
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste mensen  
 

Voor u ligt de nieuwsbrief van december 2022. 
Er zijn weer een aantal activiteiten / gebeurtenissen te vermelden. Eén ding willen we extra onder de aandacht 
brengen (zie agenda): de Kerstnachtdienst begint dit jaar om 21.00 uur. 
In deze nieuwsbrief willen wij u/jullie graag op de hoogte stellen van gebeurtenissen in onze gemeente en met de 
dingen waarmee de kerkenraad momenteel bezig is. 
Weet u iets wat in de nieuwsbrief geplaatst zou kunnen worden of mist u iets, laat het ons even weten. 
 
 
 
 

Nieuwsbrief december 2022 
 

Hervormde Gemeente Steenbergen - PKN 

Kringbijeenkomst Fijnaart 
11 oktober was er een kringbijeenkomst van de ring Fijnaart. Het middagprogramma stond in 
het teken van samen kerk zijn, over de grenzen van onze eigen kerken heen en werd geleid 
door de classispredikant ds. Luijks. Tijdens het avondprogramma gaf ds. De Reuver, scriba van 
de PKN, een toelichting op de Toekomst Visie van de PKN ‘Van U is de Toekomst’.   
Meer informatie over de Visienota kunt u vinden, door op de link te klikken. 
https://www.youtube.com/watch?v=kjF7sUrFRSI  
Uitgangspunt is: niet proberen krampachtig vast te houden aan wat was, maar te leven van 
Zijn genade. Met handen die krampachtig aan iets vasthouden, kun je niet ontvangen, met 
open handen wel. Ook wij mogen ons bemoedigd voelen, door de woorden: ‘Van U is de 
Toekomst, kome wat komt’. We hoeven het als kerkenraad en Gemeente niet alleen te doen! 
 

IN MEMORIAM 
Wij hebben 9 september jl. het bericht van overlijden ontvangen van Grietje Dekker-den Ouden [ Grietha ] in de leeftijd 
van 77 jaar. Een groot gemis en verdriet voor haar kinderen en kleinkinderen. 
Zij waren dankbaar voor wat zij aan liefde en zorgzaamheid haar dochters Marijke, Joyce en hun partners heeft gegeven. 
En zeker haar kleinkinderen. Ook haar vriendinnen en de jongste zus Jannie schetsen een beeld van Grietha hoe zij al op 
jonge leeftijd zich verantwoordelijk voelde voor haar naaste. Dat hebben zij 15 september uitgesproken in de dankdienst 
voor haar leven in onze vertrouwde kerk, waar Grietha zich op vele manieren heeft ingezet. Zij was gastvrouw, lid van het 
koffie team, de organisator van het Seniorenkerstfeest en deed veel gemeenteleden een bezoekje brengen, dit alles met 
liefde vanuit haar geloof. Zij hield van haar gezin, maar ook van de gemeente en wij van haar. Haar dienst werd geleid 
door haar zwager ds. Gerrit Ruitenburg, alle liederen en de Bijbeltekst had Grietha zelf aangegeven. 
Boven haar rouwkaart staat : 
Het licht van de morgen - Een hand zal ons wenken - Een stem zal ons roepen.   LB 608 
 

De Bijbeltekst was uit Genesis 32 : 23-33. waar Jakob zijn gezin veilig naar de overkant heeft gebracht en zelf terug gaat 
naar de andere kant van de rivier. Hij worstelde met iemand zoals Grietha vanuit haar geloof ook haar worsteling heeft 
gehad met de weg die voor haar lag. Wij zochten vanuit de Bijbel naar woorden van troost en bemoediging. Opdat zij in 
vol vertrouwen de rivier naar het land van Belofte mocht oversteken. In alle kwetsbaarheid van ons bestaan opende zij 
haar hart om gehoor te geven aan die roepende Stem. 
Zo heeft haar gezin en familie, vrienden en onze gemeente haar los kunnen laten en haar overgegeven aan de Levende 
God. 
Na de dienst is Grietha herenigd met haar man Cees en begraven op de begraafplaats naast de kerk. 
Wij wensen in dit grote gemis Marijke en Johan, Joyce en John met hun gezinnen, familie en vrienden en alle 
nabestaanden veel sterkte toe en Gods onmisbare nabijheid voor nu en de toekomst. 
 

