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Over Dietrich Bonhoeffer (1906-
1945)
Dietrich Bonhoeffer was een aristocraat maar liet zich nergens op 
voorstaan. Als hij 14 is weet hij: ik wordt theoloog, geen dominee 
maar wetenschapper. Dat is gelukt.  Heel jong werd hij universitair 
docent.
Pas toen de Nazi’s hem een beroepsverbod oplegde werd hij 
dominee. 
Maar juist als dominee werd hij een dijk van een theoloog, als 
betrokken dominee. 
Van huis uit had hij weinig met de kerk. Toch rolt hij de kerk in. De 
wereldkerk wel te verstaan. Hij wordt een van de groten aan het 
begin van de oecumene. Daar komt de leerling van Karl Barth tot 
zijn recht.
Hij wordt internationaal Jeugdsecretaris van de oecumenische 
beweging. 
Zo komt hij in de kerk, maar kerk is en blijft voor hem een plek 
waar er twee of drie in Zijn Naam bijeen zijn. “Waar er twee of drie 
in mijn Naam bijeen zijn, ben ik in hun midden. Want ik doe altijd 
mee, met drie, desnoods met twee wil ik altijd opnieuw beginnen”, 
zegt Jezus. De kerk is een plek waar je samen bidt en samen 
overlegt wat je te doen staat.

Niet zijn oecumenisch werk heeft Bonhoeffer beroemd gemaakt. 
Dat gebeurde door zijn houding in de ‘Bekennende Kirche’, een 
kritische recalcitrante tegenbeweging tegen de Duitse Kerk die in 
1933 gestalte krijgt, direct na Hitlers verkiezingsoverwinning. Een 
kerk die heult met het Nationaal-socialisme. Bonhoeffers naam 
is voor altijd verbonden met het verzet tegen deze kerk die zich 
aanpaste aan Hitlers denken en die een theologie kende van ‘Blut 
und Boden’. 
Daartegenin gaat Bonhoeffer op zoek naar een God die een Naam 
mag hebben, anders dan de anonieme machten die mensen 
tegen elkaar uitspelen, Joden vernietigen en haat en nijd prediken 
tegen de God van Israel, de Jodengod. Want let wel: Jezus was 
een Jood. De Deutsche Christen zijn christenen die Christus 
verloochenen. En Joden helpen is een christelijke taak. 

Zo gaat Bonhoeffer op zoek naar welke God wij willen volgen en 
hoe wij Christus kunnen dienen. 
God?
* Dat kan niet de God van Hitler zijn, de Voorzienigheid. Dat kan  
 ook geen God zijn van de machten, een machtige God, 
 een God van de heersers, maar dat is een God die lijdt met  
 een lange ij. Die meelijdt met mensen die klappen krijgen. Zoals  
 Christus lijdt aan onze afwijzing en aan onze heimelijke hang  
 naar een supermacht. 
* Het kan niet de God zijn die dient als een stoplap voor alles 
 dat we niet weten. Met het groeien van onze kennis en   
 wetenschap, verliest Hij dan alleen maar terrein.
* Het kan niet een God zijn die als een lamme goedzak altijd 
 alles vergeeft,dan is onze verantwoordelijkheid niets waard.
* Het kan ook niet een God zijn waar je zomaar mee te koop   
 loopt. En dan valt de term ‘religieloos Christendom’.

Ook voor theologen een moeilijk begrip. Wat ik daarvan begrijp, is 
dit:
Religie als een systeem van voorschriften, gebruiken en liturgieën 
kan zo maar een ideologie worden. Levensgevaarlijk. Dus dat 
moet anders, zegt Bonhoeffer. Geloven is vertrouwen en het is 
bovendien vooral doen. Heel praktisch. Goede dingen doen, d.w.z. 
in alles Christus nadoen. 
Doe ze maar gewoon, ‘alsof God niet bestaat’. Doe ze omdat 
ze goed zijn. Goed voor een ander en dus goed voor jezelf. Als 
mensen vragen waarom je zo doet, ja, dan kan je het hebben over 
jouw inspiratie, dan kan je het ook over God hebben. Maar eigenlijk 

is dat niet nodig, je daden spreken voor zich. Dat is religieloos 
Christendom. 

In plaats daarvan spreekt Bonhoeffer van praktisch Christendom. 
Bonhoeffer wil God zo ter sprake brengen als een God die van jou 
vraagt zo te doen als Christus heeft gedaan. 
Hij, die vecht tegen het lot, die mensen verantwoordelijk maakt, 
mondig. Mensen die Christus laten zien in de wereld, op de 
plek waar jij leeft. Jij, wereldburger, op jouw plaats met jouw 
mogelijkheden, jij moet Christus laten zien in jouw omgeving. 
Niet religieus maar praktisch, in jouw daden, jouw houding, jouw 
stellingname. Cultureel, medemenselijk, politiek. 

Zijn strijd tegen het Nazisme brengt Bonhoeffer in de gevangenis. 
En daar krijgt, hoe fragmentarisch ook, een nieuwe theologie 
gestalte, een nieuwe manier van geloven, een nieuwe manier van 
christen zijn. Door hoog op te geven van een lijdende God die het 
niet hebben kan dat mensen elkaar ellende berokkenen. Een God 
die onmachtig is als mensen elkaar de tent uitvechten. Maar een 
God die wel bij machte is het op te nemen voor de verdrukten. Zijn 
macht wordt in zwakheid volbracht. 

Dat merkt Bonhoeffer heel existentieel. Hij zit gevangen en hij 
wordt vermoord. 9 april 1945, vorig jaar 75 jaar geleden.
“Dit einde is voor mij een nieuw begin”, zei hij. Wat me te doen 
stond, heb ik gedaan, proberen te leven als Christus en te sterven 
als Christus. Hierna kan alleen maar iets nieuws beginnen. Iets dat 
we niet weten, niet kunnen weten, niet hoeven te weten, we zullen 
wel zien. Het kan alleen maar goed zijn.

Wat Bonhoeffer naliet was een groot zwart gat. Voor zijn familie, 
voor zijn verloofde en ook voor ons die wachtten op een andere 
theologie. 
Een theologie waar hij mee bezig was. Een volwassen manier van 
geloven,
waarin God niet hoeft te worden vereerd maar slechts wordt 
gediend.

Vorig jaar zou een Bonhoeffer-jaar zijn. Maar corona gooide roet 
in het eten. Voorbijgaan aan Bonhoeffer, dat kan niet. Vandaar de 
dienst op 5 september en dit artikeltje.

Ds G.J.Smit, Middelburg

Op zondag 5 september was Ds G.J. Smit uit Middelburg de  
gastvoorganger in Bergen op Zoom. Hij heeft in die dienst het 
leven en werk van de Duitse predikant en verzetsman Dietrich 
Bonhoeffer centraal gezet.
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BERGEN OP ZOOM
Protestantse Gemeente, Ontmoetingskerk, Bolwerk.
* Zondag 3 oktober 10.00u: ds. Bisschop.
* Zondag 10 oktober 10.00u: ds. E. van Sluijs.
 Dienst van Schrift en Tafel. 

