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Een ongelooflijke tijd
Eind augustus hoorden we een berichtje voorbijkomen dat de “De 
ongelooflijke podcast” van de EO sinds de start in april 2019 meer 
dan en miljoen keer beluisterd was. Toegegeven: dit getal zegt nog 
niets over het aantal unieke luisteraars, maar omdat deze podcast 
ook nog eens in de top 100 best beluisterde podcasts in Nederland 
opdook, was het toch eens tijd om te gaan luisteren. 
Vanaf de eerste minuut luisterden we met ingehouden adem. 
Toegegeven: er zijn nog heel veel afleveringen te gaan, maar 
dit voorlopige waardeoordeel vertoont vooralsnog geen slijtage. 
Reden om eens te reflecteren op de kracht van deze podcast en 
de conclusies die we hier wellicht aan kunnen verbinden. Allereerst 
de vorm: de podcast kiest duidelijk een christelijk perspectief. 
Presentator David Boogerd voert het woord en wordt bijgestaan 
door ‘sidekick’ Stefan Paas, oud-theoloog des vaderlands (2018) 
en Twitterfenomeen. In iedere aflevering van de podcast schuift 
er een andere gast aan, die mede aanleiding vormt tot het thema 
van de uitzending. Dan de inhoud: Waar in het algemeen de 
kerkelijke media-uitingen een hoog ‘preken voor eigen parochie’- 
gehalte hebben, durft men hier ook vol in gesprek te gaan met 
ook uitgesproken atheïsten en tegenstanders van religie. Zo 
treedt in aflevering 1 meteen Arjan Lubach aan: zeer uitgesproken 
atheïst en anti-religieus. Er volgt een breed scala aan gasten en 
onderwerpen: Andries Knevel (nota bene samen met Maarten van 
Rossum), Herman Finkers (‘katholiek zijn is geen keuze – het is 
een geaardheid’), Yvonne Zonderop (over cultuurchristendom), 
Jason Walters (van moslimterrorist tot filosoof), en nog vele 
anderen. 
Het is onmogelijk om in dit artikel alle afleveringen langs te lopen 
en te benoemen wat ons hier zo in aanspreekt. Maar het is wel 
interessant om stil te staan bij de essentie van wat ons boeit aan 
deze lange reeks gesprekken. Dit valt uiteen in een aantal zaken. 
Allereerst reflecteert deze podcast wat we zouden kunnen noemen 
“het echte leven”: zo is er de nuchtere vaststelling dat christenen 
in dit deel van de wereld inmiddels een minderheid zijn en moeten 
leven te midden van een veelheid van andersdenkenden – ja zelfs 
tegenstanders of zgn ‘apatheïsten’ (mensen die de vraag of God 
bestaat überhaupt niet meer stellen). Er komen actuele thema’s 
aan bod als terrorisme, technologie, werk, de coronacrisis, muziek; 
kortom heel veel facetten van het moderne bestaan. Ten tweede 
treft ons de grote kennis, eigentijdsheid en scherpzinnigheid van de 
christenen die in de podcast voorbij komen. Om het plat te zeggen: 
het zijn echt hele slimme mensen. Kennelijk zijn we in de afgelopen 
jaren toch een beetje murw gebeukt door borrelpraat als zouden 
christenen (en gelovigen in het algemeen) in sprookjes gelovende 
dommeriken zijn (wie dat vindt zou zeker moeten luisteren). 
Natuurlijk zijn we dit niet echt gaan geloven, maar we zijn op zijn 
minst hierdoor wel in onze schulp gekropen. Ten derde ontstaat 
gaandeweg een besef van de enorme ruimte die het christendom 
in al zijn variëteit en uitingsvormen biedt, inclusief de ruimte om te 
twijfelen, te vallen, op te staan, af te drijven en toch vastgehouden 
te worden. Op geen enkele manier voelen we ons in één richting 
gestuurd of in een mal gedrukt. In tegendeel: de zuurstofkraan gaat 
wijd open en er ontstaat ruimte en vrijheid om te ademen. 
Langzaam maar zeker drong tot ons door: dit is hoe wij als 
gemeente ook moeten willen zijn. Er is geen reden om ons weg 
te laten zetten als dom of sprookjesgelovers; inmiddels is iedere 
Nederlander bijna per definitie deel van een minderheid en er staat 
een nieuwe, nieuwsgierige generatie op die geen behoefte meer 
heeft om frustraties van vroeger van zich af te werpen. Wanneer 
we op die manier in het leven staan, kunnen we als kerken laten 
zien dat er ruimte is binnen onze traditie om te zoeken, te vinden 
en soms zelfs te verliezen. Een van de vormen waarin dit gestalte 
krijgt zijn onze avonden van Vorming & Toerusting waarvan 
gelukkig weer een nieuw seizoen in voorbereiding is. 
Ergens in de podcast wordt gezegd: de kerk van vroeger? Die 
komt niet terug. Maar de kerk gaat zeker niet verdwijnen. Het wordt 
alleen anders. Hoe anders? Dat is aan ons allemaal. En in dat 

opzicht leven we echt in een ongelooflijke tijd.
Martin en Muriel Vooijs

Voorzitters protestantse gemeente Halsteren – Nieuw 
Vossemeer

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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BERGEN OP ZOOM
Protestantse Gemeente, Ontmoetingskerk, Bolwerk.
* Zondag 19 september 10.00u: ds. E. van Sluijs.
 Dienst van Schrift en Tafel. M.m.v. cantorij Rejoice.
* Zaterdag 25 september 17.00u: ds. E. van Sluijs.
 Vesper. M.m.v. Rejoice-kwartet.
* Zondag 26 september 10.00u: ds. E. van Sluijs.

GGZWNB landgoed Vrederust.
* Zondag 19 september 10.45u: ds. R.H.J. Jellema.
 Dienst van Woord, Gebed en Vrede.
* Zondag 26 september 10.45u: ds. R.H.J. Jellema.
 Dienst van Woord, Gebed en Vrede.
* Zondag 26 september 12.15u: VOL-kerk.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE HALSTEREN / NIEUW-
VOSSEMEER
Halsteren, St. Martinuskerk.
* Zondag 19 september 10.00u. Dienst in Nieuw-Vossemeer. 
* Zondag 26 september 10.00u. ds. H. van het Maalpad.   
 Startzondag.
 Collecten: 1e Vredescollecte. 2e Jeugdwerk pl., 
 3e Onderhoud kerken.

