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21 uitgaven per jaar

De dominee kwam zijn studeerkamer uit gestormd.  Tegen zijn 
echtgenote: ‘vraag mij eens hoe de kerk er van binnen uitziet’.
‘Maarreh dat weet ik toch wel?’
‘ja ja, maar vraag het toch maar!’

Loopt u mee?

Afijn, zo vroeg iemand mij dus kortgeleden om eens wat te 
vertellen over de ARK, de kerk van Landgoed Vrederust, onderdeel 
van GGZWNB. Ik dacht meteen: wat een aardig idee om u een 
kleine rondleiding te geven in deze witte kerk, prachtig gelegen 
tussen de bomen die deze tijd hun herfstkleuren aannemen. 
Van oorsprong is de ARK een protestantse dorpskerk met kleine 
gebrandschilderde ramen. Een donker gebouw, gericht op 
bezinning en inkeer. 
Maar eind van de jaren zestig werd de kerk ingrijpend verbouwd. 
We zongen in die tijd ‘we hebben een woord voor de wereld’. 
En dat woord mocht gezien worden. Er kwamen extreem grote 
ramen, ze reiken vanaf de grond tot aan het plafond. De ARK werd 
een kerk vol licht, open naar buiten en naar binnen. Geregeld 
drukt iemand zijn neus tegen één van de ramen om een glimp 
op te vangen van wat er zich binnen afspeelt. En de kerkgangers 
realiseren zich voortdurend dat er hier gevierd wordt te midden van 
mensen die hard knokken voor hun mentale gezondheid, mensen 
die al veel hebben meegemaakt aan breuken en tegenslagen. Ja, 
ze knokken voor hun leven. Hier komt het er op aan als je grote 

woorden gebruikt 
als hoop, liefde, 
verbondenheid en 
geloof. 

In die kerk kunnen 
we het niet hebben 
dat er verdeeldheid 
is. Alle stromingen in 
het geloof vieren hier 
tezamen. Soms komen 
er ook mensen omdat 
ze daarvoor wat langer 
van de afdeling mogen 
zijn, maar in ieder geval 
komen de kerkgangers 
omdat ze gezien en 
gewaardeerd worden.

In die protestantse ARK 
waren destijds ook 
katholieke vieringen 
o.l.v. een priester. 
Met een steekkarretje 
werd snel-snel een 
Mariabeeld naar 
binnen gereden en 
een tabernakel waarin 

de gewijde hosties worden bewaard en een kruisbeeld met 
Christusfiguur. Het amen na de zegen had nog niet geklonken 
of het steekkarretje kwam weer tevoorschijn en voordat de 
kerkgangers buiten waren was alles weer opgeborgen. 
Dat hebben we veranderd. Er kwam een vaste plek voor de hosties 
en een vaste plek voor het Mariabeeld met een tafel voor kaarsjes. 
Een ARK voor iedereen.
Voor protestanten is het vaak een dingetje, dat beeld. Bij 
rondleidingen mag ik er graag een verhaal bij vertellen: Het 
priesterjubileum van één van onze gastvoorgangers was 
uitgebreid gevierd. In één van de parochies had men hem (en de 
geloofsgemeenschap) een compleet nieuw orgel aangeboden. 
Dus kwam er in de krant een mooie foto van zijn hoofd met op 
de achtergrond het nieuwe orgel. De oprechte vroomheid van de 
pastor klonk in het bijschrift bij de foto: ‘ik geloof toch dat Maria hier 

de hand in heeft gehad’.
Daar heb ik even over nagedacht ….
Laten we wél zijn, op aarde is het niet best: de gasprijzen gaan 
omhoog, er is oorlog op zoveel plekken, geen onderdak voor 
vluchtelingen en er is een pandemie. En boven deze aarde zweeft 
een wolk met aan 
boord de Drie-eenheid 
en natuurlijk Maria en 
zij kijkt naar beneden: 
‘Kijk eens even met mij 
mee...’, en Gevieren 
kijken ze naar beneden: 
´die mensen in dat 
West-Brabantse dorpje, 
die hebben geen 
ordentelijk orgel!’ En 
alle Wolkbewoners 
waren het erover eens 
dat dat toch echt niet 
kon! De hand van 
Maria!

Als ik u mee mag 
nemen naar de andere 
hoek van de ARK, daar 
hangt aan de muur een 
wandelstok, gemaakt 
van een tak. Het is 
een geschenk van een 
vroegere cliënt. Er zat 
een akelige golfslag in 
zijn leven die maakte 
dat hij wekenlang te 
somber was om overeind te komen en na verloop van tijd klom hij 
uit dat dal maar sloeg dan meteen door naar een veel te opgewekt 
leven. In die perioden kon hij niet thuis zijn en kwam hij naar het 
landgoed Vrederust en zondags naar onze kerk. ‘Bidt maar voor 
mijn vrouw en de kinderen’, zei hij altijd. Dát, en we baden ook 
voor hem. Hij is oud-militair. Zijn droom is om nog eens op bivak 
te kunnen gaan met drie officieren. Deze mannen, onder wie hij 
heeft gediend, waren wijs en konden goed met jongeren omgaan. 
Op bivak, in de nacht, zou hij met hen willen spreken over die 
golfslag in zijn leven. Dan zou hij eens écht kunnen uit-spreken en 
tot rust komen. Inmiddels zijn twee van die drie overleden, maar de 
droom heeft hem nooit verlaten. Voor dat bivak had hij alvast een 
wandelstok gemaakt en hij heeft hem aan de ARK-gemeenschap 
gegeven als een voorbeeld: we hebben allemaal een stok nodig 
om verder te kunnen komen. 
Daar sta ik geregeld even stil, de Eeuwige als een wandelstok. “Uw 
stok en uw staf geven mij moed ...”

ds. Ruud Jellema 
geestelijk verzorger van GGZWNB
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EEN INKIJKJE IN AFGHANISTAN.
Dinsdag 19 oktober, Sint-Martinuskerk, Dorpsstraat 20, Halsteren.
Aanvang 19.30 uur.

Namens de werkgroep Vorming en Toerusting van de Protestantse 
Gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer vinden we het fijn dat we 
na lange tijd weer avonden kunnen organiseren met interessante 
thema’s en wel bekende sprekers.
Op onze eerste avond is mevrouw Rina Teeuwen onze gast. Rina 
Teeuwen zal ons vertellen over haar werk als hulpverlener in 
Afghanistan, waar ze sinds 1992 bij betrokken is geweest, ze heeft 
er 15 jaar gewoond en is daarnaast als consultant actief geweest. 

Ontmoet Rina en Anna, collega’s in Afghanistan, zich inzettend voor 
de ontwikkeling van de minst bedeelden, vooral vrouwen en meisjes. 
Hoe werkten en woonden zij voor de komst van de Taliban? Wat zijn 
de raakvlakken en verschillen tussen Rina en Anna in hun geloof en 
cultuur, hun kijk op het leven en de politieke ontwikkelingen. Er wordt 
een inkijkje geven op 19 oktober waarbij Rina een schets zal geven 
over de laatste ontwikkelingen.

De avond is gratis toegankelijk. Er is geen coronacheck, mondkapjes 
zijn niet verplicht (mag wel), de zitplaatsen zijn gemarkeerd en op 
gepaste afstand. We rekenen erop dat u niet komt bij evt. klachten. 
Heel hartelijk welkom.

Werkgroep Vorming en Toerusting van de Protestantse 
Gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer

ROND DE KERKEN.
“Wat was ons kerkblad in de afgelopen jaargang ontzettend 
belangrijk”. Dat was de conclusie toen we als bestuur bij het begin 
van de nieuwe jaargang bijeen waren. In de hele corona tijd was 
Rond de Kerken een heel belangrijk contact orgaan. Het geeft 
iedereen immers veel nieuws over de eigen gemeente. Tegelijk zijn 
we op de hoogte van het nieuws van onze buurgemeenten van de 
Brabantse Wal. Vanzelfsprekend willen we graag heel veel lezers 
bereiken en daarom zijn we steeds op zoek naar nieuwe abonnees. 
Mevrouw Van Herel ( tel. 0164-251127) noteert deze graag.
In onze bestuursvergadering hebben we besloten dat de 
abonnementsprijzen in de nieuwe jaargang, die 1 oktober 
begonnen is, niet zullen veranderen. Dit kan dank zij de 
adverteerders en dank zij de sponsors. Door hun bijdrage kan de 
prijs nu al een aantal jaren gelijk blijven.
De prijs voor een postabonnement blijft € 28,00 en voor een 
digitaal abonnement € 17,50.
Mag ik u vragen dit abonnementsgeld over te maken op rekening 
NL 46 INGB 0003 3542 28, t.n.v. St. Rond de Kerken te Bergen op 
Zoom. Dit verzoek zal ik dit jaar nog wel een paar keer herhalen. 
Want in januari zullen we acceptgiro’s verzenden, maar dan komt 
er door de kosten daarvan wel 5 euro bij. 

A. Petermeijer

BERGEN OP ZOOM
Protestantse Gemeente, Ontmoetingskerk, Bolwerk.
* Zondag 17 oktober 10.00u: ds. W. Lolkema.
 M.m.v. cantorij Rejoice.
* Zondag 24 oktober: geen dienst in de Ontmoetingskerk.

St. Gertrudiskerk.
* Zondag 24 oktober 09.00u: .pastoor P. Verbeek en 
 ds. J. Kommerie.
 Oecumenische dienst.

GGZWNB landgoed Vrederust.
* Zondag 17 oktober 10.45u: ds. R.H.J. Jellema.
* Zondag 24 oktober 10.45u: pastor I. Lamers.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE HALSTEREN / NIEUW-
VOSSEMEER
Halsteren, St. Martinuskerk.
* Zondag 17 oktober 10.00u. Dienst in Nieuw-Vossemeer.
* Zondag 24 oktober 10.00u. ds. H. de Bie uit ‘s Gravenpolder. 
 Collecten: 1e Diaconie, 2e Pastoraat, 3e Onderhoud kerken.

Nieuw-Vossemeer, Kerk Voorstraat
* Zondag 17 oktober 10.00u. ds. H. van het Maalpad.

 Viering van het Heilig Avondmaal.
 Collecten: 1e Diaconie, 2e Kerk in Actie, 3e Onderhoud kerken. 
* Zondag 24 oktober 10.00u. Dienst in Halsteren.

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

PROTESTANTSE GEMEENTE TE WOENSDRECHT 
* Zondag 17 oktober: 9.45u: Prof. F. van den Brande, Kalmthout
 Collecten: 1e ZWO; 2e Pastoraat en Eredienst. 
 3e Klein onderhoud kerkgebouw
* Zondag 24 oktober, 9.45u: ds. W. Lolkema, Woensdrecht.
 Doopdienst
 Collecten: 1e ZWO werelddiaconaat; 2e Pastoraat en Eredienst.  
 3e Klein onderhoud kerkgebouw

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE 
* Zondag 17 oktober om 11.00 uur: ds. A. ten Kate.
 Collecten: Werelddiaconaat ZWO en Kerkrentmeesters.
* Zondag 24 oktober om 10.00 uur: dhr. C. Van der Voorde.
 Collecten: Voedselbank Steenbergen en Kerkrentmeesters.
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KERKDIENSTEN

   Dit nummer geldt voor twee weken. Het volgende nummer,
dat voor twee weken geldt, verschijnt op 28 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.