GGZWNB landgoed Vrederust.
* Zondag 3 oktober 10.45u: zr. P. Friskes.
 Dienst van Woord, Gebed en Vrede.
* Zondag 10 oktober 10.45u: zr. P. Friskes.
 Dienst van Woord, Gebed en Vrede.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE HALSTEREN / NIEUW-
VOSSEMEER
Halsteren, St. Martinuskerk.
* Zondag 3 oktober 10.00u. ds. T. Bouw uit Zaltbommel.
 Collecten: 1e Jeugdwerk L, 2e Eredienst en Liturgie, 
 3e Onderhoud kerken.
* Zondag 10 oktober 10.00u. ds. H. de Bie uit ‘s Gravenpolder. 
 Collecten: 1e ZWO, 2e Predikantsplaats, 3e Onderhoud kerken.

Nieuw-Vossemeer, Kerk Voorstraat
* Zondag 3 oktober 10.00u. Dienst in Halsteren. 
* Zondag 10 oktober 10.00u. Dienst in Halsteren.

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

PROTESTANTSE GEMEENTE TE WOENSDRECHT 
* Zondag 3 oktober: 9.45u: ds. J. H. Veldhuizen, Zandhoven
 Collecten: 1e Diaconie; 2e Pastoraat en Eredienst. 
 3e Klein onderhoud kerkgebouw
* Zondag 10 oktober, 9.45u: ds. W. Lolkema, Woensdrecht.
 Collecten: 1e ZWO werelddiaconaat; 2e Pastoraat en Eredienst.  
 3e Klein onderhoud kerkgebouw

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE 
* Zondag 3 oktober om 11.00 uur: ds. C. Biemond.
 Collecten: Kerk en Israel en Kerkrentmeesters.
* Zondag 10 oktober om 10.00 uur: dhr. W. Wiersema.
 Collecten: Hospice de Markies en Kerkrentmeesters.

ROND DE KERKDIENSTEN

Zondag 3 oktober 10.00 uur, Ontmoetingskerk. 
Voorganger is ds. Bisschop.

Zondag 10.00 uur, Ontmoetingskerk.
Vandaag besteden we in een Dienst van Schrift en Tafel op speelse 
wijze aandacht aan het Moldaviëproject. De ZWO-commissie zal 
deze viering mee voorbereiden en ook meewerken aan de dienst. 
Voorganger is 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 14 oktober 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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ROND DE GEMEENTE

TER GEDACHTENIS
Johannes Simon (Hans) Zoeter
22 februari 1963 - 19 september 2021. 
Aan het begin van zondagavond 19 september overleed, na een 
periode van ernstige ziekte, dhr. Hans Zoeter in de leeftijd van 58 
jaar. Hij woonde - samen met zijn vrouw Nelleke en hun oudste 
zoon Lennart - aan de Melanendreef. We nemen afscheid van hem 
op vrijdag 24 september in de Ontmoetingskerk, gevolgd door de 
crematie in Zoomstede. 
Hans was van oorsprong een Rotterdammer. Hij deed openbare 
belijdenis en werd als volwassene gedoopt. Na zijn middelbare 
schooltijd, inmiddels in Zierikzee, begon hij aan een opleiding 
tot verpleegkundige. Die werd onderbroken door zijn militaire 
diensttijd, een levensfase die grote invloed op hem heeft gehad. Hij 
leerde Nelleke Geertse kennen tijdens zijn werk in de verpleging in 
Middelburg. Ze trouwden in 1988. Het gezin verhuisde in 1995 naar 
Bergen op Zoom. 
Hans was een begaafd mens. Hij volgde o.a. de opleiding tot 
goudsmid/edelsmid in Schoonhoven. Daarna had hij verschillende 
andere werkkringen, o.a. bij Philip Morris. Maar Hans was geen 
type die zijn ellebogen gebruikte om op die manier hogerop te 
komen; hoewel hij heel wat capaciteiten en kundigheden in huis 
had.
Hans was een denker. Hij stelde vragen. Dat hebben we ook 
gemerkt in onze groeigroep waar hij trouw aan deelnam en waar hij 
ook ons aan het denken zette. Hij stuurde mij zijn ‘overdenkingen’ 
als uitgangspunt voor de afscheidsdienst. Ik kwam onder de indruk 
van zijn bijbelkennis en theologisch inzicht. 
Hans was ook een natuurmens. In mei van dit jaar was hij nog op 
ZuidWest-TV omdat hij zich zorgen maakte over het Meilustbos. 
Vernieling van bomen, allerlei zwerfafval: Mensen, denk toch aan je 
(klein-)kinderen, die willen nu of later hier óók kunnen spelen! 
Hans was een mens om lief te hebben. Mag hij voort-bestaan in 
GODS liefde. En geve diezelfde God nu en in de komende tijd 
kracht aan Nelleke en de kinderen. 

ds. W. Lolkema.

LECTUUR VANAF DE LEPELAAR

Een nieuw seizoen, een nieuwe herfst…
Vóór ons ligt op dit moment (22 september) het startweekend. 
Het is wer-ke-lijk tot aan de nok toe gevuld. Met vrijdagavond 
de 24e de Vredesdienst en -wandeling; zaterdag de Heidag van 
de kerkenraad, de vesper, de barbecue; de kerkdienst op de 
zondagmorgen (voor mij overigens in Ossendrecht) en daarna 
opnieuw FEEST: de VOL-kerk. En daarna, als de spullen van de 
VOL-kerk op Vrederust zijn opgeruimd: even een uurtje met de 
benen op tafel (vermoed ik.) Hè, hè, - moe maar voldaan. 
En vervolgens stropen we de mouwen op voor een nieuw 
kerkelijk seizoen. Voor mij zowel in Woensdrecht als in onze 
stad. Er staat veel te gebeuren. En regelmatig neem ik deel aan 
vergaderingen waar héél mooie plannen worden bedacht. Want 
we willen jongeren bereiken. We willen dienstbaar deelnemen aan 
de samenleving. We willen ook qua invulling van kerkdiensten 
meegaan met onze tijd. Enne…de kerk is er niet voor en om 
zichzelf…! Zo gaan we samen onderweg naar de kerk van de 
toekomst. En we vertrouwen erop dat we samen gaan: jij, u, ik, 
WIJ!

Beeldenroute GGZWNB: zaterdag 9 oktober 
De wijkteams van onze Gemeente hebben elk jaar een 
startbijeenkomst aan het begin van het nieuwe seizoen. Deze vindt 
dit jaar plaats op het terrein van Vrederust (GGZWNB). En wel op 
zaterdagmiddag 9 oktober vanaf 14.30 uur, inloop in kerkgebouw 
De Ark vanaf 14.00 uur. 
We lopen de beeldenroute op het terrein. Deze activiteit is bedoeld 
voor leden van de wijkteams en van de kerkenraad en voor andere 
belangstellenden. Opgave bij één van de predikanten (bij voorkeur 
via e-mail) of bij uw wijkouderling. 

Afscheid van Steenbergen
Ds. Corry Biemond - Spek neemt op zondag 3 oktober afscheid 
van de PG Steenbergen. 
Zij is per 1 oktober emeritus-predikant. Ze begon haar ambtelijke 
werk in december 2000 in de PG Krabbendijke, gevolgd door jaren 
in Puttershoek. Vanaf november 2009 werkte ze in Steenbergen. 
Toen Corry begon als predikant woonde het gezin Biemond 
in Zegge. Ze behoorden tot de gemeente waar ik toen werkte 
(Roosendaal).
Corry is een goede theologe. Dat heb ik meerdere keren gemerkt. 

