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Kerkdiensten
Zondag 27 maart 2022 – zondag laetare (Verheugen)
4e zondag in de 40 dagentijd
Om 10.00 uur is er een kerkdienst in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. Voorganger is
ds. Henk van het Maalpad. Na afloop van deze dienst zal dhr. Martin Vooijs een
toelichting geven op de wijze waarop op dit moment vorm wordt gegeven aan ons
gemeente leven. (Zie ook onder zondag 3 april en onder het kopje ‘Kerkenraad’ elders in deze
Nieuwsbrief)

Zondag 3 april 2022 - zondag Judica (Oordeel, spreek recht)
5e zondag in de 40 dagentijd
Om 10.00 uur is er een kerkdienst in het Kerkje aan de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer.
Voorganger is ds. Henk van het Maalpad. In de dienst wordt aandacht geschonken aan
het afscheid als ambtsdrager van mw. Joke Neuteboom. Vanwege verhuizing legt zij het
ambt van ouderling neer. Ook deze zondag zal dhr. Martin Vooijs na afloop van deze

dienst een toelichting geven op de wijze waarop op dit moment vorm wordt gegeven
aan ons gemeente leven.
NB. Kunt u de ene zondag niet dan bent de andere zondag van harte welkom, ook als u
niet in de plaats woont waar de dienst dan wordt gehouden.
Zondag 10 april 2022 – Palmzondag.
6e zondag in de 40 dagentijd
Om 10.00 uur is er een kerkdienst in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. Voorganger is
ds. H. de Bie uit ’s Gravenpolder.
Maandag 11 april 2022 – Vesperviering Stille Week.
Om 19.30 uur is er een vesperviering o.l.v. mw. Plonie van Ooijen in de SintMartinuskerk te Halsteren.
Dinsdag 12 april 2022 – Vesperviering Stille Week.
Om 19.30 uur is er een vesperviering o.l.v. mw. Gea Ros in het Kerkje aan de Voorstraat
te Nieuw-Vossemeer.
Woensdag 13 april 2022 – Vesperviering Stille Week.
Om 19.30 uur is er een vesperviering o.l.v. mw. Lia Rozendaal in de Sint-Martinuskerk te
Halsteren.
Donderdag 14 april 2022 – Witte Donderdag.
Om 19.30 uur is er een kerkdienst in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. Voorganger is
ds. Henk van het Maalpad. Met medewerking van de Martinuscantorij o.l.v mw.
Annemiek Vogels. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.
Vrijdag 15 april 2022 – Goede Vrijdag.
Om 19.30 uur is er een dienst in het Kerkje aan de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer.
Voorganger is ds. Henk van het Maalpad.
Zaterdag 16 april 2022 – Stille Zaterdag.
Om 21.30 uur is er een Paasnachtviering in de Sint-Martinuskerk te Halsteren.
Voorganger is ds. Henk van het Maalpad. Met medewerking van de Martinuscantorij
o/l/v/ mw. Annemiek Vogels. In deze dienst gedenken wij onze doop en wordt het Heilig
Avondmaal gevierd.
Zondag 17 april 2022 – Pasen.
Om 09.00 uur is er een dienst in het Kerkje aan de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer.
Voorganger is ds. Henk van het Maalpad.
Om 10.30 uur is er een dienst in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. Voorganger is ds.
Henk van het Maalpad.

Zondag 24 april 2022.
Om 10.00 uur is er een dienst in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. Voorganger is ds.
Hans de Bie uit ’s Gravenpolder.
Beloken Pasen is eigenlijk: Quasimodi Geniti (als nieuw geboren kinderen / als
pasgeborenen). Dat slaat op degenen die in de Paasnacht waren gedoopt en een week
lang in een wit gewaad rond hebben gelopen. Zij zijn als nieuwgeboren kinderen. Het
beloken komt van beluiken wat besluiten betekent. De nieuw geboren kinderen legden
na een week hun witte kleren weer af. Hun paasweek werd daarmee ‘ beloken’ . Onze
doopjurken bij dopelingen komen van de witte kleren van de Paasdopelingen. (Henk)

Zaterdag 30 april 2022 – Muziekvesper
In verband met het afscheid van ds. Henk van het Maalpad is er om 16.30 uur een
muziekvesper in het Kerkje aan de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer.
Zondag 1 mei 2022 – Afscheidsdienst van ds. Henk van het Maalpad
Om 10.30 uur neemt in de Sint-Martinuskerk te Halsteren ds. Henk van het Maalpad
afscheid van onze gemeente omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.
Alle diensten kunt u volgen via YouTube en Kerkomroep. Via kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11125
Via YouTube Videokanaal PGHNV NULIVE.
Of https://www.youtube.com/channel/UCX8HHM9LgwrFv4ftF4aqYJg en dan te kiezen
voor Nu Live.
De liturgie van de diensten vindt u op onze website:
https://halsteren-nieuwvossemeer.protestantsekerk.net/home
Volg de kerkdiensten via:

Kerkenraad
Graag maken wij u alvast attent op twee data: 27 maart en 4 april aanstaande.
Eindelijk kunnen we de corona beperkingen achter ons laten, en weer gaan kijken naar
de toekomst. Ruim twee jaar geleden zijn we begonnen met een project Toekomst en
Vernieuwing. Een van de gevolgen daarvan is het om-en-om kerken, door één eredienst
per zondag te houden. De kerkenraad begrijpt dat dit de nodige vragen en bezwaren
oplevert, en wil daarover graag met u in gesprek.
Daarvoor nodigen wij u van harte uit op 27 maart in Halsteren en op 4 april in Nieuw
Vossemeer, om na de dienst hierbij stil te staan en met elkaar in gesprek te gaan.
Namens de kerkenraad,
Martin en Muriel Vooijs.

Beamerdiensten op proef in de Sint-Martinuskerk vanaf 3 april.
Vanuit een aantal gemeenteleden in Halsteren is het idee ontstaan om, op proef,
zgn. beamerdiensten te organiseren; de dienst in Nieuw Vossemeer kan dan life gevolgd
worden op een groot scherm in de St. Martinuskerk. De kerkenraad steunt dit idee van
harte en hoopt op vrijwilligers die dit kunnen helpen organiseren. Voorop blijft staan,
dat iedereen natuurlijk van harte welkom blijft in Nieuw- Vossemeer!
Maar voor iedereen die niet in de gelegenheid is om de dienst in Nieuw Vossemeer te
bezoeken, of thuis de dienst niet kan volgen op YouTube, bieden we graag dit
alternatief. Zo kan men toch de dienst meevieren, samen met andere gemeenteleden, in
de Sint- Martinuskerk. Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te
ontmoeten.
Voor een periode van 2 maanden zal dit als proef worden gedaan, hierna zullen we de
ervaringen delen en bespreken. We zijn blij dat er een aantal gemeenteleden zijn die
hierbij willen helpen, maar meer vrijwilligers zijn zeer welkom! Dit geldt zeker ook voor
vrijwilligers in Nieuw Vossemeer, zodat een dergelijk initiatief ook daar opgezet kan
worden.
Namens de kerkenraad, Martin en Muriël Vooijs

Afscheid ds. Henk van het Maalpad.
Zoals u allemaal wel weet, gaat met ingang van 17 april a.s., ds. Henk van het Maalpad
met emeritaat. Met hem is afgesproken dat de officiële afscheidsdienst zal plaatsvinden
op zondag 1 mei 2022 om 10.30 uur in de Sint-Martinuskerk te Halsteren.
Inmiddels zijn in klein comité plannen gemaakt voor een feestelijk afscheid. Het
afscheid bestaat uit drie delen:
v Op zaterdag 30 april om 16.30 uur een feestelijke vesperdienst in het Kerkje aan de
Voorstraat te Nieuw-Vossemeer met veel muziek.
Op dit moment zijn we nog met de invulling bezig, maar zodra we meer weten
informeren wij u hierover.
Na de dienst een gezellig samen zijn met ds. Henk van het Maalpad en echtgenote
Karin, onder het genot van een hapje en een drankje in de tuin van de kerk.
v Zondag 1 mei 2022 nemen we in een feestelijke dienst in de Sint-Martinuskerk te
Halsteren afscheid van onze predikant. De dienst begint om 10.30 uur, maar vanaf
09.45 uur bent u al welkom voor een kopje koffie of thee.
Aan de dienst werken mee de Martinuscantorij, de jongeren muziekgroep Brabantse
Wal, de kindernevendienst en ds. Hans de Bie. Na de dienst zullen een aantal
sprekers aan het woord komen.

v Na de dienst, rond 12.00 uur, volgt er een informeel samenzijn tot ongeveer 15.00
uur in en rond de kerk. U kunt dan persoonlijk afscheid nemen van onze predikant
en zijn echtgenote. Er wordt u een eenvoudige lunch aangeboden.
U bent zowel zaterdag als zondag van harte welkom.
Namens de commissie Afscheidsdienst,
Toke Knook, Gea Ros, Lia Rozendaal, Plonie van Ooijen en Muriel Vooijs

Open Kerk 2 april 2022.
Vandaag is de kerk weer gewoon open, van 11 uur tot 14.00 uur: voor ontmoeting,
onthaasting, rust, ons mooie kerkgebouw ervaren enz.
Vandaag hebben we 2 zeer ‘creatieve gasten’, nl. Theo van Riet uit Tholen en Lenie
Hoogerbrugge uit Lepelstraat.
Theo zal een demonstratie geven, hoe hij op zijn pottenbakkersschijf een vaas, schaal of
pot maakt. Hij heeft een aantal werkstukken bij zich, zodat je kunt zien hoe het
eindresultaat wordt. Lenie zal laten zien, hoe ze met klei werkt.
De handwerk- en quiltgroepen verkopen hun werkjes, en ook is er weer de boekenkast
met de boeken die u kunt kopen.
Of u al een vaste gast bent of voor de eerste keer komt, wij heten u van harte welkom!
Het kopje koffie of thee of de limonade met wat lekkers staat klaar!