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



RdK pag. 3

ROND DE KERKDIENSTEN

Zondag 17 oktober 10.00 uur, Ontmoetingskerk. 
Voorganger ds. Wim Lolkema: Op deze zondagmorgen hoop 
ik weer de kerkdienst in de Ontmoetingskerk te leiden. Cantorij 
Rejoice werkt aan de dienst mee. Het rooster vermeldt onder 
meer: Marcus 10: 32 t/m 45, met de bekende woorden: …de 
Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden maar om te 
dienen…. 
Je / U bent hartelijk welkom.

Zondag 24 oktober 09.00 uur, St. Gertrudiskerk.
Vandaag is er een oecumenische viering in de Sint Gertrudiskerk 
aan de Grote Markt. Deze vindt plaats in het kader van het 
gedenken en vieren van de Bevrijding van de Brabantse Wal in 
oktober 1944. 
De viering begint om NEGEN uur en wordt geleid door pastoor 
Paul Verbeek van de Bergse RK parochie en door ds. Jelle 
Kommerie. Ds. Kommerie is als krijgsmachtpredikant verbonden 
aan de vliegbasis Woensdrecht. Dhr. Kees de Klerck zal proberen 
de dienst te streamen met een toegang op onze website.
Je / U bent hartelijk welkom.

HUISDIENSTEN IN SERVICEFLATS EN WOOMZORGCENTRA
Residentie Meilust vrijdag 15 oktober, 15.00u: ds. W. Lolkema. 
Nieuw ABG donderdag 21 oktober, 10.00u: 
 ds. W. Lolkema.

ROND DE GEMEENTE

LUISTERLESSEN OVER DE MATTHÄUS PASSION VAN BACH
Op vier woensdagmiddagen in januari en februari zal Annemiek 
Vogels u wegwijs maken in de beroemde Matthäus Passion 
van Johann Sebastian Bach. In deze zogenoemde luisterlessen 
maakt u kennis met recitatieven, aria’s en koralen die samen het 
lijdensverhaal van Christus vertellen en bezingen, volgens het 
evangelie van Mattheus. We gaan daarbij op zoek naar de relatie 
tussen tekst, muziek en de betekenis voor u als toehoorder van de 
21e eeuw. 
Bach’s muziek spreekt mensen van alle leeftijden aan, door zijn 
werk weet hij alle rangen en standen te verenigen. Volgens velen 
wijst Bach de weg naar God, zeker in dit grote werk, dat jaarlijks 
in vele Nederlandse kerken en concertzalen wordt uitgevoerd. 
Waarom luisteren we er nog steeds naar? Wat spreekt ons erin 
aan? Gaan we enkel voor die prachtige muziek? Of heeft het 
lijdensverhaal ons iets te zeggen? Wellicht is het een combinatie 
van alle factoren? 

Hoe dan ook: u bent van harte welkom om als luisteraar actief 
deel te nemen aan de zoektocht door een van de topstukken van 
de West-Europese cultuur. Tijdens de luisterlessen zullen we 
ingaan op de aparte onderdelen van het werk, en deze via een cd 
beluisteren. Uiteraard kunt u met de koralen meezingen. 
Data: 12 & 26 januari, 9 & 23 februari
Tijd: aanvang 14.15 uur; koffie vooraf vanaf 13.45 uur. Einde rond 
16.45 uur. 
Deelname aan de luisterlessen is gratis; wel wordt per keer een 
collecte gehouden. 
Aanmelden bij Annemiek Vogels: a.vogels@kpnplanet.nl of 0166-
603724

LECTUUR VANAF DE LEPELAAR

Heel lang geleden…,
in een stadje hier behoorlijk ver vandaan, schreef ik in ons 
plaatselijk Twents kerkblad, na een zeer inspirerende kerkdienst 
in het kader van het Conciliair Proces: De thuisblijvers hebben 
absoluut ongelijk gehad! Ik was toen nog vrij kort predikant en 
moest de kerkelijke gevoeligheden nog wat meer ontdekken 
en leren. Een diaken viel over die zin: ik moest beseffen dat de 
mensen die die (avond-)dienst hadden gemist daarvoor weleens 
een héééél goede en gegronde reden zouden kunnen hebben!!!  
(O.k., begrepen, akkoord… Maar was tv-kijken naar PSV-
Feyenoord ook zo’n goede reden?)
Nu, plm. 33 jaar later, schrijf ik positief: degenen die op 26 
september naar de VOL-kerk zijn gekomen, hebben daarvan 
hoogstwaarschijnlijk geen spijt. Want het was me een happening! 
Samen ontdekken, samen vieren, samen eten. En wel voor 
gemeenteleden (jong en oud) en anderen op de gehele Brabantse 
Wal. En dat alles rondom het thema Schepping. 
Het weer was super. De ontdek-activiteiten waren keigaaf. De 
viering was to the point en zowel ingetogen als uitbundig. En 
de pannenkoeken en de soep en het ijsje: ver-ruk-ke-lijk! De 
deelnemers: rond de zeventig personen in de leeftijd van nul t/m 
(jawel) acht-en-tachtig jaar. Helemaal zoals een VOL-kerk (ook wel 
Kliederkerk genoemd) moet zijn. 
De hoeveelheid werk die van tevoren was verzet, was enorm. 
Maar het was de moeite meer dan waard. Enkele dingen die niet 
helemaal gingen zoals ze hadden moeten gaan, waren er ook, 
maar in een beperkt aantal. En al doende leert men.
Er is door sommigen al gevraagd om, dan wel aangedrongen op 
een volgende uitgave van VOL-kerk. We gaan dat verzoek zeer 
binnenkort bespreken. 

En (tussen haakjes) voor de ‘wat jongere’ lezers 
van onder de 45 jaar onder ons: het Conciliair Proces (zie boven) 
voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping was 
een groot, wereldwijd project van de Wereldraad van Kerken 
wat ook in ons land heel veel aandacht heeft gekregen. Het 
beleefde zijn hoogtepunt in de jaren 1987 t/m plm. 1992, met 
plaatselijke kerkelijke activiteiten (incl. themadiensten) en landelijke 
manifestaties, waaronder Kerkendagen. De Franciscaanse 
spiritualiteit, met haar nadruk op respect voor alles (iedereen) wat 
leeft en bloeit, was een belangrijke bron van inspiratie. 
Voor heel wat kerkmensen was de grote bijbelse en kerkelijke 
aandacht voor het milieu destijds tamelijk verrassend. En in het 
stadje Goor waar wij als gezin toen woonden hielden we met onze 
catechesegroepen de opruimactie Goor Schoon, met vuilniszakken 
en papierprikkers. Het was een evenement wat veel belangstelling 
trok! En dat alles zonder websites, e-mail en Facebook.

De zin van het leven
wordt een groep waarin we op drie avonden het boek met de 
gelijknamige titel van Fokke Obbema bespreken. We beginnen op 
dinsdag 19 oktober. Aanmelden kan nog t/m vrijdag 15 oktober. 
Aanmelden voor vier avonden Bibliodrama kan tot 28 oktober. Zie 
verder de folder met activiteiten die bij u / jou is bezorgd met de 
Gemeentebrief van september.

Ten slotte
Een hartelijke groet aan jou en u, 
vrede en alle goeds gewenst. 

W. Lolkema. 

BOODSCHAP UIT DE PASTORIE AAN BOLWERK ZUID

Stamtafel actueel in de pastorie te beginnen op 20 oktober.
Op een aantal woensdagochtenden in het winterseizoen staat de 
deur van de pastorie aan Bolwerk-Zuid 136 open.

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



We beginnen op woensdag 20 oktober rond 9.30 uur met koffie/
thee. En waarover praten we dan?...gewoon wat ter tafel komt. Iets 
actueels, de politiek, de kerk, iets over het leven, een artikel in de 
krant wat aansprak of juist schuurde of….Noemt u maar op. Het 
kan overal over gaan. Om 9.30uur staat de koffie/thee klaar. Om 
11.00 uur sluiten we Stamtafel Actueel weer af. In tegenstelling tot 
wat er in de inlegfolder in de laatste gemeentebrief te lezen viel, 
vinden deze ochtenden tot nader order dus plaats in de pastorie. 
Bolwerk-Zuid 136. Gewoon even aanbellen en de rest volgt dan 
vanzelf. Aanmelden mag, maar hoeft niet. Iedereen is welkom. 

N.B.: In de ingevouwen folder in de laatste gemeentebrief van de 
Ontmoetingskerk stond nog te lezen dat deze activiteit in de kerk 
plaats heeft. U bent zoals u kunt lezen welkom in de pastorie. 

Ook op de woensdagen 17 november; 19 januari en 3 maart bent 
u welkom. En als deze activiteit waardevol, leuk of verbindend 
blijkt te zijn en u/jij neemt de uitnodiging aan om aan die stamtafel 
te willen zitten, dan gaan we ook na 3 maart gewoon door met 
“Stamtafel actueel”.

Vrede en alle goeds van ds. Ellen van Sluijs.

VERJAARDAGEN EN HUWELIJKSJUBILEA
In de komende periode vieren onderstaande gemeenteleden in de
leeftijd vanaf 80 jaar, hun verjaardag:
16 okt. mevr. J. Jansen, 90 jaar (sectie 2).
27 okt. mevr. N. Suurmond - Brandsma, 88 jaar (sectie 4).

Huwelijksjubileum
Op 26 oktober zijn dhr. en mevr. P. van Vloten - N.A.J. Daalder, 55 
jaar getrouwd (sectie 4).

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

BESTUUR/BELEID/BEHEER

VAN DE KERKRENTMEESTERS
De kerkrentmeesters zijn altijd heel blij met onverwachte, extra 
giften. Vooral als die bestemd zijn voor extra of onverwachte 
uitgaven. Zo mochten we een gift ontvangen van een gemeentelid 
van maar liefst
 € 2000,-, waarvan € 250,- voor de kerk, € 750,- voor het orgel en 
de resterende helft mocht ‘naar de bliksem’. Daarbij werd verwezen 
naar een eerder stukje in Rond de Kerken, waarin werd gemeld dat 
onze bliksemafleider moet worden vernieuwd. Heel hartelijk dank 
voor deze gulle gift!
Ook mochten we voor de nieuwe geluidinstallatie van twee 
gemeenteleden resp. € 500,- en € 1000,- ontvangen. Bijzonder 
bedankt! Zoals Eric Goossen al aangaf in de laatste Nieuwsbrief: 
we hebben voor ‘het nieuwe geluid’ nog ongeveer vijfduizend 
euro te gaan voordat het voorschot van de kerkrentmeesters is 
‘afbetaald’. 
Hier geldt: goed voorbeeld doet goed volgen. Dat kan op 
bankrekening NL29INGB0006921612 t.n.v. Protestantse 
Kerkgemeenschap Bergen op Zoom, o.v.v. ‘Beeld en geluid’.
Om de voortgang inzichtelijk te maken, komt er binnenkort een 
‘thermometer’ voor in de kerk te staan, waarop precies te zien is 
wat de stand is. Laten we proberen die zo snel mogelijk ‘vol’ te 
krijgen, zodat ook het ‘beeld’- gedeelte van Beeld en geluid kan 
worden geïnstalleerd! 
Grote en kleinere bijdragen, ze zijn ons alle even lief. In de kerk 
draagt eenieder bij naar vermogen. Dus iedere euro telt!