Ze kan veel werk verzetten en doet haar werk met hart en ziel. Een 
bevlogen pastor, met zeker ook een goede zakelijke instelling. Ik 
koester daarnaast de herinnering aan de vakantie van Corry & haar 
man Piet op Curaçao toen Marjan en ik daar woonden en werkten. 
Ze kwamen bij ons thuis en in ‘onze’ Fortkerk. En we hebben 
fantastisch gezwommen in één van de baaien van het eiland. 
Sinds december 2000 zijn bijna 21 jaren voorbij gegaan. Voor 
Corry (en straks ook voor Piet) breekt een nieuwe levensfase aan. 
We wensen hen heel graag en zeker van harte alle goeds en Gods 
nabijheid toe.

Ten slotte
Een hartelijke groet aan jou en u. 

W. Lolkema. 

BOODSCHAPPEN UIT DE PASTORIE AAN BOLWERK ZUID

Theologie/Filosofie in de Ontmoetingskerk vanaf dinsdag 12 
oktober
Hunkert u/Verlang jij naar een goed en diepgaand gesprek?
Dit seizoen gaan we van start met een theologisch-filosofische 
kring. Het is altijd goed om met een groepje na te denken over 
geloof, samenleving, kerk, theologie en filosofie. We lezen samen: 
”Filosofen op de kansel”. Of anders gezegd: negen wijsgeren en de 
Bijbel - een ontmoeting. Het boekje is samengesteld door Margreet 
Klokke en Rienk Lanooy. Wat gebeurt er eigenlijk als je het leven 
en het denken hierover in verband brengt met Bijbelverhalen? Het 
gaat bruisen, want direct worden grote levensverhalen van alle 
tijden aangesneden, zoals: Wat is nu eigenlijk vrijheid; Wat heb 
je over voor een ander; Wat is zinvol leven en ook…Wat is zinvol 
sterven? En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Goed om even te vermelden dat iedereen mee kan en mag 
doen. Filosofische en theologische voorkennis is echt niet nodig. 
Luisteren naar en respect hebben voor elkaar wel. 
Samenkomsten in de Ontmoetingskerk op dinsdagavonden van 
19.30 tot 21.00 uur. De kring wordt geleid door ds. Ellen van Sluijs. 
Als u/jij mee wil doen, dan zou het fijn zijn als u/jij mij voor 10 
oktober een berichtje stuurt: ejsvansluijs@hetnet.nl. Bellen kan 
vanzelfsprekend ook: 0164785608.

Pastorale middag op locatie
Dit jaar hoopt Taakgroep Pastoraat enkele bijzondere pastorale 
activiteiten te gaan organiseren. De eerste vindt plaats op zaterdag 
9 oktober. Aanvang: 14.00 uur. Plaats: Beeldentuin op het terrein 
van Vrederust. Collega Ruud Jellema, predikant van de GGZ 
neemt ons mee langs de beelden. Een boeiende, inspirerende 
wandeling. Gaat u/ga jij ook mee? Zie voor meer informatie de 
wijkouderlingen of één van beide predikanten. 

Geboorte
Mooi dat we weer aandacht mogen schenken aan nieuw leven. 
Middels de vreugdekreet “Hoera!” geven Amke en Tobias 
Vermeulen op het geboortekaartje aan dat hun dochtertje Nan 
op 10 september is geboren. En Vos en Fré noemen Nan op het 
kaartje “Onze lieve zus”. Zoveel liefde in een paar regels voor het 
pasgeboren kindje. Wij feliciteren dit gezin met de geboorte van 
hun dochter en zusje en spreken de wens uit dat Nan veel liefde en 
vriendschap op haar levensweg mag ervaren.  

Tot slot
Vrede en alle goeds van Ellen van Sluijs.

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

1 oktober dhr. J.A. Muller, 81 jaar.
2 oktober mevr. K.M. van Driel, 78 jaar.
3 oktober mevr. C. Kunst - Cammans, 77 jaar.
4 oktober mevr. A. van den Boom - Ditmer, 102 jaar.
4 oktober mevr. G.J. van Vliet - van der Woude, 75 jaar.
4 oktober mevr. A. Poots - Hage, 85 jaar.
5 oktober mevr. J.H.I. Petermeijer - ter Borg, 83 jaar.
5 oktober mevr. G.K. Biesheuvel - van der Hoff, 80 jaar.
6 oktober dhr. J.J. Koene, 77 jaar.
6 oktober dhr. H. Houthuijsen, 75 jaar.
7 oktober dhr. J.A. Hogerwaard, 79 jaar.
8 oktober mevr. M. Verstraten - Sprokholt, 89 jaar.
9 oktober dhr. T.W.J. Bossers, 78 jaar.
10 oktober mevr. J.C. Remijnse - Walraven, 77 jaar.
13 oktober mevr. H.B. Geleijns - Geleijns, 82 jaar.



Huwelijksjubileum
Op 11 oktober zijn dhr. en mevr. K. Dronkers - J.K. Boomert, 60 
jaar getrouwd (sectie 2).

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

DIACONAAL NIEUWS

ZWO-ZONDAG
Zondag 10 oktober wordt er een ZWO-dienst gehouden. Hierin 
wordt aandacht besteed aan ons project: Brabant voor Moldavië.
Na de dienst zullen we weer cakes/koekjes verkopen t.b.v. 
Moldavië. Deze kunt u bij de koffie nuttigen of meenemen voor ’s 
middags bij de thee. Ze zullen €0,50 per stuk kosten. We hopen 
dat velen van u onze baksels zullen kopen en hierdoor de armen in 
Moldavië steunen.
Namens uw ZWO, 

Alison Jolley. 

BESTUUR/BELEID/BEHEER

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Met ingang van zondag 3 oktober worden de coronaregels rond de 
kerkdiensten versoepeld, in overeenstemming met de richtlijnen 
van de PKN. Dat houdt het volgende in:
* De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert in  
 een dringend advies om gepaste afstand te houden 
* De volgende basisregels blijven onverminderd van belang,   
 omdat het coronavirus niet weg is:
 * Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en   
  niezen in de elleboog;
 * Thuisblijven en testen bij klachten;
 * Zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes;
 * Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven. Deze  
  basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te   
  voorkomen (zie www.rijksoverheid.nl/corona).
* Ventilatie blijft zoals aangegeven in Gebruiksplan
* Van tevoren registreren vervalt
* We vragen niet om de Corona-check QR-code
* Eén toegangsdeur wordt gehandhaafd
* Eenrichtingsverkeer wordt gehandhaafd
* Welkom in het halletje door 1 ambtsdrager die controleert of  
 men de handen desinfecteert
* Placeren gebeurt door reeds klaargelegde liturgieën, dus naar  
 de zitplaatsen brengen door koster vervalt 
* Tijdens de kerkdienst wordt zo weinig mogelijk rondgelopen  
 (dus collecte blijft aan de deur). 
* Er mag weer volop gezongen worden door de gemeente
* Liedboeken kunnen weer van de kerk worden geleend (liederen  
 worden niet meer helemaal afgedrukt in liturgie)
* Jassen en tassen meenemen naar zitplaats – dus kapstokken  
 worden niet gebruikt – blijft gehandhaafd
* In het vak achter de koster wordt de 1,5 m in acht genomen  
 voor hen die dat wensen
* Koffiedrinken in de grote zaal kan op gepaste afstand

Rindert Peerbolte
kerkrentmeesters@protestantsekerkbergenopzoom.nl   

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING VAN 15 
SEPTEMBER

Charlotte (vz.) heet iedereen welkom, in het bijzonder Paulien 
Honkoop, onze jeugdwerker. Ria opent de vergadering met het 
lezen van een gedicht van Marinus van den Berg met als titel 
‘Thuis’. Je wandelt nooit alleen en wandelen brengt je altijd weer 
thuis. Ook vertelt ze over de overwinning om - ondanks de lange 
soms onbegaanbare weg - toch de top van de Mont Ventoux te 
bereiken. In het nieuwe seizoen gaan we weer met elkaar op weg.

