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Extra Nieuwsbrief van onze gemeente, 15 april 2022
Afscheid ds. Henk van het Maalpad
Nog even een herinnering:
Zoals u weet zal ds. Henk van het Maalpad met ingang van 17 april 2022 met emeritaat gaat.
We willen als gemeente afscheid van hem en Karin nemen en hen alle goeds voor de
toekomst wensen.
We willen dit doen in twee vieringen:
Zaterdag 30 april om 16.30 in Nieuw-Vossemeer in het Kerkje aan de Voorstraat een
muziekvesper en zondag 1 mei 2022 om 10.30 uur een afscheidsdienst in de SintMartinuskerk te Halsteren.
In de vorige gemeentebrief en in Rond de Kerken heeft u hierover al een en ander kunnen
lezen. Nogmaals nodigen wij u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
Als u nog een persoonlijke groet, wens of anekdote wilt meegeven aan onze predikant en
echtgenote, neemt u dan een bloem mee met daaraan vastgemaakt een kaartje met uw
groet, wens, foto enz. Al deze bloemen met kaarten worden verzameld en als groot boeket
zondag aan Henk en Karin overhandigd namens alle gemeenteleden.
Commissie Afscheid
Van de Kerkenraad…….

Na het vertrek van onze predikant
Nu ds. Henk van het Maalpad 17 april a.s. met emeritaat gaat heeft de kerkenraad gesproken
over invulling van de vacaturetijd.
Voor alle pastorale zaken kunt u contact opnemen met ouderling Plonie van Ooijen, tel. 0612911495 e-mail: plonievanooijen@msn.com. Voor het crisispastoraat kunnen we een beroep
doen op ds. Hans de Bie, waarvoor onze dank. Voor diaconale zaken kunt u contact opnemen
met één van de diakenen en voor de overige zaken met de scriba, tel. 06 12228651 e-mail:
scribapghnv@gmail.com. Zij kan u dan zo nodig doorverwijzen.
Van de Kerkrentmeesters……..
Ook de allerlaatste coronamaatregelen zijn nu afgeschaft. We gaan ook in Halsteren weer
gewoon met de collectezak collecteren.
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Open Kerk-online zaterdag 23 april a.s.
Deze keer vindt er een interview plaats met de interviewer. Een gesprek met ds. Henk van het
Maalpad over zijn werk in onze gemeente, zijn afscheid, zijn toekomstplannen enz. De
interviewers zijn Janneke KleinJan en Lia Rozendaal.
Luistert en kijkt u mee zaterdag 23 april om 11.00 uur via You Tube Martinusgesprekken.

Wat we verder nog met u willen delen
 In Bergen op Zoom is een paasfilm gemaakt.
https://www.zuidwestupdate.nl/nieuws/bijbelse-taferelen-bergse-binnenstad-decor-vanpaasfilm/
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
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