Rindert Peerbolte,
kerkrentmeesters@protestantsekerkbergenopzoom.nl 

MEDEDELINGEN

BOEKENMARKT
Over de boekenmarkt kan ik u gelukkig weer gunstige financiële 
cijfers noemen. 
De totale opbrengst in september is € 726,-. De opbrengst van de 
boekenmarkt van 2 september wist u al (€ 268,50). Daar komt door 
de online verkoop € 457,60 bij. Dit bedrag laat zien dat Alexander 
nieuwe mogelijkheden voor de online verkoop heeft weten te 
bedenken.
En dan is er 2 oktober alweer een boekenmarkt geweest, met € 
193,75 als opbrengst. 
Als laatste opmerking de mededeling dat de volgende boekenmarkt 
zaterdag 6 november zal zijn.

A. Petermeijer.

AGENDA 
Bijeenkomsten vinden plaats in de Ontmoetingskerk, tenzij anders 
vermeld.
Ma 18 okt. 13.30u, crea-dames.
 19.00u, repetitie cantorij Rejoice.
Di 19 okt. 10.00u, college van kerkrentmeesters.
 14.00u, kerkcafé.
 20.00u, bijeenkomst `zin van het leven`.
Wo 20 okt. 09.30u, stamtafel actueel [ Bolwerk Zuid 136] 
 16.00u, verg. Prot. Begraafplaats.
 20.00u, kerkenraad.
Za 23 okt. 09.30u, projectkoor.
Ma 25 okt. 13.30u, crea-dames.
 19.00u, repetitie cantorij Rejoice.
Di 26 okt. 14.00u, kerkcafé.
 19.30u, verg Vereniging van Eigenaren Palenzo.
 20.00u, groeigroep.
Wo 27 okt. 19.30u, geschiedkundige kring.
Do 28 okt. 10.00u, verg. Disck.
 20.00u, Windkracht 4 [jaarvergadering].
Za 30 okt. 09.30u, projectkoor.

INLEVEREN KOPIJ
Kopij voor de volgende Rond de Kerken graag voor woensdag 20 
oktober e-mailen naar margreet.dekam@kpnmail.nl.

BIJ DE KERKDIENSTEN  

Zondag 10 oktober negentiende zondag    zondag na Trinitatis 
Evangelie: Matteüs 9; 1-8
Zondagslied: Lied 863 ( Gezang804)    
Zondag  17 oktober twintigste zondag  zondag na Trinitatis    
Evangelie: Matteus 22: 1-14  
Zondagslied : Lied 747 ( Gezang 288)
  
Dankdag voor gewas en arbeid.

Een dankdag is een gebruik uit de Middeleeuwen Er waren toen 
vaste bededagen.
In 1578 werd bepaald dat er tijdens oorlog en andere rampen 
massaal gebeden moest worden. toen de industrialisatie toenam, is 
de viering veranderd in dankdag voor gewas en arbeid.
De dankdag voor gewas en arbeid wordt de eerste woensdag van 
november gehouden. op het meegeleverde plaatje zien wij de aren 
die klaar is om geoogst te worden. als je de aren of een heel veld 
ervan ziet wiegen in de wind raakt dat je zinnen stemt tot nadenken 
en dankbaarheid. De tekst op da afbeelding vraagt misschien voor 
die of gene om en vertaling er staat :

Zwijgen zou ik willen leren  en misschien leer ik worden zonder 
geluid horen wat zichtbaar is te herkennen / te voelen en door 
het zichtbare heen te kijken, misschien  ervaar ik de kunst van 
eenvoud   meer te zien dan het dingt op zich, in een steen meer 
dan een steen te zien, in een blad meer dan dat blad, in een mens 
meer dan de mens, en dus in de wereld meer dan de tastbare 
wereld.
(Peter Rosegger)

Deze statige stille aren kunnen ons zeker veel vertellen.  en deze 
stilte hebben zij nodig want alleen in het stille gezag kunnen zij zich 
ontvouwen tot volmaakte graankorrel. wie ken niet het spreekwoord 
zwijgen is goud praten is zilver. een bekend stukje wijsheid 
waar maar weinig mensen zich aan houden. stilte is een vreemd 
woord en mensen praten non-stop, zelfs als er niets te zeggen is 
chatterboxen doen zichzelf of anderen geen plezier. maar zwijgen 
is een kunst op zich. stilte is goud: als je veel praat , beschadig 
je jezelf. De menselijke tong is een beest dat slechts enkelen 
gehoorzaamt. Ze probeert constant uit haar kooi te ontsnappen. 
Macht kan niet worden gegeven aan degenen die te genereus zijn 
in hun woorden.
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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



Leonardo da Vinci wist dat al. en zo is het tot de dag van vandaag: 
kletskousen genieten niet alleen weinig respect, ze lopen 
voortdurend het risico iets doms of zelfs gevaarlijks te zeggen, 
kortom, ze worden gemakkelijk idioten.
Aristoteles: 
Door te zwijgen verneem ik de gebreken van anderen en verberg ik 
de mijne. 