Nieuw-Vossemeer, Kerk Voorstraat
* Zondag 19 september 10.00u. ds. W. Vermeulen uit 
 Bergen op Zoom. 
 Collecten: 1e Werelddiaconaat, 2e Diaconaat, 
 3e Onderhoud kerken.
* Zondag 26 september 10.00u. Startzondag in Halsteren.

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

PROTESTANTSE GEMEENTE TE WOENSDRECHT 
* Zondag 19 september: 9.45u: ds. K. Vos, Huizen.
 Collecten: 1e ZWO; 2e Pastoraat en Eredienst; 
 3e Klein onderhoud kerkgebouw
* Zondag 26 september, 9.45u: ds. W. Lolkema, Woensdrecht.
 Collecten: 1e PKN vredesweek; 2e Pastoraat en Eredienst; 
 3e Klein onderhoud kerkgebouw

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE 
* Zondag 19 september om 10.00 uur: ds. C. Biemond. 
 Collecten: Zending Kerk in Actie en Kerkrentmeesters.
* Zondag 26 september om 10.00 uur: ds. T. Veldhuizen.
 Collecten: Vredeswerk Kerk in Actie en Kerkrentmeesters.

ROND DE KERKDIENSTEN

Zondag 19 september 10.00 uur, Ontmoetingskerk. 
Op deze zondag sluiten we de zomerkerkdienstenreeks rondom 
Esther af met het lezen van de laatste drie hoofdstukken van dit 
bijzondere Bijbelboek. Cantorij “Rejoice”o.l.v. Annemiek Vogels zal 
mee werken aan de dienst. Tevens mogen we de Maaltijd van de 
Heer vieren in deze dienst van Schrift en Tafel. Voorganger is ds. 
Ellen van Sluijs.

Zaterdag 25 september 17.00 uur, Ontmoetingskerk.
Vesper. Thema: Van U is de toekomst. Voorganger: ds. E. van Sluijs.
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KERKDIENSTEN

   Dit nummer geldt voor twee weken. Het volgende nummer,
dat voor twee weken geldt, verschijnt op 30 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

Ravelstraat 155
Norbartlaan 6

4614 XG Bergen op Zoom
4702 AX Roosendaal

0164-236857
0165-533521

E-mail: Info@lindhout.nl Internet: www.lindhout.nl
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Zondag 26 september 10.00 uur, Ontmoetingskerk.
De heer Geert de Haan wordt herbevestigd als ouderling. Ook 
de heer Rindert Peerbolte wordt herbevestigd. Afscheid wordt 
genomen van mevr. Attie Swart (ouderling), mevr. Deetje de Jong 
(diaken) en mevr. Loes Proveniers (ouderling). Voorganger is ds. 
E. van Sluijs.

HUISDIENSTEN IN SERVICEFLATS EN WOONZORGCENTRA
NW. ABG: donderdag 16 september 10.00 uur: 
 ds. W. Lolkema.
Meilustflat: vrijdag 17 september 15.00 uur: ds. W. Lolkema.
Jacquelineflat: vrijdag 1 oktober 14.30 uur: ds. W. Lolkema.

ROND DE GEMEENTE

TER GEDACHTENIS
Martinus (Maarten) Dijkshoorn
5 januari 1935 - 25 augustus 2021
Dhr. Dijkshoorn overleed op genoemde woensdag(avond) in de 
locatie van Tante Louise aan de Kardinaal De Jonglaan, waar hij 
de afgelopen jaren heeft gewoond. Daarvoor woonde hij met zijn 
vrouw Nelly in de Residentie Meilust en dáárvoor heel wat jaren 
aan o.a. de Holleweg. Nelly overleed vorig jaar op 23 oktober. Zo 
nemen hun kinderen Sem en Maartje binnen een jaar tijd afscheid 
van hun beide ouders. 
Maarten Dijkshoorn was een echte Vlaardinger. Hij was 
automonteur en autoverkoper. Dat deed hij eerst in zijn 
geboorteplaats. Maar in 1967 kwam hij naar Bergen op Zoom: 
dichtbij Woensdrecht waar hij zijn militaire diensttijd had 
doorgebracht, o.a. als straaljagertechnicus. Zijn vrouw en kinderen 
kwamen in 1968 hier naartoe. 
Maarten was een harde werker. De Opel, dat was zijn automerk. 
Daarnaast was hij ook een kei in het verkopen van Mitsubishi’s. 
Toen hij 57 was ging hij met pensioen. Hij had er veertig jaar 
werken op zitten! Maar hij bleef actief, o.a. binnen het MBO. En hij 
richtte de Opel-club op. 
Maartje en Sem kijken dankbaar terug op het leven van hun vader 
en ouders. Zij stonden voor hun vader zonder twijfel op de eerste 
plaats. Hij deed hen het geloof voor, op een manier die bij hem 
paste.   
In zijn ouderdom ging dhr. Dijkshoorn elke keer een stukje verder 
uit dit leven weg. Een gesprek met hem was al geruime tijd niet 
meer mogelijk. Toen Sem en ik kort voor zijn overlijden aan zijn 
bed stonden, sprak Sem wat berustend over Opel-loze tijden. 
Maar, zo weten wij: Opel-loos is in het licht van het christelijk 
geloof nooit hopeloos! Zo legden we Maarten Dijkshoorn op 
2 september ter ruste, op de Algemene Begraafplaats aan de 
Holleweg, voorafgegaan door een samenzijn in ’t Appeltje. Mogen 
de kinderen en kleinkinderen de kracht vinden en ontvangen die zij 
nu nodig hebben.

ds. W. Lolkema. 

