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GOD OP AARD ALS EEN KLEIN 
KINDEKE ? 

Er is een kindeke geboren op aard. Er is een kindeke geboren 
op aard.
’t Kwam op de aarde voor ons allemaal. ’t Kwam op de aarde 
voor ons allemaal.
‘t Kwam op de aarde voor ons allegaar ‘t Kwam op de aarde 
voor ons allegaar;
En wenst ons allen een zalig nieuw jaar En wenst ons allen een 
zalig nieuw jaar.

Er is een kindeke geboren. Een prachtig liedje. Maar het roept ook 
vragen op in deze Kersttijd.
Jongeren dagen mij wel eens uit:”Wat heb je nu eigenlijk aan het 
geloof? Waarom komt God op aarde in de gedaante van een klein 
kind” en “Waarom verschijnt God met Kerst niet als een sterke, 
heldhaftige God. Een gespierde, krachtige, heldhaftige leider, die 
alles met één pennenstreek oplost. Corona, eenzaamheid, verdriet, 
oorlog, geweld, honger en rouw? Dat zou pas gaaf zijn”. 
Een lastige vraag. Een serieuze vraag ook. Een kwestie, die we 
misschien het liefst ontwijken met Kerst. Immers Kerstfeest is een 
feest van sfeer, licht van kaarsen en een heldere ster. Een feest 

van vrede op aarde en welbehagen voor 
een ieder.  Een antwoord op deze vraag is 
ook niet zo makkelijk te geven.  Toch  zal 
ik proberen heel stamelend een poging te 
wagen. Misschien helpt het om de geboorte 
van het Kerstkind te vergelijken met een 
beweging, die in onze maatschappij sterk 
aan het opkomen is.  Het is al een tijdje 
een rage: langzaam aan doen. Langzaam 
koken, langzaam eten, slow food. Tegen de 
trend in van al het moderne gehaast , is de 
‘slow-movement’ ontstaan. Slow, langzaam.  
Er bestaat ook zoiets als slow education, 

slow travel, zelfs zoiets als langzame mode en langzaam bankieren 
- dat laatste lijkt me trouwens een héél verstandige zaak.
 
Geloof is ook slow food. Voedsel voor de ziel is iets dat langzaam 
groeit. Het geloof maak je je maar langzaam eigen. Het krachtigste 
voorbeeld hiervan is de geboorte van het Kerstkind. De wijsheid 
van God wordt geboren als een kwetsbare, onschuldige baby. 
God verschijnt niet op aarde als een kind omdat we allemaal zo 
vertederd zijn bij het zien van een klein baby’tje in de wieg. Ook 
niet omdat we allemaal in katzwijm vallen bij kaarslicht, engelen, 
herders, koningen, kerststerren en een kribbe in een stal. Het wijze 
woord van God wordt als kind geboren omdat het nu eenmaal zo 
gaat. Omdat het woord van God als iets kleins, kwetsbaars en 
volkomen nieuw, geboren wordt. Geboren in ieder mensenhart 
en in iedere wereldtijd opnieuw. En omdat het Kerstkind tijd nodig 

heeft om op te groeien. Langzaam, op een manier die bij jouw en 
mijn individuele levensritme past.

Waarom komt God op aarde als een baby? Omdat die creatieve en 
bevrijdende aanwezigheid van God handen en voeten wil krijgen 
in onze leefwereld. Van geboorte tot over de grenzen van dood 
en leven heen. Van de Alfa tot de Omega. Van onze geboorte tot 
onze dood. Dat  geloof kan alleen maar ontvangen worden en heeft 
zorg en tijd nodig om tot wasdom te komen. Het gaat er niet om 
dat we een plekje voor God inruimen in ons leven. Dat is namelijk 
onmogelijk. Het past niet. Daarvoor is onze God te groot en wij te 
klein. Het gaat erom of wij zélf woonplaatsen van de Allerhoogste 
zullen en willen zijn. Of we zijn het helemaal, of we zijn het niet.

Ieder jaar oefenen we het opnieuw. Ieder jaar zijn er nieuwe 
kansen. Ieder jaar een nieuw begin.  Ieder jaar opnieuw maken we 
in de kerk een reis langs  Advent, Kerstfeest, Epifanie, 40dagentijd, 
Pasen, Pinksteren tot de de Laatste Zondag van het kerkelijk jaar.  
Van verwachting naar geboorte naar volwassenheid, naar de dood 
en de invloed die daarna vrijkomt tot aan de voleinding als God 
alles-in-allen zal zijn. Het langzame ritme van de groei van je ziel, 
de groei van geloof, de groei van God-in-jou-en-mij. Geloof wordt 
geboren als een baby. Geloof groeit tegen de verdrukking in, deelt 
zich aan de wereld, leert zichzelf uit handen geven in het lijden en 
komt tot voltooiing door de dood heen. Langzaam is dit stijgen naar 
het licht van de eeuwigheid. Als we deze langzame groei niet in 
onszelf kunnen herkennen, dan zou het kunnen zijn dat we deze 
Kerstbaby nog nooit werkelijk echt ontvangen hebben?

Slow food. Langzaam voedsel voor de ziel. Geen instant 
verandering of instant wijsheid of instant geluk, maar langzaam 
groeiende wijsheid en geloof- dat is wat het Kerstkind komt 
brengen. Misschien denken we zelf vaak nog te instant-snel over 
God: alsof geloof alleen maar een aan-of-uit stand kent. Misschien 
is onze individuele geloofsbeoefening  nog te onregelmatig en te 
onrustig om die langzame wijsheid eigen te maken. Kinderen zullen 
het wellicht saai vinden, net als langzame kerstdiners trouwens. 
Maar waar zullen ze leren dat er zoiets als langzame wijsheid en 
langzaam geluk bestaat? En waar leren wij het? 

Het is zoals Marijke de Bruijne in haar oratorium: ”Als 
appelbloesem in de winter” zo treffend verwoordt:

“Echo die in ons blijft klinken. Vonk van God, geef ons de durf
’t met dit sprankje hoop te wagen, tot het groeiend wordt 
voldragen, ons van binnenuit vervuld.
Als een kind zo klein en kwetsbaar, teer, maar toch vol zachte 
kracht
wordt dan Christus steeds herboren.
Wat in ’t donker leek verloren wordt weer aan het licht gebracht”. 

GEZEGEND KERSTFEEST EN EEN SLOW 2022.
Vrede en alle goeds van Ds. Ellen van Sluijs
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ORGELCONCERT
Op dinsdag 4 januari 2022 wordt in 
de Ontmoetingskerk een orgelconcert 
gehouden met werken van o.a. Bach, 
Buxtehude en Beethoven.
De musici zijn Martijn Pieterman op orgel 
en Sonja Pieterman op saxofoon.
De aanvang van het concert is om 15.00 
uur.
We volgen de dan geldende 
coronamaatregelen en na afloop is er een 
uitgangscollecte.
Iedereen is welkom!

BERGEN OP ZOOM
Gertrudiskerk
* Zaterdag 18 december 19.00u: Lessons and Carols.

Protestantse Gemeente, Ontmoetingskerk, Bolwerk.
* Zondag 19 december 10.00u: ds. E. van Sluijs.
* Vrijdag 24 december 22.00u: ds. E. van Sluijs. Kerstnachtviering.
* Zaterdag 25 december 10.00u: ds. W. Lolkema. Kerstmis.
* Zondag 26 december 10.00u: ds. E. van Sluijs
* Zondag 2 januari 10.00u: ds. E. van Sluijs.

GGZWNB landgoed Vrederust.
* Zondag 19 december 10.45u: zr. P. Friskes.
* Vrijdag 24 december 19.00u: ds. W. Vermeulen.
* Zaterdag 25 december 10.45u: ds. R.H.J. Jellema.
* Zondag 26 december 10.45u: ds. R.H.J. Jellema. Zangdienst. 
* Zondag 2 januari 10.45u: Onbekend.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE HALSTEREN / NIEUW-
VOSSEMEER
Halsteren, Sint-Martinuskerk.
* Zondag 19 december 10.00u. Dienst in Nieuw-Vossemeer. 
* Vrijdag 24 december 22.00u. ds. H. van het Maalpad.
 Kerstnachtdienst m.m.v. de Martinuscantorij. 
 Collecten: 1e Diaconie, 2e Pastoraat, 3e Onderhoud kerken.
* Zaterdag 25 december Kerstmorgen 10.00u. 
 ds. B. ten Kate uit Bergen op Zoom.
 Collecten: 1e Kinderen in de Knel, 2e Jeugdwerk, 
 3e Onderhoud kerken.
* Zondag 26 december 10.00u. ds. N. Roggeband uit Tholen.
 Collecten: 1e ZWO, 2e Kerk in Actie, 3e Onderhoud kerken.
* Vrijdag 31 december 19.00u. ds. H. van het Maalpad.
 Collecten: 1e Oudejaarscollecte, 2e Pastoraat, 
 3e Onderhoud kerken.
* Zondag 2 januari 10.00u. Dienst in Nieuw-Vossemeer.