Paulien geeft een presentatie over de voortgang van haar 
werkzaamheden als Jongerenwerker. Zij heeft een onderzoek 
gedaan naar kerkelijk jeugdwerk zowel wat in de literatuur 
beschreven is als naar aanleiding van gesprekken met jongeren en 
ouders in onze gemeente. Aan de hand van een plaatje geeft ieder 
kerkraadslid zijn/haar verwachting weer van het jeugdwerk in de 
komende periode. Paulien ontvouwde 6 strategieën – sleutels - om 
de motivatie van jongeren tot een hoger niveau te kunnen tillen. 
Deze strategieën geven als overkoepelende boodschap aan : geef 
de jongeren meer verantwoordelijkheid en zorg dat ze door warmte 
en aandacht het goede kunnen kiezen om als gelijkwaardig in de 
kerkgemeenschap opgenomen te worden. 

Hoe bereiken we de verschillende doelgroepen in de praktijk?
* Bouwen van onderaf.
* Jonge gezinnen opzoeken.
* Actief de jongeren benaderen. Voor hen is het niet relevant 
vanwaar ze komen en tot welke kerk ze behoren. Als ze elkaars 
leven en ervaringen kunnen delen, dan heb je al veel bereikt. Lief 
en leed willen uitwisselen.
De kerkenraad is onder de indruk van de presentatie en dankt 
Paulien hartelijk voor haar bijdrage met een applaus.

Op startzondag worden Geert de Haan en Rindert Peerbolte 
herbevestigd als ouderling, respectievelijk ouderling-
kerkrentmeester. Er wordt afscheid genomen van Deetje de 
Jong, Loes Proveniers en Attie Swart. Rob Blesgraaf heeft de 
kerkenraad laten weten dat hij zijn drukke werkzaamheden niet 
kan combineren met het ambt van ouderling. Hij legt per direct zijn 
ambt neer. Op zijn verzoek zal hij niet officieel afscheid nemen 
tijdens de viering op startzondag. Jannie Hulsbergen zal als diaken 
op 17 oktober worden bevestigd. 
Voor de nieuwe website stemt de kerkenraad in met een besloten 
gedeelte dat alleen toegankelijk is voor gemeenteleden met 
gebruikmaking van een inlogcode. Wat in dit gedeelte geplaatst 
zal worden, daarover neemt de kerkenraad pas later een besluit. 
Tevens stemt de kerkenraad in met het vrijwillig plaatsen van foto’s 
van ambtsdragers; hiermee is onze gemeente meer herkenbaar. 
Met veel genoegen wordt teruggekeken op de zomerperiode met 
diverse activiteiten, o.a. de high-tea en de orgelbespeling door 
Martijn Pieterman ter gelegenheid van het afscheid van ds. Willem 
Vermeulen. 
Op 24 oktober is er de oecumenische viering in de Gertrudiskerk 
vanwege 77 jaar bevrijding van Bergen op Zoom. Op 31 oktober 
is het Bijbelzondag; tijdens de viering wordt aandacht besteed 
aan de herziene Bijbelvertaling, de NBV21. Tijdens de rondvraag 
wordt genoemd dat ds. Marco Luijk, onze classis-predikant, 
de kerkenraad in maart 2022 zal bezoeken en gesprekken zal 
hebben met de predikanten en de jeugdwerker. Verder zal Arie 
Haasnoot als diaken met bijzondere opdracht als voorzitter van de 
classis herbevestigd worden in januari 2022. Rond 22.40 uur sluit 
Charlotte de vergadering met dank voor ieders inbreng.

Eric van der Geer, scriba.

MEDEDELINGEN

BOEKENMARKT
Op 2 oktober, de eerste zaterdag van die maand, zal er weer 
een boekenmarkt zijn. U kunt die dag van 11.00 uur tot 16.00 uur 
terecht in ons Kerkelijk Centrum Williamstraat om boeken te kopen. 
En natuurlijk ook om boeken in te leveren.
We hopen dat deze boekenmarkt weer net zo druk en even 
sfeervol zal zijn als die in augustus en september.
Ik vermeld alvast ook dat de boekenmarkt van november op 
zaterdag de zevende van die maand zal zijn.

A. Petermeijer.

AGENDA 
Bijeenkomsten vinden plaats in de Ontmoetingskerk, tenzij anders 
vermeld.
Ma 4 okt. 13.30u, crea dames.
 19.00u, repetitie cantorij Rejoice.
 20.15u, kindernevendienst.
Di 5 okt. 09.30u, verg. voorbereiding vesper.
 14.00u, verg. redactie gemeentebrief.
 14.00u, kerkcafé.
Wo 6 okt. 14.00u, bijeenkomst PCOB (jaarverg.).
 20.00u, moderamen.
Ma 11 okt. 13.30u, crea dames.
 19.00u, repetitie cantorij Rejoice.
Di 12 okt. 14.00u, kerkcafé.
 19.30u, filosofie op de preekstoel.
Wo 13 okt. 19.30u, verg. Geschiedkundige kring (jaarverg.).
 20.00u, verg. diaconie.
Do 14 okt. 19.30u, verg. vereniging van eigenaren (jaarverg.).
Za 16 okt. 09.30u, repetitie cantorij Rejoice.

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 6 
oktober e-mailen naar margreet.dekam@kpnmail.nl.
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BIJ DE KERKDIENSTEN  

Zondag 3 oktober achttiende   zondag na Trinitatis 
Evangelie: Matteüs 22; 34-46
Zondagslied: Lied 320 ( Gezang62)    
Zondag 10 oktober negentiende zondag na Trinitatis    
Evangelie: Matteus 9: 1-8  
Zondagslied : Lied 863 ( Gezang 804)
  
Praktiseren wat je predikt
stond onder de rubriek VRAGEN 
Er zijn voorbeelden ten over  waar dit onderwerp van toepassing 
zou kunnen zijn. B.v. instellingen van de overheid,zorginstellingen, 
kerkelijke instellingen 
 Mensen willen hun hele leven goede werken doen, als we aan 
kerkelijke instellingen denken b.v. kloosters, dan kregen deze 
mensen geen loon waren gehoorzaam. Toch waren het vaak 
jaloerse nare vrouwen en mannen: vreugdeloos en humorloos—
enkele uitzonderingen daargelaten. Zij offerten zich op voor de 
mensheid. Hoe kan het dat sommeren van hen zulke onaardige en 
ongelukkige mensen werden? 
ANTWOORD 
De vraag heeft niet alleen betrekking op rooms-katholieke nonnen, 
want het betreft eigenlijk iedereen.
Als je werkelijk begaan bent met het lot van je medemensen, vind 
je dat belangrijker dan je persoonlijke verlangens en gevoelens die 
ondermijnen immers je verantwoordelijkheidsbesef ten opzicht van 
ieder met wie je te maken hebt. Je zult je moeten bevrijden van 
ik –gerichte gedachten als jaloezie, geldingsdrang, irritaties en het 
dogmatisch vasthouden aan regels ( die het leven van anderen 
soms tot een ware hel kunnen maken) je leert begrijpen waarmee 
andere mensen zitten en hoe je hen werkelijk kunt helpen op het 
levenspad. Wat is er vreugdevoller dan dat? Het is inspirerend, 
moedgevend, en….. hoeft nooit ten koste gaan van je humor. 
Meestal is het omgekeerde het geval.
Kortom wanneer ik - gerichte gedachten de boventoon voeren, kan 
nooit tegelijk sprake zijn van dienstbaarheid aan de mensheid. het 
gaat om ons motief, om het karakter van onze gedachten. 
We zeiden al dit geldt voor ieder.  Maar  als we toch een 
kloosterorde als concreet voorbeeld gebruiken: met welke 
motieven treedt iemand een kloosterorde in?zitten daar geen 
(onbewuste) persoonlijke elementen in? En als die motieven 
oorspronkelijk welwillend waren, weet die persoon zijn aspiratie 
in haar denken levend te houden?heeft hij tevoren onderzocht 
in welke kloostergemeenschappen een sfeer van openheid, 
menselijk begrip zonder voorwaarden, en zelfstandig denken 
heerst ----- en in welke niet? Bedenk dat als er in een bepaalde 
gemeenschap weinigen zijn die de ware , onzelfzuchtige kant van 
hun religie of taak begrijpen en in hun omgang met anderen in de 
praktijk brengen, dat er dan niemand is die die groep innerlijk kan 
beschermen en leiden. En dan kunnen helaas allerlei egoïstische 
karakteristieken enorm gaan domineren, waardoor er forse schade 
wordt aangericht ---  geestelijke intellectuele, psychische en soms 
ook fysieke schade – aan degenen die onder de invloed van die 
groep staan. wat ook nog meespeelt, is dat wie een  geestelijke 
stroming vertegenwoordigt  en zeker gezag heeft, en dat de 
gevolgen van zelfzuchtig handelen zowel voor hemzelf als zijn 
medemensen ernstiger zijn. Dan wanneer hij niet dat ( vermeende ) 
spirituele gezag had. Hij ondergraaft immers het diepe vertrouwen 
dat anderen hem schenken. Een geestelijke heeft de feitelijke 
taak  een voorbeeld te zijn  van inlevingsvermogen en begrip. Hij 
heeft, als een bepaalde bevolkingsgroep  onrechtvaardig wordt 
behandeld, de plicht krachtdadig stelling te nemen en daarnaar 
te handelen. En gelukkig zijn er altijd wel zulke mensen en 
geestelijken geweest. Idealen zijn geen verre doelen: we kunnen 
ze elke dag elk uur praktiseren.

Tekst ingekort uit de lichtbrenger
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.
We zijn blij en dankbaar dat we vanaf 26 september weer alle 
coupletten van de liederen als gemeente kunnen meezingen. 
Zowel in Halsteren als in Nieuw Vossemeer. En dat daarnaast ook 
enkele maatregelen zijn afgeschaft: geen mondkapjes meer en 
geen check en registratie meer bij de ingang. 
(Zie voor verdere informatie hierover het bericht van de 
kerkenraad.) 

Zondag 3 oktober.
Deze zondag is er dienst in Halsteren. Voorganger is ds. mw. 
Trijnie Bouw. Een vertrouwd gezicht. Organist is dhr. Edu de 
Goffau.

Zondag 10 oktober. 
Er is dienst in Halsteren. Voorganger is ds. Hans de Bie. Organist 
is dhr. Edu de Goffau.

Voorzangers: hartelijk bedankt…!
Gedurende vele maanden konden we als gemeente niet zelf 
zingen. In vroeger tijd kon een beroep worden gedaan op de 
schoolmeester van het dorp, die onder andere als voorzanger in 
de kerk nog een bijverdienste had. Wat zeker noodzakelijk was als 
er geen orgel of harmonium of organist in de kerk aanwezig was. 
Gelukkig konden en mochten wij een beroep doen op enkelen 
uit onze gemeente die de liederen wilden voorzingen. En waren 
onze organisten en cantrix daarbij bereid om liederen met de 
voorzangers door te nemen. Nu we als gemeente zelf weer mogen 
zingen willen we hen hartelijk danken voor ieders inzet bij deze 
voorzang. Iemand zei: ‘Ik vond voorzang best wel fijn. Eigenlijk 
jammer dat dit stopt’. Dat kan als compliment in de zak worden 
gestoken! Daarbij: samen kunnen zingen is een groot goed, maar 
voorzangers vergroten het repertoire. U zult wellicht hebben 
gemerkt dat door de voorzangers in de afgelopen maanden 
regelmatig liederen werden gezongen die bij de gemeente niet 
of nauwelijks bekend zijn. Moeilijke melodieën, maar wel met 
prachtige teksten. Dus: of we helemaal afscheid moeten nemen 
van voorzang?
In elk geval voor nu: voorzangers, hartelijk bedankt!
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Predikant: ds. H.C. van het Maalpad, Verduinsbos 49, 4661 NT Halsteren, 
tel.: 0164-231992; e-mailadres: hcvhmaalpad@home.nl.
Verenigingsgebouw Halsteren: De Baak, achter de St. Martinuskerk.
Verenigingsgebouw Nieuw-Vossemeer: Het Kreekhuis, achter de kerk aan de
Voorstraat.
Voorzitter: Martin en Muriel Vooijs, Binnenpad 16, 4661 HD Halsteren, 
tel. 0164-684004.
Scriba: Mevr. G. Ros-Peters, Westerland 24, 4617 MJ Bergen op Zoom 
tel. (0164) 230588 / (06) 12228651, e-mail: scribapghnv@gmail.com 
Kerkelijk Bureau: Dhr. C. Ton, Haringstraat 35, 4617 AM Bergen op Zoom, 
tel. 0164-683440, email: cton@home.nl
Bankrekeningen:
Protestanse Gemeente Halsteren / Nieuw-Vossemeer: NL61 RABO 0373 7258 92
Diaconie Prot. Gemeente Halsteren / Nieuw-Vossemeer: NL93 ABNA 0487 4275 72
Verjaardagsfonds Prot. Gemeente Halsteren: NL89 INGB 0004 2172 39
ZWO groep Prot. Gem. Halsteren / Nieuw-Vossemeer: NL57 RABO 0118 8180 15
Kosters: R. van Zwieten-Krijger, Groenendaal 5, Halsteren, tel. 0164-686460;
W.Bos, Baljuwstraat 29, 4661 LT Halsteren tel. 0164-683302.
Contactpersoon Nieuw-Vossemeer: J. Keijzer, Stellingmolen 10, 4681 CL
Nieuw-Vossemeer, tel. 0167 - 502593.
Website: http://halsteren-nieuwvossemeer.protestantsekerk.net/.

