NX Bergen op Zoom

0164-246664 / 06-51910414

annie HulsbergenJ

uitvaartverzorging

Jeanne Huijsmans 

jeannehuijsmans@home.nl

Telefoonnummer 06-13433461

www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl

Aula, Marconilaan 2

24-uurs familiekamer, Melanendreef 31 

Afscheidskamer  

Achterstraat 13

 

 

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

Dag en nacht bereikbaar. 

 

 

 

 

 

Dorpsstraat 36 0164-682327 / 06-50817729 
Halsteren www.uitvaartverbogt.nl 

Goed geregeld 
samen uit elkaar

Echtscheidings mediation & kinder- en  
oudercoaching door Schakel-Kracht.

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

Telefoon: 06-13 43 14 28

Henk@schakel-kracht.nl

Yolande@schakel-kracht.nl

Miriam@schakel-kracht.nl

www.schakel-kracht.nl

Henk Moerenhout
Yolande Ooms
Miriam Hopmans

Zuivere lucht is van levensbelang!
Onze Space Aroma Diffuser is de 
perfecte geur- en stemmingsbrenger 
in huis!
Eyecatcher: spiegelend roségoud en 
lichteffect in het donker.
Luchtzuivering & Luchtbevochtiging
Verdampt tot 8 uur lang uw favoriete 
geur (b.v. de essentiële eucalyptusolie 
(opent de luchtwegen, geeft energie, 
verhoogt de weerstand).

Ik geef u heel graag persoonlijk advies over onze verdampers 
en onze heerlijke lijn aan essentiële oliën.

Bel me gerust op 06 53 15 05 79 of stuur een bericht naar 
ytje@lavandawellness.nl

Lavanda Praktijk voor Wellness
C. Raaijmakerslaan 24
4731 EV Oudenbosch
T. 06 53 15 05 79
E. ytje@lavandawellness.nl
W. www.lavandawellness.nl