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.
Van alle beperkende maatregelen die t.a.v. onze kerkdiensten 
waren genomen konden allen op één na gelukkig worden 

afgeschaft. De ene betreft de onderlinge afstand van 1.5 meter. 
Die houden wij nog aan op grond van het advies dat onze PKN 
geeft (waarin over ‘gepaste afstand’ wordt gesproken indien geen 
coronacheck wordt gehanteerd). Voor ons betekent het concreet 
dat de zitplaatsen in de kerk nog gemarkeerd zijn. Maar méér dan 
het houden van een exacte onderlinge afstand zegt de maatregel 
vooral: Laten we elkaars gezondheid en veiligheid niet uit het oog 
verliezen.  
 
Terugblik.
De zaterdag vóór de startzondag (26 september) moest de kopij 
van de vorige editie worden ingeleverd. Over het verloop van de 
startzondag kon nog niets worden gemeld. Nu wel. Wat was (en 
vooral: klonk) het goed (en ook ontroerend) om als gemeente 
samen weer te kunnen zingen. En naast lezing, verkondiging 
en gebed, ook door zang, muziek en dans (en niet te vergeten: 
consumptie!) het nieuwe seizoen te kunnen beginnen. Het thema 
was ‘het geinige broodje’. Voor wie er niet bij was en zich nu 
afvraagt wat dit nu behelst: de dienst is nog terug te zien via ons 
You Tube kanaal (zie de website van onze gemeente). Zonder hier 
namen te noemen: hartelijk dank aan allen die zich ‘vóór en achter 
de schermen’ hebben ingezet om deze dienst mogelijk te maken. 
Dat dit de ‘aftrap’ zal zijn geweest voor een gezegend komend 
kerkelijk seizoen.

Zondag 17 oktober.
Deze zondag is er dienst in Nieuw-Vossemeer. Organist is dhr. 
Johan Heuseveldt. In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. 
Dat zal, ondanks alle versoepelingen, nog gebeuren op de wijze 
zoals in de afgelopen tijd plaatsvond. Brood en wijn worden u in de 
banken aangereikt in één rondgang. De evangelielezing is Marcus 
9: 30 – 37. Wie is de belangrijkste?  En hoe ziet de verdeling 
van ‘ministerposten’ er verder uit? Ook in onze tijd herkenbare 
vragen waarmee leerlingen van Jezus zich ook toen al intensief 
bezighielden. Vragen waarmee je bij God, de Vader van Jezus 
Christus, flink de mist in kunt gaan. In het licht van Zijn koninkrijk 
is het zelfs, zo lezen we in dit evangeliegedeelte, een ongepaste 
vraag. Doe maar gewoon! En wat ‘gewoon doen’ is leert Jezus met 
aanschouwelijk onderwijs. Een klein kind wordt in het midden van 
de kring geplaatst. De geëigende lichaamsoefening voor christenen 
blijkt buigen te zijn. Buigen voor zo’n kind wel te verstaan. Dan haal 
je Jezus en God ‘in huis’!  

Zondag 24 oktober. 
Er is dienst in Halsteren. Voorganger is ds. Hans de Bie. Organist 
is dhr. Edu de Goffau.

Jarigen.
Mw. C. Herkelman - Bruin (16 okt.)
Mw. J.G.A. Prince – Harder (17 okt.)
Mw. B. Kaars Sijpesteijn – Muller (21 okt.)
Mw. M. van der Put – den Engelsen (23 okt.)
Dhr. D.W. Bosma (26 okt.)  
Allen van harte gefeliciteerd. 

Jubilea.
Dhr. en Mw. Wensink hopen op 18 oktober de dag te vieren dat zij 
25 jaar geleden in het huwelijk traden. Dhr. en Mevr. H.J. Becker-
A.W. de Schipper deden dat op 19 oktober 40 jaar eerder. M.a.w.: 
zij hopen op die datum 65 jaar gehuwd te zijn. Dhr. en Mevr. W.H. 
Salemink-G. Donker hopen op 20 oktober 60 jaar gehuwd te zijn. 
Wij feliciteren hen allen en wensen hen bovenal Gods zegen toe.  

Afwezigheid predikant.
Tot en met 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. 
Mijn kopij voor deze editie leverde ik, i.v.m. mijn afwezigheid, 
al in op 29 september. Wanneer u deze editie ontvangt heeft 
collega ds. Corry Biemond, i.v.m. het ingaan van haar emeritaat, 
op 3 oktober afscheid genomen van de Hervormde gemeente in 
Steenbergen. Ook vanaf deze plaats had ik haar een mooi begin 
willen toewensen van het emeritaat en alle goeds voor de tijd 
die voor haar en haar gezin ligt. Een afscheidsdienst is altijd een 
bijzonder moment. Helemaal, lijkt me, als de reden een emeritaat 
betreft. Door ernstige ziekte, die zich kortgeleden plotseling 
openbaarde, van de jongste zoon van Corry en haar man Piet zal 
de afscheidsdienst en het verdere verloop van deze dag een ander 
karakter hebben gekregen dan was voorzien. Evenals een ander 
begin van het emeritaat dan was gedacht.
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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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Wij wensen Corry en Piet en hun gezin toe dat aan hen een 
begaanbare weg wordt gegeven in deze voor hen zo moeizame 
en zware tijd. Dat Gods zegen, die Corry als predikante jarenlang 
zondag aan zondag op de gemeenteleden heeft mogen leggen, 
ook nu op hun leven zal mogen rusten. 

Tenslotte. 
U allen een hartelijke groet,

Ds. Henk van het Maalpad.