Agenda: 
 

12 december Workshop Kerststukjes maken 19.00 uur bij Corine Arkenbout 
13 december Seniorenkerstfeest bij Landgoed Arcadia te Steenbergen 
 

Kerkdiensten in de kerstperiode 
24 december : kerstavond aanvang 21.00 uur voorganger ds. ten Kate 
25 december : aanvang 10.00 uur voorganger ds. van de Weerd 
1 januari 2023 : aanvang 10.00 uur  voorganger mw. Bieneke de Waal  
8 januari 2023 :     nieuwjaarwensen voorafgaand aan de dienst om 9.45 uur 
 

18 januari 2023:  ontmoetingsmiddag om 14.30 uur in de Kerk 
 

 

https://youtu.be/kjF7sUrFRSI
https://www.youtube.com/watch?v=kjF7sUrFRSI


 

 

 

 

 

Jeugd- en jongerenwerk Brabantse Wal 
 
Wordt vervolgd… 
 

De kerkenraden van de Brabantse Wal 
gemeenten Halsteren/Nieuw-Vossemeer, 
Woensdrecht en Steenbergen hebben alle 
drie ingestemd met het plan om gezamenlijk 
én met Youth for Christ het jeugdwerk op de 
Brabantse Wal vorm te geven. We richten 
ons daarbij niet alleen op jongeren binnen 
onze kerken, maar ook daarbuiten. 
 

IN MEMORIAM 
“Degenen die ik lief heb, verlaat ik. Om degenen die lief had terug te vinden.” 
Met deze tekst ontvingen wij bericht van het overlijden 2 oktober jl. van ons gemeentelid Dingeman Verwijs (Dim ) 
in de leeftijd van 91 jaar, na een moeilijke zorgvolle periode over zijn gezondheid. 
De crematieplechtigheid heeft 7 oktober plaats gevonden in besloten kring in het crematorium te Bergen op Zoom. 
De kleindochters Martine en Simone spraken hun dankbaarheid uit namens de familie met liefdevolle woorden en 
herinneringen, wat hij betekend heeft voor zijn gezin en familie. Dim leefde mee met de kerkelijke gemeente, 
bezoek was altijd welkom, de vertrouwde woorden uit de Psalmen spraken hem aan. 
Ter nagedachtenis aan Dingeman Verwijs is er een kaars ontstoken aan de Paaskaars, het Licht van Christus. Wij 
bidden dat zijn naam bewaard mag blijven in de eeuwige trouw van onze God. 
In die Naam wensen wij zijn nabestaanden in het gemis van deze fijne persoonlijkheid veel, sterkte toe. 
                                                                                                    

 

 
 

Gespreksgroep/Bijbelkring  
Eind januari hopen we ook te starten met een 
gespreksgroep/Bijbelkring o.l.v. Bieneke de Waal  We willen  ons 
dan verdiepen in een boek(je) met religieuze inslag. Bieneke is 
nog op zoek naar een passend boek en in overleg moet er ook 
nog een geschikte avond gevonden worden maar wanneer u 
interesse heeft kunt u zich opgeven via de inschrijflijst achter in 
de kerk. Verdere informatie volgt zo snel mogelijk.   
 

IN MEMORIAM 
Op 24 oktober is overleden Mw. Maria Petronella Johanna van Weezel- de Hooge. 
 Ze heeft de leeftijd van 94 jaar mogen bereiken. 
Geboren en opgegroeid in Rotterdam, heeft ze daar ook haar man leren kennen. In 1950 getrouwd en in 1957 
naar Steenbergen getrokken vanwege het werk van haar man. In de loop der jaren is ze geworteld in de 
gemeenschap en in de kerk nam ze haar plaats in. Zingen in het kerkkoor, bezoekwerk, het was allemaal aan 
haar besteed. 
Ze had een grote liefde voor de natuur. Ze kon intens genieten van alles wat groeide en bloeide en daar de 
hand van de Schepper in zien. De foto van haar op de rouwkaart, staande in de tuin tussen de bloemen was 
sprekend voor haar. Het viel dan voor haar ook niet mee toen ze begin juli haar heup brak, in het ziekenhuis 
kwam en nadien in de revalidatie en toen bleek dat terugkeer naar huis aan de Bongerd niet meer mogelijk 
was. Een plek in Steenbergen was niet voorhanden, dus het werd “De Nieuwe Haven” in Dinteloord. 
Maar toch kon ze ook daar genieten van haar nieuwe plek. 
Met de beperkingen, het ouder worden en het stiller worden om je heen is er ook het nadenken over afscheid. 
Afscheid nemen, ze heeft het vaak in haar leven moeten doen. Van haar man in 2009, zijn broers en zussen, 
haar broers en zussen waarvan 2 op jongere leeftijd. Toen in 2020 haar laatste zus overleed, gevolgd door haar 
man 2 dagen later, vanwege de corona was dat een flinke slag. Ze hadden samen nog plannen gemaakt voor 
de toekomst, maar de corona maakte daar ineens een einde aan. 
 