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

EVANGELISCH - LUTHERSE
GEMEENTE ZUID-NEDERLAND 

 Secretaris: Mevr. M. de Vries-Dix. Tel. 0165-552392
Penningmeester: drs. J.B. Val
Bankrekening:
NL57 RABO 0373 7110 26 t.n.v. Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland
Autodienst: Mevr. M. de Vries-Dix. Tel. 0165-552392 en 06-22864497
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Berichten uit de gemeente.
Mw. Nel den Hollander – Bockstart verblijft nog 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 opnieuw een operatie ondergaan die 
noodzakelijk was omdat de eerdere niet afdoende bleek. Nu is het 
traject van revalidatie ingeslagen. Mw. C.W.A van Nieuwenhuijzen 
moest met klachten worden opgenomen in het ziekenhuis. Die 
waren zodanig dat zij moest revalideren. Daartoe is zij opgenomen 
in de Marq. Leuvenaarstraat 91, 2e etage in Breda. Allen, ook 
degenen die hier niet met name zijn genoemd maar wel zorg of 
ziekte kennen wensen we Gods zegen toe. 

Jarige.
Mw. P. Verseveld (15 okt). Van harte gefeliciteerd. 
Jarigen worden genoemd als zij 80 jaar of ouder zijn. (en geen 
bezwaar hebben tegen vermelding) Mw. W.H. Sprangers-van 
Selst en Mw. C.J. van der Wal – Bolle werden in de vorige editie 
gefeliciteerd met hun verjaardag. Dat was van harte gedaan. Maar 
dat zij hier werden genoemd maakte hen abusievelijk ouder dan 
zij in werkelijkheid zijn. De tijd snelt voort, maar gelukkig toch weer 
niet zo snel.  

Hulpverlener in Afghanistan.
Dinsdag 19 oktober om 19.30 in de Martinus
Mw. Rina Teeuwen werkte sinds 1992 tot half augustus dit jaar in 
Afghanistan als hulpverlener voor de stichting ZOA. Dit is een non-
profit organisatie, gevestigd in Apeldoorn. De letters ZOA staan 
voor de regio waarin werd begonnen met hulpverlening: Zuid Oost 
Azië. Het is een christelijke noodhulp- en wederopbouworganisatie 
voor mensen in crisisgebieden. Inmiddels actief in Afrika, het 
Midden-Oosten, Azië en Zuid-Amerika. 
Rina Teeuwen wil ons vertellen over haar werk en ervaringen 
in Afghanistan. Zij heeft het land onder verschillende regimes 
meegemaakt. Het afgelopen jaar werkte zij in Kabul en 
Shebarghan. Zij kan ons vertellen over haar werk onder – en 
samenleven met de bevolking en wat de vóór en nadelen zijn 
(geweest) van de verschillende regimes die ten tijde van haar werk 
aan de macht waren. Ook is er aandacht voor de betekenis van 
ontwikkelingshulp en de rol van christenen in deze. Natuurlijk is er 
gelegenheid tot het stellen van vragen.  
Deze avond is de eerste van een aantal die de commissie Vorming 
& Toerusting zal organiseren. De avond is gratis toegankelijk, (bij 
de uitgang kan vrijwillig een bijdrage worden gegeven) er is geen 
coronacheck bij de ingang. Mondkapjes zijn niet verplicht (maar 
mogen natuurlijk wel als u zich daardoor veiliger voelt) Zitplaatsen 
zijn gemarkeerd en hebben onderling voldoende afstand. Een 
coördinator is behulpzaam bij wijzen van de zitplaatsen. Er wordt 
een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid i.v.m. de 
gezondheid van de bezoekers (Bij klachten niet naar de kerk 
komen). Een kopje koffie of thee wordt u voor aanvang op uw 
zitplaats aangereikt. U bent van harte welkom.

Vorming & Toerusting.
De commissie Vorming &Toerusting heeft helaas afscheid moeten 
nemen van twee van haar leden, t.w. mw. Nel Gelderblom en mw. 
Corry Senff. We danken beiden voor hun inzet bij het organiseren 
van diverse programma’s en avonden. Vervangers zijn nog niet 
gevonden, maar worden wel node gemist. Als u interesse heeft 
voor het werk dat deze commissie doet, neemt u dan contact 
op met ds. Henk van het Maalpad. Hij kan u informeren over de 
werkzaamheden. 
We zijn verheugd dat we toch weer enkele avonden in de Martinus 
kunnen organiseren. De inleiders zullen vanuit hun achtergrond 
spreken over hun visie op de ‘Kerk van de Toekomst’.
Dinsdag 30 november zal Mgr. Gerard de Korte te gast zijn 
in de Martinus. Mgr. de Korte is bisschop van het bisdom ’s 
Hertogenbosch.  Dinsdag 22 februari 2022 komt ds. René de 
Reuver. Hij is scriba van de PKN. En dinsdag 22 maart komt dhr. 
Henk Stenvers. Hij is president van de wereldconferentie van 
doopsgezinden. (President of the World Conference of Mennonites) 
T.z.t. volgt meer informatie. Maar deze data kunt u vast in de 
agenda noteren.

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.

VAN DE KERKENRAAD.
Versoepelingen kerkdiensten.
Na de vorige persconferentie zijn er voor de kerken nieuwe 
richtlijnen gekomen. Dat betekent dat we steeds weer een beetje 
meer terug kunnen naar “normale” kerkdiensten.
Vanaf a.s. zondag hoeft u zich niet meer te registreren bij de 
deur en vervalt het aanmelden voor de diensten in Nieuw-
Vossemeer. Wij gaan u niet bij de deur controleren; wel wordt u 
dringend gevraagd niet naar de kerk te komen als u een risico 
voor anderen of uzelf zou kunnen zijn. Wij gaan uit van de eigen 
verantwoordelijkheid van iedereen. 
In Halsteren wordt de ingang (en uitgang) weer de zijingang aan de 
Dorpsstraat als vanouds, mondkapjes zijn niet meer verplicht (maar 
mogen natuurlijk wel als u dat veiliger vindt).
Vanwege de nog steeds aanwezige risico’s wordt wel van 
kerkgangers gevraagd extra zorgvuldig te zijn met afstand 
houden. Dit betekent dat we nog blijven werken met gemarkeerde 
zitplaatsen met voldoende afstand en dat u door een coördinator 
naar een beschikbare plaats wordt begeleid. Wij vragen u om niet 
te gaan rondlopen in de kerk.
We mogen weer zingen, maar wel ingetogen. Bij het verlaten van 
de kerk wordt u gevraagd om afstand te houden tot anderen en 
niet te blijven “hangen”. Koffie drinken doen we buiten als het 
weer het enigszins toelaat. Bij slecht weer doen we dit op proef in 
de kerkruimte, waarbij we u vragen voldoende afstand te blijven 
houden! De koffie zal u dan worden aangereikt. 
We kunnen gelukkig steeds meer terug naar normaal, maar laten 
we de veiligheid en gezondheid van iedereen niet uit het oog 
verliezen!  

Rein Ros.