INLOOPMORGEN IN DE BAAK.
We starten weer op woensdag 20 oktober met de inloopmorgen.
Iedere derde woensdag van de maand is er in De Baak tussen 
10.30 uur en 12.00 uur gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Als u zich een uurtje wilt ontspannen en een gezellige sfeer weet 
te waarderen en u zich met een lekkere kop koffie of thee wilt laten 
verrassen, dan is dit een mooie gelegenheid.
U bent van harte welkom, uw buur(man) vrouw of vriend(in) ook.
Graag tot ziens!

Plonie van Ooijen.

SAM’s NAJAARS - KLEDINGINZAMELINGSACTIE.
Op (niet zoals in de vorige Rond de Kerken vermeld stond zaterdag 
16 oktober) maar op zaterdag 23 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.
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. 

HANDWERKCLUB “DE BAAK”
En weer ging een auto vol met gebreide en gehaakte dekentjes 
naar Weesp, van waaruit ze met het volgende transport naar 
Lesbos zijn meegegaan. Méér dan 200 dekentjes! Alle breisters en 
haaksters hartelijk bedankt. 
We gaan weer beginnen. Met ingang van 7 oktober komt de 
handwerkclub weer samen in De Baak om de veertien dagen op 
donderdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur.

Gea Ros.

AGENDA.
19 oktober: Vorming en Toerusting in de Sint-Martinuskerk 19.30 
uur
20 oktober: Inloopmorgen in De Baak 10.30 - 12.00 uur
21 oktober: Handwerkclub in De Baak 14.00 – 16.00 uur
23 oktober: Kledinginzameling bij de Quirinuskerk 
 10.00 – 12.00 uur

KOPIJ KERKBLAD.
Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal 
gelden en op donderdag 28 oktober verschijnt, insturen vóór vrijdag 
22 oktober naar Lucy Moerland, e-mail: lucy.moerland@hetnet.nl  
(0164 683295

BERICHTEN vanaf de BERGSE PLAAT

Ter Gedachtenis:
Willem (Wim) Johannes Corbet, Woensdrecht
21 november 1931 - 2 oktober 2021
Wim Corbet overleed op zaterdagmiddag 2 oktober in de leeftijd 
van 89 jaar. We namen afscheid van hem op zaterdag 9 oktober 
in de grote aula van crematorium Zoomstede, gevolgd door de 
begrafenis op de Algemene Begraafplaats in Hoogerheide.
Dhr. Corbet werd geboren in Rotterdam-Blijdorp. Tijdens zijn 
militaire diensttijd, in 1952,  leerde hij Jenny Verhoeven kennen: 
zijn meisje van bijna zestien jaar uit Hillegersberg. 
Ze trouwden in 1957: het begin van een huwelijk van maar liefst 64 
jaar. En ze hadden het heel goed samen. Ze ontvingen een dochter 
en twee zonen die ook weer partners kregen. 
Er kwamen acht kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.  Ze 
werden gezamenlijk een hecht gezin waarin de verhoudingen altijd 
prima zijn geweest.  
Wim werkte, na zijn opleiding, op een accountantsbureau en 
bij financieringsmaatschappij HDM. Later werd deze onderdeel 
van de Amro-bank. Hij werd procuratiehouder en werd begin 
jaren zeventig overgeplaatst naar Bergen op Zoom. De familie 
Corbet woonde in de stad en vanaf 1985 in een fijn huis aan de 
Fortuinstraat in Woensdrecht. 
In 1988 begon zijn pre-vut-periode. Het echtpaar ging regelmatig 
op vakantie, met hun caravan, wekenlang naar Frankrijk en 
Spanje. Zelfs tot in 2018! En Wim hielp dochter Marjolein met de 
boekhouding van haar eigen bedrijf. Verder waren er hun vrienden: 
contacten waar het echtpaar heel zuinig op was.
Wim was tot aan de laatste dag van zijn aardse leven sterk en 
helder. Hij was ook integer. Zijn levensmotto was: Doe wat je zegt, 
dan lieg je niet! Hij kon niet tegen onrecht. In hun Bergse jaren 
woonden er weleens (tijdelijk) mensen bij de fam. Corbet in huis, 
die zelf geen veilige plek hadden. Dat had ook te maken met het 
geloof van Wim: zijn geloof zag je vooral in zijn doen en laten. Maar 
ook in zijn gebed voor het eten. 
En nu is zijn leven op aarde voorbij. We hebben hem toevertrouwd 
aan de levende God. Moge die God nu ook kracht geven aan allen 
die hem zeer missen, vooral aan zijn echtgenote Jenny.  

Was u op 5 september (startzondag) 
in onze kerkdienst? Zo ja, dan herinnert u zich vast nog het filmpje 
over ‘een dag in Jeruzalem’. Het was gemaakt door Djeden 
Stekelenburg, een intelligente jongen uit Ossendrecht, Heilooppad. 
Hij volgt online-onderwijs aan een Highschool in Engeland. 
Djeden (nu bijna 13 jaar oud) is niet gedoopt als baby. Onder 
andere door zijn reis naar Israël van begin vorig jaar, met zijn oma 
en ouders, is hij tot de wens gekomen om nu wèl het sacrament 
van de Doop te ontvangen. En dat gaat gebeuren in onze 
kerkdienst op zondagmorgen 24 oktober. 
Het wordt een bijzondere dag: voor Djeden zelf, maar zeker ook 
voor zijn ouders Armand & Bertina. En voor zijn broers Joël en 
Sem. We wensen hen allen hiermee van harte geluk! Djeden 
hoorde al bij onze Gemeente en bij God, maar nu wordt dat ook 
zichtbaar en (voor Djeden zelf) ook duidelijk tastbaar.   