Nieuw-Vossemeer, Kerk Voorstraat.
* Zondag 19 december 10.00u. dhr. R. Favier uit Groot-Ammers. 
 Collecten: 1e Jong Protestant, 2e Eredienst en Liturgie, 
 3e Onderhoud kerken.
* Vrijdag 24 december 22.00u. Kerstnachtdienst in Halsteren.
* Zaterdag 25 december Kerstmorgen. 10.00u. 
 ds. H. van het Maalpad.
 Collecten: 1e Kinderen in de Knel, 2e Jeugdwerk, 
 3e Onderhoud kerken.
* Zondag 26 december 10.00u. Dienst in Halsteren.
* Vrijdag 31december 19.00u. Dienst in Halsteren.
* Zondag 2 januari 10.00u. ds. H. van het Maalpad.
 Collecten: 1e Predikantsplaats. 2e Diaconie, 
 3e Onderhoud kerken.
 
* U kunt de diensten ook volgen via YouTube of 
 www.kerkomroep.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE TE WOENSDRECHT 
* Zondag 19 december: 9.45 uur: ds. W. Lolkema, Woensdrecht
 Collecten: 1e ZWO; 2e Pastoraat en Eredienst. 
 3e Klein onderhoud kerkgebouw
* Zaterdag 25 december, ds. W. Lolkema, Woensdrecht.
 Collecten: 1e Kinderen in de knel; 2e Pastoraat en Eredienst.
 Aanvangstijd: raadpleeg onze 
 website www.pkgw.nl/kerkdiensten.

* Zaterdag 25 december, 9.45 uur: ds. W. Bisschop, Breda.
 Collecten: 1e Kinderen in de knel; 2e Pastoraat en Eredienst. 
 3e Klein onderhoud kerkgebouw
* Zondag 26 december, 9.45 uur: Prof. C. Vonck, Brasschaat.
 Collecten: 1e Bloemenfonds; 2e Pastoraat en Eredienst. 
 3e Klein onderhoud kerkgebouw
* Zondag 2 januari: 9.45 uur: Prof. C. Vonck, Brasschaat.
 Collecten: 1e Diaconie; 2e Pastoraat en Eredienst. 
 3e Klein onderhoud kerkgebouw

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE 
* Zondag 19 december om 10.00 uur: ds. Inkelaar.
 Collecten: Adventproject en Kerkrentmeesters.
* 1e Kerstdag 25 december om 10.00 uur: ds. I. Koeman.
 Collecten: Kinderen in de knel en Kerkrentmeesters.
* 2e Kerstdag 26 december om 10.00 uur: dhr. E. Meerkerk.
 Collecten: Diaconie en Kerkrentmeesters.
* Zondag 2 januari om 10.00 uur: dhr. C.v.d. Voorde.
 Collecten: Diaconie Steenbergen en Kerkrentmeesters.
In verband met de nader te bepalen coronaregels is het op het 
moment dat dit krantje wordt voorbereid nog onduidelijk of de 
diensten van Kerstavond en Oudjaar kunnen doorgaan en op wat 
voor manier.
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KERKDIENSTEN

   Dit nummer geldt voor drie weken. Het volgende nummer,
dat voor twee weken geldt, verschijnt op 6 januari 2022.

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 19 december 10.00 uur, Ontmoetingskerk. 
Rondom de langste nacht van het jaar steken wij het vierde 
Adventslicht aan en kondigen de komst van het kerstkind aan. 
Voorganger is ds. Ellen van Sluijs.

Vrijdag 24 december 22.00 uur, Ontmoetingskerk
Kerstnachtviering. Leonie en Ruben Wigmans zullen enkele 
kerstnummers ten gehore brengen. Ook is er een aantal muzikale 
intermezzo’s van Piet de Kam op orgel en Eric van der Geer op 
hobo. Voorganger is ds. Ellen van Sluijs.

Zaterdag 25 december 10 uur, Ontmoetingskerk.
Kerstviering. Rejoice zal haar medewerking aan deze viering 
verlenen. Voorganger is ds. Wim Lolkema.

Zondag 26 december 10.00 uur, Ontmoetingskerk. 2e kerstdag.
Omdat tweede kerstdag een zondag is, is er een kerstviering op 
deze tweede feestdag. Opgevoerd zal worden het kerstoratorium 
van Marijke de Bruijne “Als appelbloesem in de winter”. Ds. Ellen 
van Sluijs zal de verbindende teksten uitspreken.

Zondag 2 januari 10.00 uur, Ontmoetingskerk.
Voorganger is ds. Ellen van Sluijs.

OECUMENISCHE KERSTVIERINGEN IN SERVICEFLATS EN 
WOONZORGCENTRA
Jacquelineflat:	 vrijdag 17 december 14.30 uur: 
  diaken Anton Janssen en ds. Ellen van Sluijs.
Meilustflat:	 	 vrijdag 17 december 14.30 uur 
  (let op aanvangstijd): pastor Jo Staps en 
  ds. Wim Lolkema.
Stuijvenburgh: woensdag 22 december 14.30 uur: 
  diaken Jan Foesenek en ds. Ellen van Sluijs.
NW. ABG:  donderdag 23 december 14.00 uur: 
  diaken . Jan Foesenek en ds. Wim Lolkema.

ROND DE GEMEENTE

IN MEMORIAM
Zijn engelen geeft Hij opdracht over je te waken waar je ook gaat 
(psalm 91: 11).
Op 15 november is overleden Hendrika Margaretha Kouwenhoven 
- Turkenburg op de leeftijd van 88 jaar.
Ria was o.a. lerares op de Elsemanschool in Bergen op Zoom.
Ze heeft heel lang in de Locatellilaan gewoond, was actief 

betrokken bij de Ontmoetingskerk met vorming & toerusting en als 
bezoekmedewerker in een wijkteam.
Haar huis stond open voor het ‘’buurtgesprek ‘’. Wij herinneren 
haar als gastvrij, open voor een gesprek, veel bezig met gedichten, 
die ze ook zelf schreef en ondertekende met Maria. In de 
decembermaand schreef ze een ‘’kerstgedicht’’, dat ze met een 
kaarsje rondbracht bij haar adresjes.
In februari 2014 maakten we met gemeenteleden o.l.v. Amie, een 
Kerkraam met thema: kleuren van het geloof. Ria wilde graag het 
gedicht schrijven (ondertekend met Maria):

mijn meester leest voor
uit “De kleine Lord”
leest voor van het nieuwe Jeruzalem
met zijn paarlen poorten
zijn gouden straten
zijn muren van edele stenen

mijn liefde voor stenen
mijn liefde voor kleuren
aldaar geboren

mijn liefde voor het nieuwe Jeruzalem
waar de zon en de maan
ons niet meer verlichten
waar de Eeuwige en het Lam
ons tot licht zullen zijn.

De laatste jaren kon Ria door ziekte niet meer thuis wonen.
Dankbaar gedenken we haar en hebben liefdevol afscheid 
genomen.

Sjannie en Attie

IN MEMORIAM CAREL RIETVELD
Op woensdag 1 december jl. is Carel Rietveld overleden, onze 
vroegere organist. Hij woonde al weer een aantal jaren in Den 
haag waar hij, samen met zijn vrouw Jos, naar toe verhuisde om 
dichter bij de kinderen te wonen. Hierdoor werd mantelzorg beter 
bereikbaar voor hen.
De fam. Rietveld heeft twee periodes in onze omgeving gewoond. 
In de jaren 60 in Bergen op Zoom en sinds de 90’er jaren in de 
gemeente Woensdrecht en later ook weer in Bergen op Zoom. 
In beide perioden was Carel actief als organist en kerkmusicus. 
De familie heeft ook enkele jaren in Duitsland gewoon en daar 
werd Carel geïnspireerd door de Duitse / Lutherse liturgie en 
kerkmuziek. Hij verdiepte zich erin en ook in de theologische 
achtergronden van bijvoorbeeld Luther en Bach.
Om tot een beter begrip van de Schrift te komen leerde hij ook 
Hebreeuws en volgde cursussen in theologie. Al met al bracht 
dit met zich mee dat Carel op een zeer inhoudelijke wijze als 
kerkmusicus in onze gemeente heeft kunnen functioneren. Voor mij 
was hij altijd een goede sparringpartner. 
Carel heeft deel uitgemaakt van de orgelcommissie en was 
betrokken bij de aanschaf van het huidige van Leeuwen orgel in de 
Ontmoetingskerk. Ook zijn vrouw Jos heeft zich hiervoor ingezet 
door secretariële ondersteuning van de fondswerving. 
Na hun vertrek naar Den Haag bleven de contacten. Carel kreeg 
steeds meer hinder van zijn ziekte en tot zijn grote verdriet werd 
ook zijn vrouw Jos ziek. Zij overleed in het voorjaar van 2020. 1 
december jl. kwam er een einde aan het leven van Carel.
In de Bergse Ontmoetingskerk was op dinsdag 7 december de 
uitvaartdienst. Carel had de orde van dienst hiervoor helemaal zelf 
voorbereid. Het werd “soli deo gloria”. Alleen aan God de eer. Carel 
mocht 87 jaar oud worden.
We wensen zijn nabestaanden van harte sterkte toe met het 
verwerken van dit verlies en wensen hen kracht toe vanuit het 
geloof zoals hen dat werd voorgeleefd door hun ouders.

ds. Willem Vermeulen.

IN MEMORIAM PASTOR RUD SMIT
Op zaterdag 4 december is collega pastor Rud Smit ontslapen. 
Zijn gezondheid was de laatste jaren al sterk afgenomen en nu 
mocht aan zijn lijden een eind komen. Rud was vanaf het begin 
van deze eeuw pastoor in Bergen op Zoom. Aanvankelijk voor de 
centrumparochie en later voor de gehele stad. Voordien was hij 
rector van het Nederlands college in Rome. 
Rud was voor mij een inspirerende collega. Zeer belezen en 
breed geïnformeerd. Open en oecumenisch van instelling. Samen 
hebben we jarenlang het oecumenisch leerhuis gegeven. Ook 
wel de cursus “ABC genoemd” of “tweespraak”. Alle denkbare 
onderwerpen kwamen langs: kerkgeschiedenis, dogmatiek, kunst, 
exegese en noem maar op.

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



Hij leefde mee met onze kerkgemeenschap en was een 
goede partner bij de organisatie van de diverse, soms grote, 
oecumenische vieringen in de Gertrudiskerk. 
Samen waren we een keer in de bidweek voor de oecumene 
te gast in Rome. We hielden “op zijn Bergs” een oecumenische 
viering van woord en tafel in de Nederlandse Friezenkerk. Mooie 
gespreksstof na afloop natuurlijk. 
In 2012 schreven we samen, met enkele redactieleden, het boekje 
“24 vromen”. Nog altijd te koop bij het winkeltje van Ans.
Op 10 december was de dag van de uitvaart van Rud. Een 
pontificale eucharistieviering en vervolgens teraardebestelling. Rud 
mocht 79 jaar oud worden. We wensen zijn nabestaanden, zowel 
familie als vrienden, veel sterkte met dit verlies.

ds. Willem Vermeulen.

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? Gaat 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.
Plaats: De Ontmoetingskerk. 
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

Ontroering…
* Ontroerende reacties kregen mijn collega Ellen van Sluijs 

en ik na de beide diensten op zondag 21 november. We 
her-/gedachten onze overleden gemeenteleden en tevens 
onze oud-organist Wim van Kempen uit Poortvliet. Veel 
herinneringen aan unieke overleden mensen kwamen 
tijdens de diensten boven: dankbaarheid en weemoed. En 
bij het aansteken van de lichtjes waren er ook persoonlijke 
herinneringen, aan geliefden uit ieders eigen familiekring. 
Ongetwijfeld ook aan mensen die er al (heel) lang niet meer 
zijn. 

 Verschillende reacties ontving ik ook op deze beide diensten 
met TWEE voorgangers. Dat was dit jaar mogelijk omdat de 
gedachtenisdienst in Ossendrecht (waarin ik voorging) al op 
14 november plaatsvond. Het leek Ellen en mij goed om in 
de Ontmoetingskerk deze gelegenheid van samen voorgaan 
te benutten, met uiteraard heldere afspraken vooraf. Volgend 
jaar ben ik, bij leven en welzijn, op zondag 20 november wel in 
Ossendrecht. 

* En toen kwam, een week later, de prachtige Vesper die ik thuis 
via de livestream volgde. 

 Een juweel van een viering! Opnieuw met medewerking van 
fantastische zangers/-essen, voor een deel afkomstig uit 
Rejoice.

* Oók bijzonder ontroerend is het overlijden van pastoor Mgr. 
Rud Smit, op zaterdag 4 december. Pastoor Smit werd 79 
jaar oud. Ik leerde hem enigszins kennen via onze werkgroep 
Oecumenische Wintercyclus in de gemeente Woensdrecht. 
Een vriendelijk en fijn mens, zeer erudiet, pastoraal en (dus) 
menselijk ingesteld. Mijn collega Willem Vermeulen schrijft in 
deze uitgave van dit blad een mooie Gedachtenis. Mag pastoor 

Rud Smit rusten in vrede, in het licht en de warmte van de 
Eeuwige.

Onze GGG,
ook wel GemeenteGroeiGroep genoemd, komt weer bijeen 
op dinsdag 28 december om 20 uur. Plaats: consistorie 
Ontmoetingskerk. Nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom, 
ook als u / je misschien een keer wilt komen sfeerproeven. We 
hebben tijdens elke bijeenkomst ruimte voor een bijbelgesprek, 
pastoraal van aard. Die gesprekken gaan momenteel over Jezus 
in het evangelie van Johannes. Er is daarnaast ook altijd ruimte 
- voor wie dat wil - voor (uitgebreid) bijpraten over de zaken die 
ons persoonlijk bezighouden. We sluiten af met een moment van 
gebed.

En verder…
leest u in het rooster van kerkdiensten over de vieringen in de 
Ontmoetingskerk en in verschillende Tehuizen. We hopen, in 
verband met corona, dat ze allemaal kunnen doorgaan! De 
oecumenische dienst in Residentie Meilust op 17 december 
begint om HALF DRIE (en NIET zoals eerder vermeld om drie 
uur). Cantorij Rejoice werkt mee aan onze kerkdienst op de 
Kerstmorgen. En ook één of meer kinderen zullen, zoals het er nu 
voorstaat, iets zingen!
En verder…leidde ik vanaf 31 december 1986 zo’n dertig keer een 
Oudejaarsavonddienst. 
En lang geleden ook nog jaarlijks een dienst op de ochtend van 1 
januari. De geluiden van vuurwerk (rondom de Fortkerk op Curaçao 
héél hevig…!) en de geur van oliebollen(-bakkers) begeleidden de 
Oudejaarsdiensten. Naast de organist, uiteraard. 
De kerk hield dit jaar als het ware haar Nieuwjaarsdag op 28 
november, de Eerste Advent. Dus de data 31 december / 1 januari 
stellen in het liturgisch kerkelijk jaar zo goed als niets voor, behalve 
als ze op een zondag vallen. En toch hadden zulke diensten in mijn 
beleving ook altijd een bepaalde sfeer. 
In onze streek worden deze vieringen niet meer gehouden. Dus 
wens ik u op 31 december een zinvol moment toe van terug- en 
vooruitkijken. God dankbaar voor datgene wat goed is geweest 
en in vertrouwen op dat wat komen gaat. Zie het prachtige lied 
van Dietrich Bonhoeffer, 511 in het Nieuwe Liedboek: Door goede 
machten.... 

Afsluiting van een kalenderjaar
Het was een jaar waarin het coronavirus onder ons was. 
Regelmatig was het heel dominant aanwezig, soms meer op de 
achtergrond. Het bracht veel zorgen èn veel uitdagingen. Het 
maakte óók veel creativiteit los! 
Het was mij een genoegen met velen in onze Gemeente te mogen 
samenwerken, héél véél dank voor uw / jouw inzet! En ook de 
professionele samenwerking met (achtereenvolgens) Willem, Ellen, 
Paulien - en met onze organisten en kosteressen! - heeft me veel 
goeds gebracht. En misschien vergeet ik nu wel iemand… Welnu, 
ik bedoel óók jou. En óók u! 

Ten slotte
Ook bij PG Woensdrecht vindt u in dit blad informatieve kopij van 
mijn hand. 
Kinderen en jongeren: een fijne kerstvakantie gewenst!
Vrede en alle goeds voor jou en u. Vooral voor hen die te maken 
hebben met verdriet, ziekte en spannende dingen (lastig of juist 
héél mooi) in de nabije toekomst.

W. Lolkema.

BOODSCHAP UIT DE PASTORIE AAN BOLWERK ZUID

Beste allemaal,
Gezien het coronavirus hier weliswaar een opsomming van alle 
plannen en diensten rondom het Kerstfeest. Of dit allemaal door 
kan gaan met bezoekers is nog maar helemaal de vraag. Op dit 
moment geldt een sluitingstijd om 17.00 uur. We wachten het 
rustig af en verder verzoek ik u om de zondagsbrieven en de 
berichtgeving op de website in de gaten te houden. 

Zaterdag 18 december
“Lessons and Carols” in de Gertrudiskerk. Aanvang: 19.00 uur.

Zondag 19 december
Rondom de langste nacht van het jaar steken wij het vierde 
Adventslicht aan en kondigen de komst van het kerstkind aan door 
het zingen van de zogenaamde O-Antifonen. Immers de laatste 
dagen voor het Kerstfeest krijgt de Lofzang van Maria telkens een 
ander keervers De zogenaamde 0-antifoon.
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Dit begint met :”O…gevolgd door een Messiaanse titel uit het Oude 
Testament. Het lied: O kom, o kom Immanuël staat dus centraal. 
Via de wijsheid, God, de wortel van Isaï, de sleutel van David, de 
dageraad, de koning der volken en Immanuël ontdekken we alvast 
wat het kerstkind voor ons in petto heeft. 

Vrijdag 24 december
Om 22.00 uur wordt er in de Ontmoetingskerk een stemmige 
kerstnachtviering georganiseerd. Leonie en Ruben Wigmans 
zullen enkele kerstnummers ten gehore brengen. Ook is er een 
aantal muzikale intermezzo’s van Piet de Kam op orgel en Eric 
van der Geer op hobo. Daarnaast hopen we ook samen de aloude 
kerstliederen te mogen zingen.
Dhr. Piet de Kam begeleidt de samenzang .Voorganger is Ds. Ellen 
van Sluijs.

Zaterdag 25 december
Op deze eerste kerstdag zal om 10.00 uur Ds. Wim Lolkema 
voorgaan in de ochtendkerstdienst. Van oudsher een dienst voor 
jong en oud. Rejoice zal haar medewerking aan deze viering 
verlenen. Dhr. Piet de Kam begeleidt het koor en de samenzang.  

Zondag 26 december
Omdat tweede kerstdag een zondag is, is er een kerstviering 
op deze tweede feestdag om 10.00 uur. Opgevoerd zal worden 
het kerstoratorium van Marijke de Bruijne “Als appelbloesem in 
de winter”. Het Dutch Christian Choir o.l.v. Ineke de Vries zal dit 
oratorium ten gehore brengen. De teksten worden aan elkaar 
gepraat door ds. Ellen van Sluijs. Dhr. Johan Heuseveldt zal de 
samenzang begeleiden op orgel en dhr. Hikmet Bilalov begeleidt 
het koor op de piano.

Zondag 2 januari
Nieuwjaarsdienst. Of er voor of na deze viering gelegenheid is om 
elkaar fysiek nieuwjaar te wensen is gezien de coronamaatregelen 
nog de vraag. Houdt u de berichtgeving in de gaten. 

Gift
25 euro is ontvangen van familie C. Dit bedrag is overgemaakt 
naar de diaconie onder vermelding van de actie:”Kinderen in 
de knel”, ten behoeve van kinderen, die opgesloten zitten in de 
vluchtelingenkampen in Griekenland. Vanzelfsprekend is deze gift 
met dank aanvaard. 

Tot slot
Wens ik u een ingetogen Adventsperiode vol verwachting. Een 
Gezegend Kerstfeest en voor 2022 gezondheid, heil en zegen.

Vrede en alle goeds van ds. Ellen van Sluijs.

VERJAARDAGEN 
In de komende periode vieren onderstaande gemeenteleden in de
leeftijd vanaf 80 jaar, hun verjaardag:
17 dec. dhr. T.O. Tjioe, 82 jaar (sectie 3).
18 dec. mevr. P. Hament - van Loon, 84 jaar (sectie 5).
22 dec. mevr. C. Blanckaert - de Smit, 85 jaar (sectie 6).
26 dec. mevr. S.L.N. Derwort - Hubner, 93 jaar (sectie 4).
26 dec. dhr. R. van der Kamp, 83 jaar (sectie 3).
27 dec. mevr. G. van Keulen - Hoff, 92 jaar (sectie 2).
28 dec. dhr. H.M. Boogert, 86 jaar (sectie 5).
28 dec. mevr. W. van Heerden - Konijnendijk, 80 jaar (sectie 2).
31 dec. dhr. J. Vervoorn, 87 jaar (sectie 5).
1 jan. dhr. P.M.A. Zaat, 82 jaar (sectie 5).
5 jan. dhr. W.E. Gijssel, 80 jaar (sectie 3).

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

DIACONAAL NIEUWS

ZWO NIEUWS
Zondag 28 november heeft de ZWO, na de dienst, cakes/koekjes 
verkocht t.b.v. Vluchtelingenkinderen in Griekenland. De geweldige 
opbrengst hiervan was €101,50. Hartelijk dank aan iedereen die 
hieraan meegeholpen heeft en natuurlijk aan alle bakkers die dit 
mogelijk maakten.
Als u denkt, ik zou ook een keertje kunnen en willen bakken, laat 
het even weten. We zijn altijd op zoek naar nieuwe bakkers, vooral 
nu we dit iedere maand willen gaan doen. 

Zondag 19 december worden er, na de dienst, weer cakes en 
koekjes verkocht. Deze keer t.b.v. onze projecten in Moldavië. Alles 

zal, zoals gebruikelijk 50 cent per stuk kosten en u kunt het lekker 
bij de koffie nuttigen of meenemen voor later. Mogen wij weer 
rekenen op jullie steun? Alvast bedankt.

Namens uw ZWO, 
Alison Jolley.

BESTUUR/BELEID/BEHEER

VAN DE KERKRENTMEESTERS
Van 15 tot 22 januari wordt weer de Actie Kerkbalans gehouden. 
Dan vragen we u om een toezegging voor uw vaste vrijwillige 
bijdrage in 2022. Bij de meesten van u zal dat gaan via een e-mail. 
Daarin staat een link die u leidt naar een webformulier waarin u de 
toezegging kunt invullen. U geeft het bedrag aan en over welke 
maanden u dit verspreid gaat betalen. Ook geeft u de betaalwijze 
aan. Kiest u voor ‘SKG iDEAL’ dan krijgt u in de door u aangegeven 
maanden een e-mail met een link waarmee u kunt betalen. Als u 
dat niet wilt en zelf overmaakt (al dan niet met een automatische 
overschrijving) dan kiest u betaalwijze ‘Overig’.
Zij die hebben aangegeven daar prijs op te stellen, krijgen een 
papieren toezeggingsformulier thuisbezorgd. Dat wordt dan, nadat 
het is ingevuld, een week later weer opgehaald. 
Voor Kerkbalans 2021 lopen we wat achter met de inkomsten. 
Rond de tijd dat u dit leest zullen degenen die een aanzienlijke 
betalingsachterstand hebben, worden benaderd. Als u niet zeker 
bent of u uw toezegging wel heeft betaald, wilt u dat dan a.u.b. 
controleren?
Voor degenen die een extra steentje willen bijdragen om het 
totaal van bijdragen in de buurt te laten komen van die van 2020 
(net iets boven de ton): uw (extra) bijdrage is van harte welkom 
op bankrekening NL29INGB0006921612 t.n.v. Protestantse 
Kerkgemeenschap Bergen op Zoom o.v.v. Gift Kerkbalans 2021. 
U kunt dit ook heel makkelijk doen in de webshop: https://site.
skgcollect.nl/328 of met de Appostel app (die het gelukkig weer 
doet!). 
Heel hartelijk dank!

Rindert Peerbolte
kerkrentmeesters@protestantsekerkbergenopzoom.nl 

MEDEDELINGEN

BOEKENMARKT
Wat een mooie bedragen van de boekenverkoop. Wat vormt 
dat een belangrijke bijdrage aan het onderhoud van onze 
Ontmoetingskerk.
De boekenmarkt van december bracht € 231,- op. Dat is heel veel 
als we bedenken dat in de decembermaand alles maar 50 cent 
kostte. Dan moeten er vele boeken verkocht worden om dit bedrag 
te halen. Dit jaar brachten de boekenmarkten € 1245,- op. Dat gaat 
maar over 5 maanden, vanaf augustus. U weet dat er eerder dit 
jaar door de corona maatregelen geen boekenmarkten mochten 
zijn.
De internetverkoop heeft dit jaar een record opbrengst. Tot en met 
november was dat € 5097,-. Samen met de boekenmarkten wordt 
dat een bedrag van € 6342,-. En dan te bedenken dat daar nog de 
internetverkoop van december bij komt.
De volgende boekenmarkt zal zaterdag 8 januari zijn. Dat het dit 
keer bij uitzondering de tweede zaterdag van de maand is, komt 
doordat in 2022 op 1 januari nieuwjaarsdag valt.

A. Petermeijer.

AGENDA 
Bijeenkomsten vinden plaats in de Ontmoetingskerk, tenzij anders 
vermeld.
Do 16 dec. 14.30u, Advents- en kerstvieringviering voor senioren
Ma 20 dec. 19.00u, repetitie cantorij Rejoice.
Di 4 jan. 14.00u, kerkcafé.
 15.00u, orgelconcert Martijn Pieterman.
Wo 5 jan. 10.00u, taakgroep eredienst.
Za 8 jan. 10.00u, oud papier.

OUD-PAPIER CONTAINER
Deze vindt u weer bij de Ontmoetingskerk op zaterdag 8 januari 
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 29 
december e-mailen naar margreet.dekam@kpnmail.nl.
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BIJ DE KERKDIENSTEN  

Zondag 19 December (Gerechtigheid)
Evangelie: Johannes 1; 19-28
Zondagslied: Lied 437 ( Gezang 128)    
Zondag  25 December Eerste Kerstdag 
Evangelie: Lucas  2; 15-20
Zondagslied 470 ( Gezang 142)
Zondag 2 januari 2e zondag na Kerst 
Evangelie Matteüs 2: (13) – 19-23
Zondagslied 519

De Ster - Advent - Kerstmis. 

Het enorme aantal sterren dat schittert in de meer dan honderd 
miljard melkwegstelsels  is vrijwel onvoorstelbaar sommige 
sterren die we op een heldere nacht door de telescopen kunnen 
waarnemen, zijn zo oud en zo ver weg dat het licht ervan 
miljoenen, zelfs miljarden jaren naar ons onderweg was. Er zijn 
geen volken die  geen grootse krachten en mythen over hun 
kosmos hebben geprojecteerd op de sterrenhemel. 
De grote godin – Imanna – Ishtar – Aphrodite – was overal de 
stalende avond – en –ochtendster,  mysterieboog van slaap, 
droom, dood en regeneratie. We kijken naar de sterren en doen 
een wens, bidden tot de sterren en zien er de fosforescerende stof 
van ons psychisch firmament in. 
Duizenden jaren hebben sterren reizigers, zeelui en pelgrims 
de weg gewezen, zoals het bewustzijn dat door  zijn onbekende 
duister navigeert, zich oriënteert op de fonkeling van de 
beeldvormen  van de psyche.
Sterren verhalen  van het oneindige, visionair,  van iets in onszelf 
dat sterachtig is, sterrenstof. Bij verlies  kijken we omhoog en 
zien in de wenkende gloed van een  enkele  ster de ziel van de 
overledene.
Lang voordat we de uiterlijke aard van een ster kenden, stond hij 
al voor een kernachtig, enigmatisch ‘punt’ een ‘monade’, wiens 
zwaartebron mysterieus en onpeilbaar was. De Egyptische Noet, 
de lieflijke godin van de avondhemel, baarde de sterren. 
In de Piramideteksten kreeg de overledene opdracht om een 
‘onvergankelijke ster ‘te worden en zo voor altijd te leven. 
De alchemie nam het thema over in het streven om het 
conflicterende ‘vele’ van het zelf tot lichtend en verenigd éen’ 
te maken. Door zijn suggestie van magnetisch ‘centrum’, van 
ordening en vereniging werd de Poolster, die in Egypte ‘de plek ‘ of 
‘de grote stad’ heette, opgevat als knooppunt van het universum,  
het regelende centrum en de zetel van de oppergod die gaat over 
de kosmische kring van sterren.
In onbewegelijke eenzaamheid aan de hemel, als het midden van 
een mandala, kwam de Poolster  op de Chinezen over als de rust 
van een keizer, omgeven door zijn stralende hof, en in de alchemie 
werd hij beschreven als het vurige hart van haar geest Mercurius.
Sterren blijven ons roeren op de diepste niveaus.
En zo leidde de ster de wijzen uit het oosten naar de stal van 
Bethlehem. 
( boek der symbolen) 
Fijne kerstdagen gewenst,

Hartelijke groet, Marlies de Vries-Dix 

UIT DE PASTORIE.
Bij de diensten.
Wanneer u deze editie ontvangt, per mail of in de brievenbus, zal 
de persconferentie i.v.m. de coronamaatregelen, dinsdagavond 
14 december, achter de rug zijn. Meestal volgt snel daarna een 
advies van onze landelijke PKN met het oog op kerkdiensten en 
andere bijeenkomsten. Op het moment van inleveren van deze 
kopij, voor het weekend, leken de besmettingscijfers etc. de goede 
kant op te gaan. E.e.a. betekent echter nog wel dat de informatie 
m.b.t. de komende kerkdiensten hier nog niet actueel kan zijn.  In 
de komende nieuwsbrieven en op onze website proberen we u van 
deze actuele informatie te voorzien. 

Zondag 19 december. Vierde zondag van Advent. 
Om 10.00 uur is er dienst in Nieuw-Vossemeer. Voorganger is dhr. 
Rob Favier. Organist is dhr. Johan Heuseveldt. 

Vrijdag 24 december. Kerstavond. 
De kerstnachtdienst staat om 22.00 uur gepland. Maar vanwege 
de coronamaatregelen is op moment van inleveren niet duidelijk 
of deze dienst wel in de avond kan worden gehouden. In elk geval 
oefent de Martinuscantorij o.l.v. mw. Annemiek Vogels wel voor 
deze dienst. Dhr. Edu de Goffau bespeelt het orgel. De lezingen 
zijn bekende lezingen voor de kerstnacht: Psalm 2, Jesaja 9: 1- 7 
en Lukas 2: 1-20. Mocht de kerstnacht niet in de avond kunnen 
doorgaan dan wordt gezocht naar een mogelijkheid om deze 
toch op kerstavond via ons YouTube kanaal bij u in de huiskamer 
te brengen. De actuele informatie vindt u tegen die tijd op onze 
website en via een nieuwsbrief via de email. 

Zaterdag 25 december. Eerste kerstdag.
Er zijn twee diensten, zowel in Nieuw Vossemeer als in Halsteren. 
Beide beginnen om 10.00 uur. In Halsteren zal ds. Bert ten Kate 
voorgaan. Het orgel wordt bespeeld door dhr. Edu de Goffau. 
In Nieuw-Vossemeer gaat ondergetekende voor. Dhr. Johan 
Heuseveldt bespeelt het orgel. Voor deze dag staat traditioneel het 
‘kerstevangelie naar Johannes’ op het rooster: Johannes 1: 1 – 14.  

Zondag 26 december. Tweede kerstdag
Om 10.00 uur is er dienst in Halsteren. Ds. mw. Nel Roggeband 
zal deze dienst leiden. Het orgel wordt bespeeld door dhr. Edu de 
Goffau. 

Vrijdag 31 december. Oudejaarsavond.
Er is om 19.00 uur dienst in Halsteren. Althans: zonder 
tegenbericht vanwege coronamaatregelen. Volgt u de informatie op 
de website of in de Nieuwsbrief. 
Voorganger is ondergetekende. Dhr. Edu de Goffau bespeelt het 
orgel. 

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. 06 11048579.
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

Een bijzonder leven verdient 
een bijzonder afscheid

0167 76 72 74
familiekamer 
Oudlandsestraat 202, Steenbergen
www.uitvaartzorgnuiten-groffen.nl
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Zaterdag 1 januari. Nieuwjaarsdag. Gewoonlijk was er 
Nieuwjaarsbegroeting met aansluitend ochtendgebed. Het ziet 
er vanwege coronamaatregelen niet naar uit dat we elkaar bij het 
koffiedrinken kunnen ontmoeten om elkaar een goed nieuwjaar 
te wensen. Omdat 2 januari op een zondag valt, en er dus ook 
een kerkdienst is, vervalt dit keer op nieuwjaarsmorgen het 
ochtendgebed en de Nieuwjaarsbegroeting. 