OPEN KERK Sint-Martinuskerk Halsteren en Kerkje aan de 
Voorstraat in Nieuw-Vossemeer.
2 oktober van 11.00–14.00 uur (in Nieuw-Vossemeer tot 13.00 uur)
Deze ochtend nemen wij u mee naar de begraafplaatsen in beide 
dorpen. In Nieuw-Vossemeer de begraafplaats achter het Kerkje 
aan de Voorstraat en in Halsteren de Protestantse Begraafplaats 
aan de Kromstraat en de Oude Algemene Begraafplaats aan de 
Dorpsstraat.
In Halsteren: De Sint-Martinuskerk is vanaf 11.00 uur open en u 
bent van harte welkom voor een kopje koffie/thee/limonade. Van 
11.30-12.30 is er een rondleiding op de Protestantse Begraafplaats 
aan de Kromstraat door Rinus Jeroense. Vertrek vanaf de Sint-
Martinuskerk. Deze ochtend is van 11.00–14.00 uur de Oude 
Algemene Begraafplaats aan de Dorpsstraat ook open. De heer 
Brusselaars is aanwezig en kan u bijzonderheden over deze 
begraafplaats vertellen. 
In Nieuw-Vossemeer: U bent van 11.00 uur tot 13.00 uur van 
harte welkom in het Kerkje aan de Voorstraat voor koffie/thee/
limonade. Maddy van de Velde is aanwezig om u te vertellen over 
de begraafplaats achter de kerk.

Werkgroep Open Kerk.

HET ORGEL IN ONZE SINT-MARTINUSKERK.
We prijzen ons gelukkig met een prachtig orgel in de Sint-
Martinuskerk in Halsteren. Dit orgel is een rijksmonument dat in 
1835 is gebouwd door de orgelbouwers J.W. Timpe & Zoon uit 
Groningen. Het orgel is, na een restauratie door de orgelbouwer 
S.F. Blank, in 1967 in de Sint- Martinuskerk te Halsteren geplaatst. 
Sindsdien fungeert het (vanaf het begin onder de vaardige handen 
van onze organist Edu de Goffau!) uitstekend in de erediensten van 
onze Protestantse Gemeente.  
In 2018 heeft orgelmaker Martin Butter uit Ridderkerk, bij 
zijn periodieke controle van het orgel, aan ons College van 
Kerkrentmeesters aangegeven dat het orgel, na al die jaren, toe is 
aan groot onderhoud en restauratie. Op ons verzoek is vervolgens 
in 2019 en 2020 nader onderzoek gedaan naar de staat van het 
orgel door orgeladviseur Dirk Bakker uit Piershil. Hierin werd het 
advies van de heer Butter bevestigd.
Van dit onderzoek is een uitvoerig rapport opgesteld, waarin het 
orgel en de technische staat zijn beschreven en aanbevelingen 
zijn gedaan voor herstel en restauratie. Er is een werkomschrijving 
opgesteld en een begroting gemaakt: de kosten van een volledige 
restauratie, gebaseerd op het inspectierapport, zijn geraamd op 
(afgerond) € 75.000, = incl. BTW.
De Kerkrentmeesters hebben, op grond van de aanbevelingen, 
het werkplan en de begroting, besloten de mogelijkheden te 
onderzoeken om tot restauratie van het orgel over te gaan, mits 
hiervoor voldoende (externe) financiële middelen kunnen worden 
gevonden.
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Per 1 september 2021 is van Rijkswege een subsidieregeling van 
kracht voor de instandhouding van cultureel ‘Klinkend Erfgoed”. 
Onder deze regeling kan voor instrumenten als ons monumentale 
orgel een subsidie worden verstrekt van maximaal 30 % van de 
restauratiekosten.
Deze subsidieregeling is een prachtige eerste aanzet om te 
proberen de restauratie van ons orgel tot stand te brengen. Een 
aanvraag voor deze subsidie is inmiddels bij het Rijk ingediend. 
Maar dan rest nog een substantieel bedrag dat uit andere 
bronnen gedekt moet worden. Hiervoor worden aanvullende 
financieringsbronnen gezocht.
Wij hebben inmiddels contact gezocht met de afdeling ‘Subsidies’ 
van de Provincie Noord-Brabant (PNB). De Provincie heeft nu 
nog geen regeling voor de ondersteuning/ subsidiëring voor de 
restauratie van Klinkend Erfgoed. Wij begrepen echter dat men 
zeer welwillend is de mogelijkheden voor een dergelijke provinciale 
regeling nader uit te werken. Daarbij is ook aangegeven dat het 
project in Halsteren op veel sympathie van PNB mag rekenen.
Er is, mede dankzij ons initiatief, contact gelegd tussen PNB en de 
rijksoverheid. Er zijn, informele, signalen dat PNB substantieel wil 
bijdragen aan de restauratie van ons orgel. Daarnaast hebben we 
nog andere fondsen in beeld die onze plannen wellicht financieel 
willen ondersteunen. 
En mocht het noodzakelijk zijn, dan zullen we zeker ook een 
beroep doen op u, als gemeente, om een bijdrage voor dit goede 
doel te leveren.

Maar niets is nog zeker: begin 2022 wordt een beslissing van het 
Rijk verwacht over onze subsidieaanvraag. En als die beslissing 
positief is (en alle tekenen wijzen daarop) zal de Provincie haar 
standpunt nader bepalen. Pas dan weten we of en hoe we verder 
kunnen gaan.
We zullen u zeker verder op de hoogte houden.
Mocht het allemaal lukken dan kunnen de werkzaamheden voor de 
restauratie van het orgel in de loop van 2022 starten. Ze zullen 6 
tot 8 maanden in beslag nemen.
Gelukkig hebben we ons koororgel, dat ook in deze coronatijd 
van onschatbare waarde is geweest tijdens de erediensten. Dat 
orgel kan tijdens de restauratie van het ‘grote’ orgel onze vieringen 
uitstekend begeleiden.
We houden u van de verdere ontwikkelingen begin van het volgend 
jaar op de hoogte.
Namens de kerkrentmeesters, 

Rein Ros en Ben van Weesep.

SAM’s NAJAARS - KLEDINGINZAMELINGSACTIE.
Op zaterdag 16 oktober vindt in Halsteren en Lepelstraat weer 
SAM’s kledinginzamelingsactie voor Cordaid Mensen in Nood 
plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding en schoeisel 
in gesloten, plastic zakken van 10.00 u. tot 12.00 u. afgeven op het 
kerkplein bij de ingang van de Quirinuskerk te Halsteren en op het 
kerkplein bij de R.K.-kerk in Lepelstraat.
N.B. Het landelijk comité doet het verzoek om géén kapotte en 
vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en 
dekbedden meer in te leveren.
Wat betreft deze najaarsactie heeft men gekozen voor hulp aan 
schoolkinderen en hun ouders in Oeganda. Uw bijdrage 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 scheppen. Kinderen die niet 
(meer) naar school gaan of na Covid 19 niet terug zouden komen 
kunnen dankzij onze actie – in samenwerking met Cordaid – na de 
heropening toch weer naar school.
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 dan weer door aan hún kinderen…
Na Covid 19 lijkt het erop dat de scholen binnenkort allemaal 
zullen heropenen. Maar veel ouders zijn gewend hun kinderen in 
te zetten in het huishouden en op het land. Getracht wordt deze 
gewoonte te doorbreken door ouders in te laten zien en ervan te 
overtuigen dat basisonderwijs belangrijk is, ondanks het feit dat zij 
dan inkomsten missen omdat hun kinderen dan geen geld meer 
kunnen verdienen. In dat geval helpt Cordaid door de ouders een 
steuntje in de rug te geven met een schoolpakket waar o.a. een 
schooluniform in zit.         
Voor verdere informatie over SAM’s kledingactie en de gesteunde 
projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 
088-2080100.
Mogen wij weer op uw medewerking rekenen?
Namens de diaconie bedankt.