Meelees-avond 
Op maandagavond 18 oktober hebben we weer een meelees-
avond. En wel om 19.45 uur in de Oude Pastorie in Ossendrecht. 
U, je bent welkom! Ik moet me (i.v.m. het bovenstaande) nog even 
bezinnen op de Bijbeltekst die we op 18 oktober bespreken en op 
24 oktober in de kerkdienst lezen. 

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

 

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



RdK pag. 7

Ten slotte
Een gedachte van Dietrich Bonhoeffer voor ons dagelijks 
geloofsleven: 
Geloof krijgen we van God, slechts zoveel als we voor vandaag 
nodig hebben!   

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

Agenda:
ma. 18 okt: 18:45 uur
 Meeleesavond in de Oude Pastorie, 
 Dorpsstraat 10 te Ossendrecht.
vr. 22 okt: 14:30 uur:
 Oecumenische kerkdienst Heideduinstede, 
 Heistraat 12 te Hoogerheide

Kopij kerkblad. Inleveren kopij tot uiterlijk vrijdag 22 oktober, 20.00 
uur bij Kees Colpaart, e-mail: keescolpaart@outlook.com.
Welkom.

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

AFSCHEID VAN DS. CORRY BIEMOND-SPEK
Als gemeente mogen wij terug zien op een prachtige 
afscheidsdienst van onze dominee Corry. Ook van de muzikale 
omlijsting heeft iedereen genoten ! Het was goed dat er zovelen 
waren om de dienst bij te wonen. Voor ds. Biemond en haar 
gezin was dat heel waardevol. Ook dat wij nog met elkaar 
hebben genoten van een uiterst verzorgde lunch in de Brasserie 
De Watertoren en er gelegenheid was om afscheid van onze 
voorganger te nemen!
Het samenzijn daar werd afgesloten met een gedicht van 
Berendien Meijer-Schuiling. Op verzoek geef ik dit aan u door.
Hartelijke Groet,

Hanny van der Zee

Morgen-is voor ons verborgen.
Morgen- dat weet God alleen.
En geen sterveling, geen een,
kan ook maar een dag of uur
blikken in Gods Raadsbestuur.
Morgen-is voor ons verborgen.
Is het vreugd of ongeval ?
Ach, wij weten niet met al
wat de dag van morgen geven
of wat hij ons nemen zal.
Morgen-is voor ons verborgen.
Zal ons hart te bloeien staan
Met Gods weelden overlaan ?
Zullen wij over Gods hoogten
Of ook door Zijn diepten gaan ?
Morgen-is voor ons verborgen.
U en ik , wij weten niet
Wat de dag van morgen biedt.
Maar Hij , die “t heelal omspant
houdt ook ,,morgen “in Zijn hand !
Moed en vertrouwen voor ons allen.

DANKWOORD DS. C. BIEMOND
Graag wil ik iedereen bedanken die op welke manier dan ook 
betrokken was bij mijn afscheid van de gemeente op 3 oktober jl.. 
Een drukbezette kerkdienst met vele gemeenteleden en gasten uit 
alle windstreken. De medewerking van Marlotte van ’t Hoff die dat 
prachtige lied You raise me up van Josh Groban zong, de mooie 
toespraken en de unieke armband die ik van de gemeente ontving. 

Het heeft me ontroerd en ik neem het als een kostbare schat mee. 
Daarna de lunch in de Watertoren, gezellig en heel goed verzorgd. 
Mede namens Piet en de kinderen: BEDANKT.
Een hartelijke groet,

ds. Corry Biemond

BARBEQUE
25 september jl. een zaterdag waarop de zon volop scheen en het 
prachtig weer was.

We konden zowel binnen als 
buiten de Kerk met elkaar 
vertoeven.
Ruim 60 personen hadden 
zich opgegeven en wat 
hebben we genoten!  

Wat was het heerlijk om 
elkaar weer eens te zien en 
te spreken.
De 2 prachtige Ofyr BBQ’s, 
het vlees, de salades,  de 
(fris) drank, alles was super 
goed geregeld, met dank 
aan Hanneke, Fia, Corine en 
Teun.

Dit in combinatie met het mooie weer, maakt het dat we dankbaar 
terug kunnen kijken op een zeer geslaagde middag en een fijn 
samenzijn.
De organisatie:

Fia, Corine, Hanneke en Lieneke

VAN DE DIACONIE
COLLECTES

Zondag 17 oktober:
Er wordt gecollecteerd voor het Werelddiaconaat ZWO en voor het 
college van kerkrentmeesters.
De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de 
Sahelwoestijn. Het is er dus warm en droog en door de 
klimaatverandering wordt het er niet beter op. De woestijn rukt op 
en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, 
zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. 
Onder leiding van de kerk trekken zij samen op in een project dat 
gericht is op duurzame landbouw. Dit zorgt niet alleen voor meer 
voedselzekerheid, maar ook voor een vreedzame samenleving.

Zondag 24 oktober:
Collectes zijn bestemd voor de Voedselbank Steenbergen en het 
college van kerkrentmeesters.
Voedselbank Goed Ontmoet heeft geen inkomsten als gevolg 
van verkoop. Wij stellen de voedselpakketten altijd gratis ter 
beschikking. Onze operationele kosten proberen wij laag te houden 
(zo werken we uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers) en we 
betalen niet voor voedsel.

Predikant: vacant 

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



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

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

 

 

  
 

  

 

Ook onze bestuurders worden niet betaald. Veel zaken financieren 
we door giften van kerken, bedrijven, instanties en serviceclubs.

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 28 oktober a.s. verschijnt, inleveren voor 21 oktober 
a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com
Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

 

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 

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
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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 

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