Zondag 2 januari. 
Om 10.00 uur is er dienst in Nieuw-Vossemeer. Voorganger is 
ondergetekende en het orgel wordt door dhr. Johan Heuseveldt 
bespeeld. 

Om en om kerkdiensten. 
Ondanks dat op dit moment nog niet duidelijk is welke maatregelen 
i.v.m. corona zullen gelden is besloten om in januari 2022 te 
beginnen met het om en om kerken. De eerste en derde zondag 
van de maand zijn er diensten in Nieuw-Vossemeer. De tweede 
en vierde zondag van de maand zijn er diensten in Halsteren. 
Zodat er én op beide locaties voldoende diensten kunnen worden 
gehouden, én er elke zondag kindernevendienst is, én de gevolgen 
van dit besluit door beide locaties in gelijke mate worden gedragen. 
De diensten beginnen alle om 10.00 uur. Dus zowel in Halsteren 
als in Nieuw-Vossemeer. Tenzij anders staat aangegeven. En dat 
zal dan zijn bij vijfde zondagen van de maand, bij feestdagen en op 
zondagen waarop een oecumenische dienst wordt gehouden. Dan 
is er op beide locaties een kerkdienst. Waarbij het de bedoeling is 
dat in beide diensten dezelfde predikant voorgaat.   

Kindernevendienst.
Op de eerste en derde zondag van de maand is er 
kindernevendienst in Nieuw-Vossemeer en op de tweede en vierde 
zondag van de maand in Halsteren. Nog eens wordt onderstreept 
dat kinderen vanuit beide plaatsen op beide locaties welkom zijn. 
M.a.w.: voor de kinderen is er dus ook elke zondag dienst in onze 
gemeente. Let alleen even op de juiste plaats.

In memoriam: Wilhelmus Gerardus IJzermans.
Op 1 december jl. overleed op 80-jarige leeftijd Cher IJzer mans, 
Kloosterstraat 19 Bergen op Zoom. Hij was al geruime tijd ziek. 
Cher ging graag eigen weg. Die verliep langs vele stations en 
was niet altijd gemakkelijk. Velen zullen Cher hebben gekend 
van de frietkraam waarmee hij in Bergen op Zoom bij de Hema 
stond. Maar ook was hij eigenaar geweest van een Casino en 
schoonmaakbedrijf. En daarvoor werkte hij bij een gasbedrijf 
en zat hij bij de marine. Hij was een trouw bezoeker van onze 
kerkdiensten. Hij had een vast plekje achter in de kerk. Eerst 
alleen, later samen met Trudy Visch, die hij enkele jaren geleden 
leerde kennen. Zij ervoeren een echte vriendschap zoals Trudy 
dat op de kennisgeving van overlijden verwoordde.  Daarop staat 
ook een wens van Cher zelf: ‘Ik wens alle mensen geluk en vrede’. 
In de bijeenkomst in het crematorium op 8 december lazen we 
over de vriendschap die Ruth haar schoonmoeder Naomi bood. 
Vriendschap waarin de aanwezigheid van de Heer zelf oplicht. 
Wiens Naam de belofte is van Zijn Nabijheid. We hebben het leven 
van Cher toevertrouwd aan deze Heer. In het geloof en de hoop dat 
Hij ook Cher zal laten delen in het geluk en de zegen waartoe Hij 
hem heeft bestemd.  Dat allen die Cher nu zullen missen de kracht 
en troost zullen ervaren van God en medeleven van betrokken 
mensen. 

Er is gedoopt.
Jacobus Marinus Adriaan (roepnaam: Nathan) en Maerten Willem 
Petrus (roepnaam: Thijmen) de Jong ontvingen de Heilige Doop in 
de kerkdienst op 28 november jl. in Nieuw-Vossemeer. We zijn blij 
met- en dankbaar voor hen. 

Berichten uit de gemeente.
Mw. S.E. Knol verblijft in het centrum voor geriatrische revalidatie 
zorg in het Bravis ziekenhuis. Er is enige vooruitgang maar de weg 
is lang. We wensen haar en degenen om haar heen veel geduld, 
en vooral ook moed en vertrouwen toe. 
Dhr. J. J. Zoutendijk moest tijdens revalidatie vanwege een 
botbreuk, onverwacht in het ziekenhuis worden opgenomen met 
andere klachten. Gelukkig konden die succesvol worden behandeld 
en mocht hij naar huis terugkeren. Hopelijk geneest nu ook de 
botbreuk voorspoedig. Volharding toegewenst. 
Mw. P. den Hollander-Bockstart verblijft nog in revalidatiecentrum 
Heliomare in Wijk aan Zee. Er is sprake van vooruitgang maar over 
het verdere verloop is nog veel onzeker. We wensen ook haar en 
haar familie volharding en vertrouwen toe. Haar adres in Wijk aan 
Zee is: mw. N. den Hollander afdeling 3B, Postbus 78, 1940 AB 
Beverwijk.
Dhr. C.C. van der Put is weer thuis na opname en een operatieve 
ingreep in het Erasmus MC. Deze ingreep lijkt gelukkig geslaagd. 

Dhr. J.C. van Sluijs werd liggend op straat aangetroffen. Onderzoek 
leverde geen aanwijzingen op voor een oorzaak. Daarom mocht 
hij snel naar huis terugkeren. Voor hem en zijn verwanten reden 
tot dankbaarheid. Al blijft nog onzekerheid omtrent de oorzaak van 
deze situatie. We wensen hen toe dat er vertrouwen is. Zodat ook 
hiermee kan worden omgegaan.  
We ontvingen bericht van overlijden van Nic Littooij. Jarenlang was 
hij lid van onze gemeente, totdat hij enkele jaren geleden verhuisde 
naar Dinteloord. Hij overleed op 13 november. Romeinen 8: 38, 
over de niet aflatende liefde van God, was zijn houvast. 
We horen ook van corona bij gemeenteleden. De één heeft er meer 
last van dan de ander. Hopelijk blijven klachten zodanig dat men 
thuis kan uitzieken. Allen, ook degenen die hier niet met name zijn 
genoemd maar wel met zorg of ziekte te maken hebben wensen 
we moed, kracht en vertrouwen toe. 

Jarigen.
Dhr. J. Haaksma (21 dec.)
Dhr. H.A. Prince (5 jan.) 
Van harte gefeliciteerd. 

Afwezigheid predikant
Van maandag 3 januari t/m zondag 9 januari heb ik enkele vrije 
dagen. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met dhr. 
Jan van Staalduinen, tel.nr. 06-53161743. Voor waarneming is 
gezorgd.

Tenslotte.
In menig gesprek klinkt in deze dagen dat men deze tijd, vanwege 
alle onzekerheid over de gang van het virus en de wisselende 
beperkende maatregelen, helemaal zat is. De één maakt zich 
zichtbaar kwaad, de ander uit teleurstellingen, en weer een 
ander berust zuchtend en nog anderen gaan dit alles met humor 
te lijf, al dan niet cynisch. De meesten proberen er maar het 
beste van te maken. In een spannende thriller die ik las haalt 
de hoofdpersoon een Amerikaans gezegde aan. Vertaald luidt 
dit: Je kunt duisternis blijven vervloeken, maar je kunt ook een 
kaars aansteken. Eigenlijk toch ook (vind ik althans) een mooie 
kerstgedachte: God is de duisternis van deze wereld niet blijven 
vervloeken, maar heeft het ‘Licht voor de wereld’ aangestoken. En 
zongen we op de zondagsschool met kerst al niet ‘laat ons dan in 
‘t duister held ’re lichtjes zijn, jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn’. 
Dat het Kerstfeest als het Christusfeest ieder van ons zal mogen 
bemoedigen want de duisternis kan het Licht niet doven. 
Mede namens Karin wens ik U allen een waardevol kerstfeest toe 
en een voorspoedige jaarwisseling.

Ds. Henk van het Maalpad.

KOPIJ KERKBLAD.
Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal 
gelden en op donderdag 6 januari verschijnt, insturen vóór vrijdag 
31 december naar Lucy Moerland, e-mail: lucy.moerland@hetnet.
nl  (0164 683295)

Overlijden
Ons bereikte het bericht van overlijden van mw. G.W. van 
Elderen-van der Vloet, op 10 november. Zij woonde in Heideduin, 
Hoogerheide en bereikte de leeftijd van 87 jaar. Deze zomer 
bezocht ik haar weer eens; we hadden toen een zeer geanimeerd 
gesprek. 
We gedenken haar met liefde en respect. En we wensen hen die 
met haar verbonden zijn heel veel sterkte toe. Mag onze zuster 
Van Elderen rusten in de vrede van onze God, die alle verstand te 
boven gaat. 