TER GEDACHTENIS
Bram Aarnoudse
27 december 1926 - 31 augustus 2021
Dankbaar kijken we terug op het leven van dhr. Aarnoudse. Hij 
mocht de leeftijd van 94 jaar bereiken. Hij was een bescheiden 
mens die een sterke band met de kerk had. In het verleden deed 
hij voor onze kerkelijke Gemeente de kascontrole. 
Voor op de rouwbrief zien we een prachtige foto, van een paar jaar 
geleden. Bram kijkt omhoog, lachend en levenslustig, alsof hij zich 
verwondert over iets dat of iemand die naar hem toe komt. 
Dhr. Aarnoudse overleed na een kort ziekbed. Op de rouwkaart 
wordt hij genoemd: Mijn lieve Bram, onze zorgzame vader en 
betrokken opa. Zo vol liefde nemen zijn vrouw Thea, hun kinderen 
(en hun partners) en hun kleinkinderen afscheid. Ze hebben Bram 
in de kring van het gezin begraven op zaterdag 4 september op de 
Algemene Begraafplaats aan de Holleweg. Daarna hebben ze het 
afscheidnemen thuis, aan de A. Asselbergsstraat, voortgezet.
Als Bergse Gemeente gedenken we dhr. Aarnoudse met liefde en 
respect. Moge de goede God zijn naasten, vooral zijn echtgenote 
Thea, vergezellen met Zijn nabijheid.

ds. W. Lolkema

LECTUUR VANAF DE LEPELAAR
Oecumenische Vredesdienst en -wandeling
Deze vindt plaats op vrijdagavond 24 september.
Om 19.00 uur starten we met een korte meditatieve samenkomst 
in de Ontmoetingskerk. Daarna wandelen we naar de St. 
Gertrudiskerk en zoeken onderweg naar antwoorden op enkele 
vragen die we meekrijgen. In de Gertrudiskerk wisselen we onze 
gedachten met elkaar uit. Daarna is er koffie en thee.

 Het landelijk thema is dit jaar: Wat doe jij in vredesnaam? Durven 
we op te staan en onze stem te laten horen? Je / u bent welkom. 

Bij u thuis bezorgd… 
een kerkelijk pakket met heel veel informatie over het komend 
seizoen. Een Gemeentebrief, boordevol informatie over activiteiten 
en gevuld met bezinnende teksten. Een uitnodiging tot het 
bijwonen van de Vesper op zaterdagmiddag 25 september. Een 
activiteitenfolder,… enzovoorts. 
Als nog betrekkelijk nieuwe wijkpredikant van wijk 3 heb ik er voor 
de gemeenteleden in die wijk nog een kennismakingsbriefje bij 
gedaan. 
Op dit moment dient u (je) zich nog steeds aan te melden voor de 
zondagse kerkdiensten. Waar je je ook voor mag /moet aanmelden 
is voor de barbecue op zaterdag 25 september om plm. 18.00 
uur. Aanmelding vóór zondag 19 september. En aanmelding 
is óók nodig voor de VOL-kerk die op zondag 26 september 
plaatsvindt. Aanvang: 12.15 uur in en rondom kerkgebouw De Ark 
op Landgoed Vrederust. Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 23 
september. Kinderen, jongeren en ouderen zijn welkom. Dus ook, 
bijvoorbeeld, gezinnen. En oma & opa met hun kleinkind(-eren). 
Tip: neem een kleed of (klap-)stoeltje mee als je aan de VOL-kerk 
gaat 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. 

Ten slotte
Een hartelijke groet aan jou en u!
In Hem verbonden. 

W. Lolkema. 

BOODSCHAP UIT DE PASTORIE AAN BOLWERK ZUID
Startweekend
Het laatste weekend van september bruist de Ontmoetingskerk 
van leven. Niet alleen rondom het kerkgebouw, maar ook elders. 
Te beginnen met de Walk of Peace op vrijdag 24 september in 
het kader van de vredesweek. Hierover leest u zeker elders in dit 
blad. Daarna op zaterdag gaan de Kerkenraadsleden de hei op 
voor een heidag om op speelse en zeker ook smakelijke manier 
het beleidsplan en de toekomst van de Ontmoetingskerkgemeente 
tegen het licht te houden. Om 17.00 uur vindt er een vesper plaats 
m.m.v. vier zangers van “Rejoice” o.l.v. Annemiek Vogels. Edu de 
Goffau begeleidt de zangers en de samenzang. Thema van de 
vesper is tevens het jaarthema:”Van U is de toekomst”. 
In aansluiting op dit avondgebed is er een barbecue, waar 
iedereen welkom is om elkaar te ontmoeten. De dag erna begint 
de dienst net als iedere zondag om 10.00 uur. Tijdens deze viering 
bevestigen we een nieuwe ouderling voor wijk1. Tevens wordt 
Rindert Peerbolte herbevestigd. Nieuwe mensen in de Kerkenraad 
betekent ook meestal een afscheid. Ook dit keer. Met pijn in ons 
hart nemen we afscheid van Attie Swart (ouderling wijk 1); Deetje 
de Jong (diaken) en Loes Proveniers (ouderling wijk 4). We zullen 
hen allen heel erg missen in de Kerkenraad en zijn dankbaar 
voor alles wat zij gedaan hebben en soms nog doen. Piet de Kam 
begeleidt de samenzang. Hierna vindt de VOLkerk (Vieren op 
Locatie) plaats. Ook hierover zult u zeker meer lezen elders in dit 
blad. 
Tot slot,

Vrede en alle goeds van ds. Ellen van Sluijs.

VERJAARDAGEN
In de komende periode vieren onderstaande gemeenteleden in de
leeftijd vanaf 75 jaar, hun verjaardag:
17 september mevr. H.J. Gijzen - Korstanje, 75 jaar.
 dhr. W. Jeremiasse, 92 jaar.
 mevr. L.J. Cornelisse - Passenier, 87 jaar.
19 september mevr. J.C. Beenhakker - Hengstman, 93 jaar.
22 september dhr. A. van Drimmelen, 76 jaar.
 mevr. W. Meijer - Dekker, 87 jaar.
27 september mevr. J.M. Hendrikse - Kappers, 82 jaar.
 mevr. E.H. Bijlsma - Schötker, 80 jaar.
28 september dhr. F.M. Boot, 91 jaar.
29 september mevr. R. Lodder - Volders, 75 jaar.