En nog iets: de stekjesmarkt, zaterdag 4 juni.
Tijdens de Open Kerk op zaterdag 4 juni willen we graag een lang gekoesterde wens in
vervulling laten gaan: een stekjesmarkt organiseren. Hiervoor hebben we natuurlijk wel
stekjes en plantjes nodig!
Dus, mocht u de komende weken plantjes zaaien, of stekjes laten groeien voor deze
stekjesmarkt, dan bent u zeer welkom! Binnen- en buitenplantjes alles kan en mag!
Ook buitenpotjes die u nog in uw kast hebt staan en niet meer gebruikt, kunnen we
goed gebruiken!!
In de loop van mei hopen we u verder te informeren, waar en wanneer u de stekjes en
plantjes en potjes kunt brengen.
Werkgroep Open Kerk

Open Kerk Online
Zaterdag 23 april is er weer een aflevering van Open Kerk Online.
Deze keer is er een bijzondere gast, nl….. dat blijft nog een verrassing! Alle reden, om
deze zaterdag extra goed in de agenda te zetten, en af te stemmen op:
Youtube, en dan Martinusgesprek dan is het meteen te volgen!

Heerlijk samen zingen!
Het kan weer: samen zingen!
Afgelopen november stond er een zangmiddag gepland, maar deze kon toen niet meer
doorgaan.
Nu gaan we pakken de draad weer oppakken, en maken u graag bekend, dat er op 15
mei een zangdienst georganiseerd zal worden!
Deze viering zal gehouden worden in de Sint-Martinuskerk om 16.00 uur.
Net als bij de vorige zangdienst – al een hele poos geleden! – willen we u vragen om
een lied op te geven, waarvan u het fijn vindt als dat gezongen wordt.
Tot 25 april is dit mogelijk bij
- Ann Tuynman, tel. 06 18331600, anntuynman@hotmail.com
- Plonie van Ooijen, tel 06 229111495, plonievanooijen@msn.com
- Janneke KleinJan, tel 0624509951, jcekleinjan@gmail.com

ZWO
Informatie over de collectes in de diensten:
Zondag 3 april: Kinderen en ouderen in Moldavië worden gezien.
Moldavië is het armste land van Europa en wordt dit moment overspoeld door
vluchtelingen uit Oekraine.De kinderen en ouderen uit Moldavië zijn op
zichzelf aangewezen en ouderen zijn kwetsbaar. dagcentrum Bethanië vangt de
kinderen en ouderen op. Geeft ouderen en kinderen in Moldavië de zorg die niemand
anders hen biedt.
Zondag 10 april. De Paas-Challenge: ontdekken wat Pasen is. In aanraking met het
paasverhaal.
Wat betekent Pasen en wat betekent het voor mij. Met deze vraag gaan elk jaar meer
dan zesduizend jongeren aan de slag als -in groepen- de Paas-Challenge doen. Zo
komen kinderen en jongeren op een nieuwe manier in aanraking met het paasverhaal.
Zondag 10 april Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet,
In een overbevolkte en arme wijk in Beiroet zijn de problemen niet te overzien. De
jongeren zijn hier de dupe van. Jongerencentrum Manara helpt kwetsbare jongeren op
zoveel mogelijk gebieden op te groeien.
Zij kunnen er terecht om hun tijd nuttig in alle rust te besteden en in aanraking te
komen met de Bijbel voor een betere toekomst.

KLEDINGACTIE VOOR MENSEN IN NOOD.
De landelijke voorjaarsinzameling van Sam’s Kledingactie voor ‘Mensen In Nood’ vindt
plaats op zaterdag 9 april a.s.
Goede kleding en schoeisel (per paar gebundeld) kunt u op die dag in gesloten plastic
zakken afgeven bij de Quirinuskerk, Dorpsstraat 51 te Halsteren tussen 10.00 en 12.00
uur.
De opbrengst van de ingezamelde kleding, gaat dit jaar o.a. naar een project in Oeganda
om kinderen, na Covid-19, weer terug naar school te laten gaan
Uitgebreidere informatie over het doel van deze actie vindt U op www.cordaid.nl en
op www.samskledingactie.nl
Namens diaconie, Jaap v.d. Merbel.

Wat we verder nog willen delen
* https://www.youtube.com/watch?v=PmEzQrEj5PA
* https://nederlandzingt.eo.nl/artikel/2022/03/luister-naar-gevluchte-oekraiensekinderen-die-het-ontroerende-lied-abba-zingen

* https://www.youtube.com/watch?v=p6ITpDbijaA
een prachtig lied gezongen door Oekraïense vluchtelingen, op straat in Amsterdam

Wilt u reageren op deze gemeentebrief? Mail s.v.p. naar Janneke KleinJan
jcekleinjan@gmail.com of naar Gea Ros gearos@home.nl
U kunt u hier aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief