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



Gemeenteleven   
Mw. Lidy Wulffraat-de Bie (Hoogerheide) is na een korte 
ziekenhuisopname nu weer thuis. En mw. P.A. Klaaijsen 
(Hoogerheide) is verhuisd naar de Beukenhof in Putte. Dat is voor 
haar een grote verandering. En niet minder voor haar man. We 
wensen hen allebei van harte veel sterkte toe. 
En ook anderen die te maken hebben met ziekte en verandering. 

Rorate Coeli, 
Dauwt hemelen, dat is de ‘zondagse’ naam van de vierde zondag 
in de Adventstijd; dit jaar op 19 december. Op die zondag zullen 
drie gemeenteleden in onze kerkdienst alle drie een preek van plm. 
vijfhonderd woorden houden. Dus drie keer, wat men tegenwoordig 
wel noemt: een Preek van de Leek. 
Hoezo, Leek? Een Leek is in dit verband iemand die niet is 
opgeleid tot professioneel voorganger of theoloog, maar die zéér 
zeker wel iets zinvols te vertellen heeft, vanwege zijn/haar eigen 
specifieke vakkennis en levenswijsheid. 
Deze drie gemeenteleden zijn resp. ergens in de twintig, in de 
zestig en in de tachtig. Heel verschillende leeftijden dus! Dat maakt 
het gebeuren extra boeiend. Zij nemen ons mee in hun gedachten 
over het thema “Verwachting”.  
Verderop in deze dienst vertel ik u van mijn kant een korte reflectie 
op de drie preken. Ik denk dat het een dienst gaat worden waarin 
we ons samen-gemeente-zijn intensief zullen beleven.     
Na evaluatie bekijken we of en (zo ja) hoe we verder gaan met 
deze Preken. Er zijn verschillende mogelijkheden. Dus: komt dit 
zien. En vooral horen!   

Kerkdiensten
U/je vindt hierover informatie in het rooster, voor in dit blad. Zelf zal 
ik voorganger zijn in de kerstavond-/nachtdienst. Op welk tijdstip 
deze gaat plaatsvinden bespreken we nog met de kerkenraad, 
naar aanleiding van de persconferentie namens de regering op 14 
december. Onze cantorij hoopt aan de dienst mee te werken.
Actuele informatie komt na de persconferentie op onze website. 
zie: www.pkgw.nl/kerkdiensten. 
    
Gespreksgroep op de middag
Word ik hier vaak over benaderd? Nee, dat niet. Maar toch wil ik 
graag met zo’n groep starten. Want steeds vaker hoor ik dat veel 
mensen (met name ouderen) niet graag op avonden hun huis 
verlaten. Daarom: een groep op de middag! En wel beginnend op 
maandag 14 februari om 14.30 uur in de Oude Pastorie. In principe 
voor één keer per maand, maar vaker kan ook. 
Ik wil graag samen in gesprek gaan aan de hand van een leuk 
boekje van Dr. Guus Labooy:
Christelijk geloof voor eeuwige beginners. Daarin komen 
verschillende grote onderwerpen uit onze christelijke traditie aan de 
orde. De titel van dit boek is natuurlijk een vondst: in het christelijk 
geloof is niemand ooit volleerd. We zijn beginners (bij wijze van 
spreken) ‘tot onze laatste ademtocht’. Het is een boekje van twaalf 
hoofdstukken en 123 bladzijden. Meer informatie, over aanmelden 
en materiaal e.d., volgt.   

Privé-zaken  
vindt u van mijn kant niet al te vaak in dit blad. Daar is Rond de 
Kerken ook niet voor bedoeld. Maar nu heb ik iets te vertellen. 
Onze dochter Maike (33) is sinds eind november met 
zwangerschapsverlof. (Ze heeft een mooi en boeiend beroep: 
tiener- en jeugdwerker bij Stad en Kerk (STEK) in Den Haag.) 
Zij en haar man Jeroen verwachten hun tweede kindje, een 
broertje of zusje voor hun dochter Marie die kort geleden drie jaar 
is geworden. Net als in 2018 beleven we opnieuw een bijzondere 
Adventstijd. Weken van verwachting, in meerdere opzichten!  
En onze zoon Pieter (31) is sinds 2018 diplomaat op de NL 
ambassade in Pretoria ZA. Na vier jaar mag hij verkassen naar 
een andere werkplek. En dat is geworden, weten we sinds kort: 
de Afrikaanse Ontwikkelingsbank in Abidjan, Ivoorkust. Tientallen 
landen investeren in allerlei ontwikkelingsprojecten in Afrika. Pieter 
wordt volgend jaar de vertegenwoordiger van ons land bij deze 
bank. Zijn vrouw Madina heeft al meerdere keren een periode in 
Abidjan gewoond en gewerkt. Dus gaan ze het daar samen vast 
wel redden. En zo volgen we onze beide kinderen met veel liefde 
èn met verwondering en dankbaarheid.     

Ten slotte 
Al onze gemeenteleden met wie ik in het bijna afgelopen jaar 
mocht samenwerken bedank ik heel hartelijk. Het is een voorrecht 
om hen regelmatig (of soms) te ontmoeten. En ik hoop op een 
goede voortzetting van dit alles in 2022.  Helaas zijn door corona 
verschillende geplande activiteiten in de maand december komen 
te vervallen. Maar we hopen toch wel dat deze fase van onze 
geschiedenis binnenkort voorbij is
Graag wens ik u allen feestelijke en warme kerstdagen toe, onder 

het motto: Immanuël = God met ons. En een goed begin van 2022. 
Met een hartelijke groet. 

W. Lolkema 

Kerststukjes
Met een groep enthousiaste bloemschikkers (Sarie, Hanneke, 
Charlotte, Marjanne, Nelly, Sanne, Karin, Meta en Carla) 
hebben we in drie dagdelen ruim 70 kerststukjes gemaakt voor 
de 75 plussers in onze gemeente. Tuinen werden gesnoeid, 
kringloopwinkels bezocht, de kerkzolder weer leeggehaald, levering 
van sierbessen en sierappels van  een fruitkweker uit Woensdrecht 
en zo hadden we heel veel spullen en groen om in onze bakjes te 
steken. We hebben een gezellige tijd met koffie, thee, lekkernij en 
een muziekje gehad. We wensen iedereen fijne kerstdagen en een 
gezond 2022.
PS wilt u de bloempotjes en kerstdecoratie weer bij ons inleveren. 
Dan kunnen we ze nog een keer gebruiken. 

Oliebollentijd
We hebben het kerstfeest nog voor de boeg, maar we moeten 
verder denken. Tijden zijn dan wel bijzonder maar het oliebollen 
bakken gaat door. 
Door corona moeten we op een aantal punten wat strikter zijn. 
Voorbereiding is meer bewerkelijk en we moeten dus weten of 
dit de moeite waard is. Daarom moeten we uiterlijk zondag 26 
december de bestellingen binnen hebben; liefst eerder.
Er kan bezorgd worden, maar wel met wat voorwaarden. Buiten bij 
de deur een tas of doos met passend geld, ook kan er van te voren 
geld overgemaakt worden. Er wordt bij bezorging wel aangebeld, 
maar feitelijk overhandigen is niet corona-proof. Er wordt tussen 
11.00 en 15.00 rondgebracht.
U kunt dit jaar natuurlijk ook een zak oliebollen weggeven aan uw 
kinderen, buren of familie.

Bestellen kan nu al. We bakken op donderdag 30 december. Voor 
de kernen Ossendrecht en Hoogerheide –Woensdrecht, worden 
ze op verzoek thuis gebracht. Voor de andere kernen en als u echt 
verse bollen wilt, mag u ze ook ophalen bij de kerk. Vanaf 11.00 uur 
zijn de eerste bollen gaar. We zijn er tot ong. 15.00 uur.

U kunt bestellen  liefst per mail wimvangeest@ziggo.nl, maar ook 
telefonisch 06-28-623-482    
De kosten bedragen €8.00 voor een zak van 10 oliebollen. U hebt 
de keuze uit bollen mét en zonder krenten/appel. Graag doorgeven 
naam en aantal zakken.
Met een hartelijke groet,

De bollenbakkers

Kopij kerkblad. Inleveren kopij tot uiterlijk woensdag 29 december, 
20.00 uur bij Kees Colpaart, e-mail: keescolpaart@outlook.com.
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AGENDA
Voorlopig worden er tot nader bericht nog geen 
wereldwinkelprodukten verkocht.

KERSTDIENSTEN
De minister van Justitie en Veiligheid heeft tijdens een overleg 
een dringend beroep gedaan op de kerken om navolging te geven 
aan de regels die met ingang van zondagmorgen 28 november in 
werking zijn getreden.
Het CIO doet een dringende oproep aan de kerkgenootschappen 
om alternatieve mogelijkheden te benutten voor de kerkdiensten 
die na 17.00 uur beginnen of nog niet afgelopen zijn, zoals een 
digitale uitzending van deze diensten of, waar dit niet goed mogelijk 
is, een eerder aanvangstijdstip te kiezen.
De kerkdiensten rond de Kerst (kerstavond en beide kerstdagen) 
hebben de aandacht van CIO en zullen tijdens een volgend overleg 
met de minister aan de orde komen. Veel zal afhangen van de 
ontwikkelingen in het aantal besmettingen.
Met bovenstaande adviezen in het achterhoofd heeft het 
moderamen in een extra vergadering overleg gehad over 
bovenstaande Coronaregels en wat dat voor onze gemeente 
betekent. Hoewel het een dringende oproep is en geen wettelijke 
verplichting, willen we als Hervormde Gemeente Steenbergen 
gehoor geven aan deze oproep en de regels in achtnemen.
We hebben allerlei scenario’s doorgenomen en zijn tot de conclusie 
gekomen dat er op dit moment nog niets is te regelen aangezien 
er op 14 december een persconferentie staat gepland waar de 
Coronaregels weer aangepast kunnen worden.
Wel denken we dat de 1,5 meterregel blijft. Voor ons betekent dit 
dat er maximaal 65 mensen de diensten kunnen bijwonen.
Om niemand teleur te moeten stellen bij aankomst bij de kerk heeft 
het moderamen het besluit genomen dat voor de kerstdiensten 
vooraf aangemeld moet worden. Hiervoor wordt dezelfde 
procedure gebruikt die we eerder al hadden: Vanaf maandag kan 
men zich opgeven voor de eerstkomende dienst bij de scriba, 
Conny Bom. Dit kan via de mail (voorkeur): connybom@autobom.
nl of telefonisch op het nummer 0167 – 56 45 47.
De eerste 65 aanmeldingen ontvangen een uitnodiging om de 
dienst bij te wonen. Als u geen bericht krijgt houdt dit automatisch 
in dat er geen plaats is gereserveerd en u de dienst helaas ‘live’ 
niet kunt bijwonen. Uiteraard blijft de beeld- en geluidsuitzending. 
Wij verzoeken u om uw mail en de site (http://protestantse-
gemeentesteenbergen.nl) regelmatig te bekijken omdat we hier de 
laatste wijzigingen e.d. in zullen zetten.
Als u via de mail op de hoogte wilt blijven van het kerknieuws 
en uw mailadres is nog niet bij ons aangemeld, dan kunt u dit 
doorgeven aan Conny Bom op eerder genoemd mailadres.
Namens het moderamen de scriba

Conny Bom-Hensen

VAN DE KERKENRAAD
Dienst 19 december a.s.
Zoals eerder vermeld is 1 december mevrouw Bieneke de Waal als 
kerkelijk werker begonnen in onze gemeente.
Wij zijn blij met haar komst en wensen haar veel vreugde 
en voldoening in het uitvoeren van haar pastorale taak in de 
gemeente.
In de dienst van zondag 19 december a.s. wordt zij door ds. 
Inkelaar aan onze gemeente verbonden oftewel in ambtelijke taal: 
‘in de bediening gesteld’.

Kerstboom
Na jarenlang gebruik van de grote kerstboom zijn wij overgegaan 
naar een kleiner formaat. Mede door de financiële steun van het 
Joppe van Poortvlietfonds zijn wij erin geslaagd een kleinere 
en toch mooie boom te kopen. Hopelijk kunnen we er weer vele 

jaren van genieten in de kerk. Namens de kerkrentmeesters onze 
hartelijke dank.

Piet Vogelaar

VAN DE BEZOEKVRIJWILLIGERS
Beste gemeenteleden,
Helaas hebben wij een teleurstellende mededeling voor u.
Ongetwijfeld heeft u al begrepen dat ook dit jaar het 
seniorenkerstfeest helaas niet door kan gaan. Door de 
Coronaregels en de nieuwe Covid variant, hebben de 
bezoekvrijwilligers in onderling overleg dit besluit genomen. 
Wij hopen op uw begrip, en wij hopen dat we in 2022 wel een 
seniorenkerstviering mogen hebben.
Maar ondanks alles is er toch Groot Nieuws voor ons !

Wij mogen uitzien naar de komst van het Christuskind.
Licht in de duisternis.
Geloven dat God met ons is en dat Zijn rijk zal komen.

Wij wensen u allen een vredig en gelukkig kerstfeest toe en Gods 
nabijheid, ook in het Nieuwe Jaar 2022.
Hartelijke groet van de bezoekvrijwilligers,

Grietha, Marianne en Hanny

VAN DE KINDERNEVENDIENST 
Actie Schoenendoos
We zijn er ook dit jaar weer in geslaagd, om met z’n allen een 
heleboel dozen (20!!) te versieren en te vullen, om opgestuurd te 
kunnen worden.  Dat de actie nog steeds zo breed gedragen wordt 
binnen onze gemeente, vinden wij heel speciaal en daar zijn we 
dan ook heel blij mee. We hopen volgend jaar zeker weer mee te 
doen.

Advent en kerst
De komende adventsperiode houden we ons bezig met “Het 
plakboek van Lucas”.
Met het adventsproject van dit jaar, kijken we mee over de 
schouder van de evangelist Lucas. Lang geleden heeft Lucas het 
verhaal van Jezus opgeschreven. Hij wilde nauwkeurig nagaan wat 
er gebeurd was en het allemaal netjes opschrijven. Wat heeft hij 
allemaal verzameld voor zijn evangelie?
Stel je voor dat Lucas een plakboek zou hebben bijgehouden van 
de verhalen over Jezus. Wat zou er dan in staan?
In dit “Plakboek van Lucas” ontdekken de kinderen wat Lucas 
heeft verzameld. Het is tegelijk een plakboek van de kinderen zelf, 
waarin zij kunnen bewaren wat ze meemaken in deze adventstijd 
en wat hen raakt in de verhalen uit de Bijbel.
Tijdens de dienst op kerstochtend, willen we met de kinderen het 
plakboek afsluiten met het kerstverhaal, een aantal kerstliederen 
en gedicht. Hoe we dit vorm kunnen gaan geven, zal afhankelijk 
zijn van de regels die dan gelden.
Ondanks alle regels, hopen we op een mooie adventsperiode en 
kerst.

Conny, Hannelie en Fia

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
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VAN DE DIACONIE
COLLECTES
Zondag 19 december:
Er wordt gecollecteerd voor het Adventproject van Kerk in Actie en 
voor het college van Kerkrentmeesters.
De opbrengst van het Adventproject is dit jaar bestemd voor de 
vluchtelingenkinderen in Griekenland. Juist met Advent leven 
we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een 
vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het donker, en dat geven 
wij door. Kerk in Actie helpt vluchtelingenkinderen in Griekenland 
met voedsel, kleding en onderwijs en probeert hen op een betere 
plek te krijgen.
Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in 
actie en geven we de hoop van advent door. Geef licht aan 
vluchtelingenkinderen in Griekenland.

1e Kerstdag 25 december:
Er wordt gecollecteerd voor Kinderen in de Knel en voor het college 
van Kerkrentmeesters.
Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven 
zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich 
in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor 
straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten 
nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren 
ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. Helpt u 
mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren?

2e Kerstdag 26 december:
Er wordt gecollecteerd voor Diaconie en voor het college van 
Kerkrentmeesters.
Diaconieën doen belangrijk werk in het ondersteunen van mensen 
in armoede, binnen en buiten de kerk. Diaconieën komen tot in de 
haarvaten van de maatschappij. Kerk in Actie verbindt diakenen 
met elkaar zodat zij kennis kunnen delen.

Zondag 2 januari:
Er wordt gecollecteerd voor de Diaconie Steenbergen en voor het 
college van Kerkrentmeesters.
Diaconieën doen belangrijk werk in het ondersteunen van mensen 
in armoede, binnen en buiten de kerk.

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 oprekening 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 6 januari a.s. verschijnt, inleveren voor 30 december 
a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com
Met vriendelijke groet,

Greet van Giels
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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 

 

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