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



DIACONAAL NIEUWS

SAM`S KLEDINGACTIE HELPT SCHOOLKINDEREN IN 
OEGANDA
Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal 
speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te 
kunnen halen voor het goede doel.
Deze keer is er gekozen voor hulp aan schoolkinderen en hun 
ouders in Oeganda zodat zij, wanneer de Corona pandemie weer 
voorbij is, weer terug naar school kunnen.
Op zaterdag 23 oktober a.s. kunt u kleding en schoenen, die u niet 
meer draagt, maar waar iemand anders misschien nog wel blij van 
wordt, inleveren.
De actie is van 10.00 tot 12.00 uur bij de zij-ingang van de kerk 
aan Thomas de Rouck straat. In Bergen op Zoom. Uw steun is 
onbetaalbaar.

Een financiële bijdrage van € 75.000,- biedt kinderen in Oeganda 
iets onbetaalbaars: door naar school te gaan, maken zij kans te 
kunnen ontsnappen uit de armoedecirkel en een betere toekomst 
voor zichzelf te creëren.
Met uw steun in de vorm van kleding en schoenen zorgt Sam’s 
Kledingactie er samen met Cordaid voor dat de kinderen die niet 
(meer) naar school gaan of na Covid-19 niet terug zouden komen, 
na de heropening toch weer naar school gaan of op school blijven. 
Hoe meer kinderen naar school toe gaan, hoe meer kans ze 
hebben op betaald werk en hoe beter hun toekomstperspectief 
wordt. En dit geven zij weer door aan hun kinderen. We hopen 
samen met u hiervoor te kunnen zorgen.
Hartelijk dank.
Namens de Diaconie,

Deetje de Jong- Silueta.

BESTUUR/BELEID/BEHEER

VAN DE KERKRENTMEESTERS
Eerder heb ik al gemeld dat ons Rijksmonument (kerkgebouw, 
pastorie en kosterswoning) jaarlijks wordt gecontroleerd door 
de Monumentenwacht. Daar komt een mooi rapport uit met 
aanbevelingen. Een van de aanbevelingen die we in het 
meest recente rapport kregen was de optimalisatie van de 
bliksemafleiding. Naar verwachting gaat dit flinke kosten met zich 
meebrengen, die ten koste gaan van onze onderhoudsreserve.
Regelmatig wordt als een doel voor de collecten genoemd: 
‘onderhoud gebouwen’. Dat is een nogal algemeen begrip. We 
willen dat wat specifieker maken en de opbrengsten van die 
collecten bestemmen voor de bliksemafleiding. Dan weet u meer 
precies waar uw gift voor wordt gebruikt. En we hopen natuurlijk 
dat u daardoor wat extra’s voor die collecten over zult hebben. 
Maar met iedere bijdrage zijn we heel blij!

Rindert Peerbolte,
kerkrentmeesters@protestantsekerkbergenopzoom.nl

VERENIGINGSNIEUWS

PCOB LEDEN EN BELANGSTELLENDEN
Woensdag 6 oktober houden wij onze jaarvergadering, na de 
pauze zal dhr. Martien Franken ons verslag brengen van zijn reis 
door Patagonie.
U moet zich nog wel opgeven bij Ans de laater tel 0630194696 of 
per e-mail: fam.de.laater@ziggo.nl

MEDEDELINGEN

BOEKENMARKT
De boekenmarkt is gelukkig weer helemaal terug. Dat hebben we 
zowel 7 augustus als 4 september mogen ervaren. Veel bezoekers, 
de hele dag door; veel boeken verkocht en veel ook ingeleverd. En 
veel reacties van “fijn dat we weer naar de boekenmarkt kunnen”.
We zien dit ook terug in de cijfers. Het resultaat van de 
boekenmarkt in augustus weet u al: € 286,25. Daar komt nog de 
online verkoop bij. Alexander heeft deze toch weer op gang weten 
te krijgen met als heel mooi resultaat €335,-. Bovendien was er een 
grote koper, die voor 200 euro mee nam. In totaal in een maand 
een recordbedrag van € 841,-.
September zijn we begonnen met een bedrag van € 268,50 van 
de boekenmarkt. Dat is veel, zeker als we bedenken dat het bij de 
verkoop gaat om bedragen van 25 cent, 50 cent of een euro.
De volgende boekenmarkt zal zaterdag 2 oktober zijn.

A. Petermeijer.

AGENDA 
Bijeenkomsten vinden plaats in de Ontmoetingskerk, tenzij anders 
vermeld.
Ma 20 september 19.00u, repetitie cantorij Rejoice
 19.30u, verg. Rond de Kerken.
Di 21 september 10.00u, verg. college van kerkrentmeesters.
 13.15u, opname relivisie.
 14.00u, kerkcafé.
Wo 22 september 19.30u. liturgie commissie.
Za 25 september 17.00u, Vesper.
 18.00u, BBQ.
Ma 27 september 13.30u, crea dames.
 19.00u, repetitie cantorij Rejoice.
Di 28 september 14.00u, kerkcafé.
 19.30u, verg. ZWO.
Do 30 september 10.30u, verg. bestuur PCOB.

OUD-PAPIER CONTAINER
Deze vindt u weer bij de Ontmoetingskerk op zaterdag 2 oktober 
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 22 
september e-mailen naar margreet.dekam@kpnmail.nl.

BIJ DE KERKDIENSTEN  

Zondag 19  september zestiende  zondag na Trinitatis 
Evangelie: Lucas 7: 11-16
Zondagslied: Lied 130 a   
Zondag  29 september Dag van Michaël en alle Engelen    
Evangelie: Matteus 18: 1-11  
Zondagslied : Lied 725

De stille zekerheid 
‘Bruno lieve broeder, zei Franciscus, weet dit; wat je ook besluit, 
ik zal je steunen met alle kracht die in me is.  Je bent een goed 
mens. ik weet niet wat God met je voor heeft, maar ik wil wel met 
je onderzoeken of we daar iets van kunnen gaan vermoeden. Is 
dat goed? O, ja Vader graag. ‘Hoe  komen wij te weten wat God 
van ons wil? Als we er gelukkig door worden’, antwoord Bruno na 
enig nadenken ‘Ja, dat is mooi gezegd.’reageert Franciscus, ‘maar 
dat is niet alles. Veel mensen verwarren geluk met een gevoel 
van geluk. En gevoelens hebben nu eenmaal de neiging te komen 
en te gaan. Als we ons leven daarop willen bouwen, dan konden 
we wel eens door ons geluksgevoel heen zakken. Misschien wel 
tot in een diepe put, bijvoorbeeld.’’zoals ik nu?’probeerde Bruno 
de wending te volgen. Misschien, maar ik meen te weten dat er 
een ander baken is voor de inrichting van je leven, anders dan 
het geluksgevoel.’wat dan?’ ‘ de stille zekerheid,’zei Franciscus, 
‘een diep innerlijk weten, dat er geen houden aan is, dat je 
dit moet doen. ‘maar daarin kan ik mezelf toch voor de gek 
houden?’, merkte Bruno op. ; dat is zeker zo, maar er zijn wel 
een paar aanwijzingen die je kunnen helpen om te bepalen of het 
echt is of niet. zo is het mij vergaan ten minste.’’Vertel Vader’’ik 
had een gevoel dat mijn bestemming ergens diep in mij lag te 
wachten op ontdekking; dat het af en toe liet horen,  maar dat ik 
er geen aandacht aan wilde geven, omdat het tegen mijn eigen 
verwachtingen inging,. Het kan blijkbaar lange tijd duren,  vóór je 
dat innerlijke weten echt tot je toe kunt laten. Ik moest me eerst 
losmaken van wat anderen van me verwachtten en toen ook nog 
van wat ikzelf van me verwachtte. En dat was al moeilijk genoeg. 
Maar steeds was er dat diepe onrustige, ja, verontrustende weten. 
Dat er iets in me school dat aan het licht wilde komen.
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Geestelijk verzorger: mw. ds. S.J.A. Tempelaar van Leeuwen 
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Ik heb de stoute schoenen aangetrokken; ik wilde de wil van de 
Heer  leren kennen. Het voelde alsof ik in het hol van de leeuw 
kroop.’ ‘ja, het klinkt misschien niet eerbiedig, maar ik was er 
bang voor, als voor een roofdier, dat me zou overmeesteren 
en verslinden als ik het de ruimte gaf.’ Toen ik me dan eindelijk 
gewonnen gaf, de afzondering zocht en me in die ruimte 
waagde, ontdekte ik een verlangen dat me tegenstond. En – 
merkwaardigerwijs – was dat voor mij een teken dat het echt 
was.’hoezo/’vraagt Bruno .als je iets in de diepte ontdekt dat je 
altijd al had geweten en gewild, dan moet je waarschijnlijk dieper 
zoeken en wel naar datgene wat jou uit het lood brengt. Zo is 
het mij  in ieder geval vergaan. Het heeft lang geduurd vóór ik 
kon zeggen : de Heer heeft me duidelijk gemaakt dat ik naar  zijn 
Evangelie moest leven. Toen dit tot helderheid in mij begon te 
komen, reageerde ik eerst Oh God , dat niet. Maar dat was het 
wel.’dan heb je het voor jezelf helder en klaar. Dan moet je anderen 
teleurstellen, ook je dierbaren,omdat je iets moet doen dat afwijkt 
van  wat men van jou verwacht dat is niet leuk. Dat doet pijn. 
Als je  je gezond verstand wilt bezigen / leven en doorgeven – daar 
is moed voor nodig
Immanuel Kant
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.
Na de persconferentie van 14 september, i.v.m. de 
coronamaatregelen, is duidelijk geworden wat de nieuwe 
coronamaatregelen van de overheid zijn. O.a. of de onderlinge 
afstand van 1.5. meter kan worden afgeschaft of nog moet worden 
gehandhaafd. Als deze maatregel kan komen te vervallen is dat 
voor de kerkenraad het moment om weer terug te gaan naar 
‘normaal’. Daarbij hoort het om-en-om kerken in Halsteren en 
Nieuw Vossmeer. Omdat hiervoor één en ander moet worden 
geregeld is besloten om die normale situatie eerst per november te 
laten ingaan. Aanmelding voor diensten in Nieuw Vossemeer komt 
dan te vervallen. 
Als de overheid aangeeft dat de 1.5 meter maatregel toch moet 
worden gehandhaafd zal de huidige praktijk van maandelijks 
3 kerkdiensten in Halsteren en 1 in Nieuw Vossemeer worden 
voortgezet. Voor Nieuw Vossemeer blijft aanmelding dan 
noodzakelijk (Bij dhr. Mari de Bruin, tel 0167-503087)
De kerkenraad heeft tevens besloten dat met ingang van heden 
geen mondkapje meer hoeft te worden gedragen bij in - en uitgaan 

van de kerk. En ook kunnen vanaf 26 september de liederen weer 
door de gemeente worden meegezongen. 
Natuurlijk zijn we hierbij afhankelijk van de ontwikkeling m.b.t. het 
coronavirus. Mochten onverhoopt van overheidswege maatregelen 
toch weer moeten worden aangescherpt dan zullen ook wij ons 
moeten aanpassen. Laten we hopen dat het virus niet weer 
opvlamt in dit najaar. 

Zondag 19 september.
Deze zondag is er dienst in Nieuw Vossemeer. Voorganger is ds. 
Willem Vermeulen. Organist is dhr. Johan Heuseveldt en voorzang 
wordt verzorgd door mw. Plonie van Ooijen en dhr. Jo Zoutendijk. 
Voor het bijwonen van deze dienst dient u zich aan te melden bij 
dhr. Mari de Bruin (0167-503087) 

Zondag 26 september. 
Dienst in Halsteren. Het is startzondag. Organist is Edu de Goffau. 
Het onderwerp van de dienst is: ‘het geinig broodje’. Het hoe en 
wat hiervan blijft nog even een verrassing. Het is ontleend aan het 
‘Onze Vader’, m.n. het gebed om het dagelijks brood. (Mat. 6: 11). 
Deze bede past ook bij het jaarthema van onze landelijke PKN: 
‘Van U is de toekomst’. Woorden die Huub Oosterhuis schreef in 
zijn lied ‘Onze Vader verborgen’ n.a.v. het Onze Vader. Dit lied 
zal ook worden gezongen door het Martinuskwartet, - o.l.v. mw. 
Annemiek Vogels -, dat i.p.v. de voltallige cantorij aan deze dienst 
medewerking verleent. Mw. Plonie van Ooijen zal een lied zingen 
dat tegelijkertijd gevisualiseerd wordt door een jongeren dansgroep 
van het CKB uit Bergen op Zoom. In deze dienst worden ook 
mw. Lysbeth Strating en mw. Lia Rozendaal te midden van de 
gemeente voorgesteld als respectievelijk ouderling en diaken.  
Vanwege de coronabeperkingen was dat nog niet goed mogelijk. 
Ook zal mw. Janneke KleinJan afscheid nemen van het ambt 
van ouderling. En er wordt aandacht besteed aan het feit dat dhr. 
Gerrit Hardeman een poosje geleden al het kosterschap heeft 
neergelegd. 
Onderdeel van deze startzondag is dat na de zegen voorzitter 
Martin Vooijs ons bijpraat over ontwikkelingen m.b.t het beleidsplan 
van onze gemeente. Dat vond in voorgaande jaren plaats op de 
gemeenteavond in mei, maar die kon ook dit jaar vanwege de 
coronamaatregelen niet doorgaan. Over de KND hieronder meer.
U merkt: gaandeweg komt het ‘gewone’ gemeenteleven weer op 
gang. Weet u van harte uitgenodigd voor de startdienst. We hopen 
op een gezegende opening van een nieuw seizoen.

Kliederkerk (ofwel: Vieren Op Locatie: VOLkerk) 
Voor wie kind is (of ruimte willen geven aan het kind in zichzelf) is 
er op deze startzondag vanaf 12.15 uur van alles te beleven op 
het terrein van Vrederust. U leest daarover meer op de algemene 
pagina van deze editie. De kinderen van onze KND (en hun 
ouders; zowel in NV als Halsteren) hebben via mail een uitnodiging 
gehad voor deze VOLkerk. Hoewel deze VOLkerk vanuit Bergen 
op Zoom is opgezet laten jeugdwerker Paulien Honkoop en de 
taakgroep jeugd uit Bergen op Zoom nadrukkelijk weten dat alle 
geïnteresseerden uit de gemeenten van de Brabantse wal van 
harte welkom zijn bij deze activiteit van ‘ontdekken-vieren-eten’. 
Jongeren en ouderen. En ook zonder kind(eren) bent u van 
harte welkom. Let u er wel even op dat u zich op moet geven 
i.v.m. de catering. Dat kan bij Jeugdwerker Paulien Honkoop: 
Jeugdwerker@protestantsekerkbergenopzoom.nl 

In memoriam: 
Adriana Jacoba Mink – Tiggelman.
Op vrijdag 3 september jl. overleed in de leeftijd van 82 jaar Co 
Mink. Vele jaren woonden zij en haar echtgenoot Nico aan de 
Nonnekensdreef. De laatste maanden echter moesten zij verhuizen 
naar het Nieuwe ABG. Een ongeluk enige jaren geleden zorgde 
gaandeweg voor zoveel beperkingen en pijn dat ondersteuning 
thuis onvoldoende bleek.
Co Mink was een zorgzame vrouw die eigenlijk altijd bezig was 
voor anderen. Daarbij bleek zij over doorzettingsvermogen te 
beschikken. Het gaf haar voldoening als zij wat voor mensen had 
kunnen betekenen. Ze hield ook van handwerken en muziek. Ze 
bespeelde divers instrumenten.  Zij liep de avondvierdaagse mee 
tot het niet meer ging en bleef nog lang zwemmen in Steenbergen. 
In haar leven waren mooie momenten, maar ze droeg verdriet 
met zich mee. Kracht putte zij dan uit haar geloof. Maar daarmee 
liep ze niet te koop. Bij haar crematie op donderdag 9 september, 
lazen we uit Psalm 139. Over de Heer die ook Co ten diepste heeft 
gekend en verstaan. En die haar, ook toen het moeilijk ging, nabij is 
gebleven. We wensen allen die Co nu missen, in het bijzonder haar 
man, kinderen en kleinkinderen, de Nabijheid van deze God toe. 
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Predikant: ds. H.C. van het Maalpad, Verduinsbos 49, 4661 NT Halsteren, 
tel.: 0164-231992; e-mailadres: hcvhmaalpad@home.nl.
Verenigingsgebouw Halsteren: De Baak, achter de St. Martinuskerk.
Verenigingsgebouw Nieuw-Vossemeer: Het Kreekhuis, achter de kerk aan de
Voorstraat.
Voorzitter: Martin en Muriel Vooijs, Binnenpad 16, 4661 HD Halsteren, 
tel. 0164-684004.
Scriba: Mevr. G. Ros-Peters, Westerland 24, 4617 MJ Bergen op Zoom 
tel. (0164) 230588 / (06) 12228651, e-mail: scribapghnv@gmail.com 
Kerkelijk Bureau: Dhr. C. Ton, Haringstraat 35, 4617 AM Bergen op Zoom, 
tel. 0164-683440, email: cton@home.nl
Bankrekeningen:
Protestanse Gemeente Halsteren / Nieuw-Vossemeer: NL61 RABO 0373 7258 92
Diaconie Prot. Gemeente Halsteren / Nieuw-Vossemeer: NL93 ABNA 0487 4275 72
Verjaardagsfonds Prot. Gemeente Halsteren: NL89 INGB 0004 2172 39
ZWO groep Prot. Gem. Halsteren / Nieuw-Vossemeer: NL57 RABO 0118 8180 15
Kosters: R. van Zwieten-Krijger, Groenendaal 5, Halsteren, tel. 0164-686460;
W.Bos, Baljuwstraat 29, 4661 LT Halsteren tel. 0164-683302.
Contactpersoon Nieuw-Vossemeer: J. Keijzer, Stellingmolen 10, 4681 CL
Nieuw-Vossemeer, tel. 0167 - 502593.
Website: http://halsteren-nieuwvossemeer.protestantsekerk.net/.
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Berichten uit de gemeente.
Mw. Nel den Hollander – Bockstart verblijft in het Centrum voor 
Geriatrische Revalidatie bij het Bravis ziekenhuis. Hopelijk zal deze 
periode van revalidatie goede vruchten gaan afwerpen.  
Dhr. Frenk van der Zee heeft een operatie ondergaan. Hij kon 
weer naar huis terugkeren maar een nieuwe ingreep zal nog 
noodzakelijk zijn. Allen, ook degenen die hier niet met name zijn 
genoemd maar wel zorg of ziekte kennen, zowel fysiek als mentaal, 
wensen we toe dat zij zullen ervaren dat zij, met wat zij meedragen 
in de schaduw Gods mogen wonen. (Lied 91a)   

Jarigen.
Dhr. A.R. de Hoop (17 sept.)
Dhr. J. van der Neut (19 sept.)
Mw. W.H. Sprangers-van Selst (22 sept.)
Mw. C.J. van der Wal – Bolle (24 sept.) 
Allen van harte gefeliciteerd. 

Jubileum.
Op 15 september hopen dhr. J. Keijzer en mw. G. Keijzer-
Klinkspoor hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren. 
Dhr. H.C. Knebel en mw. G.A.J. Knebel - van Schelven hopen op 
24 september eveneens hun 50-jarig huwelijksjubileum te vieren. 
We feliciteren allen van harte en wensen hen Gods zegen toe. 

Afwezigheid predikant.
Van 1 t/m 14 oktober ben ik afwezig. Dhr. Jan van Staalduinen zal 
in voorkomende gevallen aanspreekpunt zijn (tel. 06-53161743) Hij 
kan u dan met een waarnemend predikant in contact brengen. 

Tenslotte 
U allen een hartelijke groet,

Ds. Henk van het Maalpad.

GESPREKSKRING OP DE MAANDAGMORGEN.
Onlangs zijn we weer voor het eerst na 1½ jaar bij elkaar geweest 
op de maandagmorgen. Gewoon om weer bij te praten, te 
evalueren en een plan te maken hoe gaan we dit seizoen in, net 
als voor corona, of toch niet? Het was fijn om weer bij elkaar te 
zijn. Helaas zijn er een aantal leden, die, om wat voor persoonlijke 
reden dan ook, niet komen dit jaar. En 1 nieuw lid heetten we 
welkom.
Dit jaar gaan we het toch over een andere boeg gooien. Hiervoor 
bespraken we hoofdstukken uit het boekje ‘Mensen van de weg’.
Dit jaar gaat elke keer één van de leden de morgen voorbereiden. 
Dit om nog dichter bij ons zelf te blijven, en samen te praten over 
wat in ons hart leeft.
Graag nodigen we u/jullie uit, om ook mee te komen doen, deze 
eerste maandagmorgen in de maand. Of gewoon een keertje te 
komen kijken, te ervaren wat het inhoudt, zo’n gespreksgroep.
Elke eerste maandagmorgen komen we bij elkaar in de Baak, 
om 10.00 uur. Dit jaar hebben we 4 oktober en 1 november al 
vastgelegd.
Van harte welkom!
Voor info: 

Janneke KleinJan, tel. 06 24509951

KOPIJ KERKBLAD.
Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal 
gelden en op donderdag 30 september verschijnt, insturen vóór 
vrijdag 24 september naar Lucy Moerland, 
e-mail: lucy.moerland@hetnet.nl tel. (0164 683295).

BERICHTEN vanaf de BERGSE PLAAT

Een mooie dag…
voor onze Gemeente was zondag 5 september. Mooi is misschien 
niet goed genoeg uitgedrukt. Het was een prachtige en een 
kostelijke dag!  Er was dan ook hard aan gewerkt door de mensen 
van de activiteitencommissie en allerlei hulptroepen. En uiteindelijk 
maakten we met ons allen (met velen!) deze dag. Door er te zijn; 
voor, tijdens en na de kerkdienst. 
Vanaf kwart over negen werd ijverig gezorgd voor heel veel 
scherven, - symbool voor hoe heel wat mensen nu, (hopelijk) ver in 
de coronatijd, aankijken tegen hun leven en de toekomst. Ze kijken 
naar scherven. Ze ervaren gebrokenheid. Oude potten, kopjes en 
borden werden fanatiek in scherven gegooid tegen een zeil tegen 
de buitenmuur van de Oude Pastorie. Ineens voel je dat je je flink 
kunt opwinden, zelfs al voor half tien op de zondagmorgen, en dat 
je die opwinding met kracht naar buiten mag en wilt gooien. 
Daarna volgde de kerkdienst, waarin we werden verrast door onze 
cantorij olv Gertje van Elsäcker, prima begeleid door organist Rein 
Ros. Het gezelschap heeft zo’n anderhalf jaar niet gerepeteerd. Ik 
mocht een stukje van de eerste repetitie op 17 augustus bijwonen. 
Het was een blij weerzien. Er was goede belangstelling van de 
leden en ik kreeg meteen een gevoel van: onze cantorij heeft 
opnieuw toekomst! En dat hoorde ik op 5 september ook tijdens de 
dienst. 
In de dienst werden scherven benoemd en overdacht. Het 
jaarthema Van U is de toekomst stond centraal. Jongeren 
formuleerden de Grondwet van het Koninkrijk van God! Djeden 
Stekelenburg vertoonde zijn schitterende film over Jeruzalem

En na afloop gingen we heel maken wat gebroken is. Scherven 
werden prachtige artistieke mozaïeken. Vol overgave en met veel 
enthousiasme werd er in de kerktuin, bij prachtig weer, gewerkt. En 
met een heel mooi resultaat! Enkele anderen verkenden al pratend 
het jaarthema. En daarna…was er een maaltijd van soep en brood. 
En tussen alles door en soms erg duidelijk aanwezig zagen we 
cameraman en journalist Olaf. Hij was al heel vroeg vanuit zijn 
woonplaats Nijkerk vertrokken om opnames te maken voor KRO/
NCRV. Die konden we bekijken op 11 september via NPO 2, om 
17.10 uur. Ik ben onwijs benieuwd! 
Hoe was het? vroegen sommige mensen in Bergen op Zoom deze 
week. Ik kon alleen maar zeggen: Het was in één woord geweldig. 
Er is voor deze zondag heel veel werk verzet. Dat krijg je als er een 
enorme hoeveelheid creativiteit loskomt. En dat hele proces begon, 
als ik me goed herinner, op 14 juni. Allemaal heel erg bedankt!  

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

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
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En nu verder… 
met onze kerkdiensten. Met meeleesavonden en repetities van de 
cantorij. Met vergaderingen van moderamen, kerkenraad, ZWO-
commissie en kerkrentmeesters. Met de volgende Boekenmarkt, 
op 20 november. Met spirituele avonden, de eerste op dinsdag 23 
november. Met heel veel dagelijkse kerkelijke besognes. Met het 
doordenken van vragen die voortvloeien uit ons Beleidsplan. En-
zo-voorts. En telkens staat één zin voorop: Van U is de toekomst, 
kome wat komt. Hoe dan ook. 

Tante Louise
Mw. C. van der Velde, Hoogerheide, is nog steeds in de 
Revalidatie-afdeling van Tante Louise in Bergen op Zoom. Stapje 
voor stapje gaat ze vooruit, maar ze is nog niet thuis. Haar man, 
wiens gezondheidstoestand langzamerhand verslechtert, zal 
ongetwijfeld gelukkig zijn als ze weer op het vertrouwde honk  is. 
We wensen hen beiden sterkte toe! En ook anderen die te maken 
hebben met ziekte.

Meeleesavond 
Deze vindt plaats op maandag 20 september om 19.45 uur in de 
Oude Pastorie. Vaste deelnemers aan de avonden (van voor de 
coronatijd) ontvangen van mij een uitnodiging via de mail. Maar ook 
anderen zijn welkom, ivm corona en ‘de afstand’ maximaal zeven. 
Aanmelden kan bij mij persoonlijk TOT zaterdag 18 september, zie 
de informatie bovenaan deze rubriek van onze Gemeente in het 
kerkblad. Als schriftlezing zou ik willen kiezen: Handelingen 3: 1 t/m 
10. 

Vol-kerk!  
IJverige lezers van Rond de Kerken hebben deze term al 
meerdere keren gezien in dit blad. En in de vorige uitgave zelfs 
op de voorpagina. Ook leden van ONZE Gemeente zijn hartelijk 
welkom, zie ook mijn kopij onder PG Bergen op Zoom. Kom samen 
ontdekken, samen eten en samen vieren! 
Aanvang: zondag 26 september om 12.15 uur in en rondom 
kerkgebouw De Ark op Landgoed Vrederust. Aanmelden 
kan uiterlijk op donderdag 23 september via jeugdwerker@
protestantsekerkbergenopzoom.nl en ook telefonisch (314466) bij 
ondergetekende. Kinderen, jongeren en ouderen incl. gezinnen zijn 
welkom.  
Tip: neem een kleed of (klap-)stoeltje mee als je aan de VOL-kerk 
gaat meedoen! 
In verband hiermee probeer ik de kerkdienst in Ossendrecht op 26 
september niet al te lang te maken. Kijken of dat lukt… 

En verder…
zou ik best iets willen schrijven over allerlei andere zaken, zoals 
bijv. de kabinetsformatie. Maar dat doe ik niet. Er schiet mij 
slechts één bijbeltekst te binnen uit Filippenzen 2, vertaling 1951: 
En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ook op dat 
van anderen (incl. het landsbelang.) Laten we dus hopen dat er 
binnenkort schot in komt.     

Ten slotte
Vrede en alle goeds voor jou en u. 
Een hartelijke groet. 

W. Lolkema. 

Kopij kerkblad. Inleveren kopij tot uiterlijk vrijdag 24 september, 
20.00 uur bij Kees Colpaart, e-mail: keescolpaart@outlook.com.

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

VAN DS. C. BIEMOND
Bij de diensten:
Op 19 september is er de jaarlijkse startzondag. Thema van deze 

dienst is: Uw Koninkrijk kome, de tweede bede van het Onze 
Vader. We lezen Jeremia 29: 1-14 en Mattheüs 5: 13-16. Op 26 
september gaat voor
ds. T. Veldhuizen. Goede diensten gewenst.

Gemeenteleven:
We zijn opgeschrikt door de plotselinge ernstige ziekte van mevr.
H. Abresch. Inmiddels is er enige verbetering en is zij voor 
revalidatie opgenomen in het Centrum voor Geriatrische 
Revalidatie, kamer 14, Boerhaavelaan 1, 4624 VT Bergen op 
Zoom. We wensen haar kracht, sterkte en geduld.
Ten slotte een hartelijke groet,

ds. Corry Biemond

VAN DE DIACONIE
COLLECTES
Opbrengst collectes augustus 2021:
St. Palliatieve zorg West-Brabant € 121,00
St. KiKa € 164,35
Vluchtelingenwerk Steenbergen € 48,20
Aardbeving Haïti € 326,40
St Ontmoetingswinkel Steenbergen € 55,50
Kerkrentmeesters € 502,32

Zondag 19 september:
Er wordt gecollecteerd voor de Zending KiA en voor het college van 
kerkrentmeesters.
Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op 
veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert 
de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze 
deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen 
zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de 
kerk moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een plek 
van hoop en herstel kan blijven.

Zondag 26 september:
Collectes zijn bestemd voor Vredeswerk KiA en het college van 
kerkrentmeesters.
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. 
Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge 
haat. Men leert elkaar te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in 
Actie steunt een project dat aan deze negatieve stereotypen een 
eind wil maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar 
in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren 
spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een 
klein begin naar meer vrede.

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 Lienek

UITNODIGING BARBECUE
Op zaterdag, 25 september a.s. wordt er weer eens een BBQ 
georganiseerd.
Deze wordt gehouden bij onze Kerk, voor zover mogelijk 
coronaproof.
Mocht het weer meewerken dan doen we dit in ieder geval zoveel 
mogelijk buiten, op het plein voor de Kerk.
Vanaf 15.30 uur is iedereen die er aan wilt deelnemen van harte 
welkom.
Het is voor ons wel handig om te weten op hoeveel “eters” wij 
kunnen rekenen, daarom verzoeken wij u om u van te voren op te 
geven middels de uitnodiging.
Mocht u de uitnodiging niet hebben ontvangen, neemt u dan gerust 
contact op met Fia Traets, Hanneke van Es of Corine Arkenbout.
Tot 25 september. Groetjes van

Fia, Hanneke en Corine

KOPIJ
Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken 
zal gelden en op 30 september a.s. verschijnt, inleveren voor 24 
september a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com
Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

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

Autodienst: Arie van Poortvliet,  tel 0165-307522
Website: www.protestantse-gemeentesteenbergen.nl
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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

Hoveniersbedrijf Floribunda
voor tuin, boom en landschap

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

Jeroen Moelker
mobiel: 0612530344

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

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

eX
ce

L 
fin

  

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 

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