Bram Bal.

KOPIJ KERKBLAD.
Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal 

gelden en op donderdag 14 oktober verschijnt, insturen vóór vrijdag 
8 oktober naar Lucy Moerland, e-mail: lucy.moerland@hetnet.nl  
(0164 683295)

BERICHTEN vanaf de BERGSE PLAAT

Meelezen
Het was een genoegen om op maandag 20 september weer 
in de Oude Pastorie bijeen te zijn voor onze meeleesavond. 
Voor het eerst sinds lange tijd! Helaas was ondergetekende 
zijn Griekse Nieuwe Testament vergeten, maar toch hadden we 
een boeiend gesprek over Handelingen 3. Het goed vergelijken 
van verschillende vertalingen is immers óók een boeiende 
bezigheid. En een mooi uitgangspunt voor het schrijven van een 
zondagse overdenking of preek. We gaan opnieuw mee-lezen op 
maandagavond 18 oktober om 19.45 uur in de Oude Pastorie. Wie 
wil meedoen is hartelijk welkom. 

Meeleven
Het was de bedoeling dat mw. Van de Velde (Hoogerheide) op 
23 september weer thuis zou komen, na weken verblijf in Tante 
Louise. Ik neem aan dat dit plan werkelijkheid is geworden. Nu 
moeten zij en haar man opnieuw een evenwicht vinden. Sterkte! 
Wie we ook sterkte wensen is mw. Zandee, voorheen Van der 
Duijnspolderweg in Woensdrecht. Al heel wat maanden woont ze in 
Moermont in Bergen op Zoom. En ook mogen we denken aan mw. 
Mulders in Hoogerheide. Ze is al geruime tijd ziek.   

Bericht van overlijden
Ons bereikte het bericht van overlijden op 9 september van dhr. 
K. Jansen, Bloemenlaan, Hoogerheide. Hij heeft de leeftijd van 79 
jaar mogen bereiken. We gedenken hem met respect. 
En we wensen zijn vrouw en andere ‘naasten’ veel sterkte in deze 
weken en maanden. Mag dhr. Jansen rusten in vrede. 

Kerkdienst
Op zondag 10 oktober (zondag Werelddiakonaat) hoop ik weer 
uw voorganger te zijn in de kerkdienst. We vieren dan onze 
halfjaarlijkse ZWO-dienst. We staan stil bij de situatie in Ethiopië en 
wel met name bij de regio Tigray in het Noord-Oosten van het land. 
Er vinden daar schendingen van de mensenrechten plaats. Maar 
ook kent het land als geheel problemen met langdurige droogte en 
hevige regenval. Dit alles heeft te maken met klimaatverandering. 
De diaconale collecte van die zondag zal in principe bestemd zijn 
voor Ethiopië. We vieren tevens het Heilig Avondmaal. En natuurlijk 
gebeurt dit laatste: corona-proof. 

Ten slotte
* Een uitspraak van Indira Gandhi, mooi voor deze week,   
 de Vredesweek: Met gebalde vuisten kan men geen handen  
 schudden! 
* Ik blijf graag op de hoogte van uw wee en uw wel. Belt of mailt  
 u (JE) mij als er in uw gezin of bij u thuis iets bijzonders aan  
 de hand is?

Een heel hartelijke groet aan jou en u.  
W. Lolkema. 

Werelddiaconaatzondag:
Als ZWO beginnen we aan een nieuw project voor 2 jaar.
Dit keer wordt dat Ethiopië, een land waarvan alleen iets in de krant 
komt als het negatief is.
Wat voor land is het?
Waar ligt het?
Wat is de geschiedenis?
Vragen waarop u een antwoord krijgt in de dienst van 10 oktober. 
Welkom.

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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Schoenendoosactie 2021
Ook dit jaar gaat de kindernevendienst weer spullen verzamelen 
voor de schoenendoosactie.
In de maand oktober besteden we er tijdens de KND aandacht aan. 
De dozen worden in november naar een verzamelpunt gebracht 
waarna ze naar kinderen in Afrika, Oost-Europa, of naar kinderen in 
vluchtelingenkampen gaan.
Wat hebben we nodig: schoenendozen al dan niet beplakt. 
Standaard stoppen we er schriften, pennen, gum, puntenslijper, 
kleurpotloden, knuffel, stuk zeep, tandenborstel en tandpasta in. 
De dozen worden aangevuld met bv: etui, liniaal, pop, auto, jojo, 
kleurboek, springtouw, bal, domino, haarspulletjes, sieraden, kralen 
om te rijgen, linnen tasje, slippers, pet, t-shirt, sokken enz. Als u 
spullen heeft kunt u ze in de koffieruimte neerzetten. U kunt ook 
bellen om door ons de spullen op te laten halen als u niet naar de 
kerk kunt komen.
We delen folders uit in de kerk waar alle informatie in staat. Voor de 
verzending hebben we 5 euro per doos nodig. 
Als er vragen zijn stel ze gerust in de kerk, telefonisch of per mail.
Alvast hartelijk dank.
Groeten namens KND

Judith en Carla
(carlacolpaart@gmail.com) 0164-61 08 91 (avond)

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

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

Onze vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede,
een wereld met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade –

waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.

Tekst: Huub Oosterhuis, muziek: T. Löwenthal
© Gooi en Sticht, Utrecht

VAN DE DIACONIE
COLLECTES

Zondag 3 oktober:
Er wordt gecollecteerd voor Kerk en Israël en voor het college van 
kerkrentmeesters.
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel 
van de eigen identiteit. Daarom is het nodig om ons te bezinnen 
op de Joodse wortels van het christelijke geloof, lessen te trekken 
uit de joods-christelijke dialoog en antisemitisme te bestrijden. 
Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek 
en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. 
De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te 
investeren in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap, 
bijvoorbeeld met een gezamenlijk project voor vluchtelingen in 
Israël.

Zondag 10 oktober:
Collectes zijn bestemd voor Hospice De Markies in Bergen op 
Zoom en het college van kerkrentmeesters.
De meeste mensen die ongeneeslijk ziek zijn, willen het liefst thuis 
sterven. Thuis, omringd door de mensen die hen lief zijn en in een 
omgeving die vertrouwd is. Maar voor sommige mensen is dat 
niet mogelijk of gewenst. Voor hen is er Hospice De Markies. Een 
huis, net als thuis, waar mensen de laatste levensfase veilig en 
vertrouwd kunnen doorbrengen.

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 14 oktober a.s. verschijnt, inleveren voor 8 oktober 
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
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Administratiekantoor en belastingconsulent 
fiscale aangiften voor bedrijven + particulieren 

Jo Arts, FA   www.XLfin.nl 

Melanendreef 184, 4614 GK BoZ 
tel. (06) 51 62 55 38 

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