Zo begon ze steeds meer uit te zien naar haar eigen afscheid en het was belangrijk voor haar dat ze wat 
achterliet, niet alleen aardse schatten, maar ook een geestelijke nalatenschap. Daar getuigden de liederen in 
de dienst, die ze ons zelf had aangereikt, van. 
De Schriftlezing was uit Joh. 14 waar Jezus Zijn afscheidsrede uitsprak. Hij belooft een toekomst in het Huis bij 
Zijn Vader. 
Dochter Marianne gaf een levensbeschrijving. 
Op het kerkhof hebben wij haar bij haar man ter ruste gelegd. 
Wij mogen haar gedenken met eerbied en liefde en bidden troost toe aan de beide dochters en schoonzoon. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie schoenendoos 
 

Wat ooit begon als een actie met kinderen van de kindernevendienst is  
uitgegroeid tot een actie die gemeente breed gedragen wordt.  
Zelfs buiten de gemeente doen mensen mee om Actie Schoenendoos te laten  
slagen. Dit jaar zijn we er met z’n allen in geslaagd om met alle spullen en geld,  
27 (!!!) dozen te vullen en op te laten sturen. 
 Een prachtig resultaat. 
 
Wij willen iedereen die op welke manier dan ook heeft meegewerkt,  
heel hartelijk bedanken. Juist nu, in een tijd dat alles minder wordt, is dit een enorme opsteker.  
Hartelijke groet, Hannelie, Conny en Fia 
 

 

  
 

 

ONTMOETINGSMIDDAG 
Inmiddels zijn we twee keer bij elkaar geweest. De laatste keer hebben we op een ontspannen manier met 

elkaar `gekletst` en gelachen  over allerlei zaken. En gaandeweg kwamen er ook wel wat serieuzere dingen aan 

de orde. Een van de aanwezigen had een uitspraak meegebracht die haar intrigeerde: "Dagelijks een half uur 

naar God luisteren is belangrijk. Behalve op dagen dat je een hoop te doen hebt, dan is een heel uur nodig..." Zo 

ging het gesprek wat de diepte in. Het is fijn om ook op deze manier eens met elkaar van gedachten te wisselen. 

Maar laat u niet afschrikken door het idee dat we misschien "moeilijke gesprekken" voeren want de ontmoeting 

met elkaar staat voorop. De volgende middag staat gepland op woensdag 18 januari van 14.30 tot 16.00 uur. U 

bent allen van harte welkom.   

 

IN MEMORIAM 
Op 12 november jl. overleed Willem Pieter de Neve in de leeftijd van 63 jaar.  
Wim de Neve heeft op jonge leeftijd het boerenbedrijf de Zuiderhof in De Heen van zijn ouders overgenomen 
en dat samen met zijn vrouw Joke en later met de kinderen, uitgebouwd tot wat het nu is, een van de grootste 
broccolitelers van Nederland. Dat was hard werken, maar Wim deed dat graag.  
Dat neemt niet weg dat hij ook een levensgenieter was, optimistisch en graag onder mensen. Begin 2018 bleek 
hij ernstig ziek, vele behandelingen volgden. Lang waren deze succesvol maar Wim leverde wel elke keer iets 
van zijn krachten in. Hij had het vermogen om zich telkens weer aan te passen en te genieten van wat hij nog 
wel kon. Toen werken op het land niet goed meer ging hielp hij in de theetuin bij de Zuiderhof.  
Een aantal weken geleden bleek dat behandeling niet meer mogelijk was, dat deed hem ontzettend verdriet 
maar uiteindelijk kon hij in vertrouwen op God het leven loslaten.  
In de drukbezochte afscheidsdienst hebben we stil gestaan bij de gelijkenis van de zaaier waarna Wim de Neve 
begraven is.  
We bidden voor zijn vrouw Joke, Marianne en Wim en hun partners, de kleinkinderen en verdere familie. Dat zij 
troost mogen vinden in de woorden van lied 416: Ga met God en Hij zal met je zijn, bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 

GELUIDSINSTALLATIE / DANKDAGCOLLECTE 
We hebben geprobeerd om de nieuwe geluidsinstallatie met kerst in gebruik te nemen, maar helaas gaat dit niet lukken. 
Wel hebben we dan tijdelijke nieuwe camera’s waarmee we mee aan de slag kunnen. 
 

Na 8 januari wordt de installatie gerealiseerd en kunnen we in het nieuwe jaar de diensten met beter geluid en beeld gaan 
vieren. 
 

Dankzij de dankdagcollecte en enkele giften is er nu een mooi bedrag van € 6.500,-- binnengekomen voor de nieuwe 
beeld- en geluidsinstallatie. Een schitterend bedrag waar we ontzettende blij mee zijn. 
Een mooi begin op het totale bedrag van € 30.000,--, wat nodig is voor de geluidsinstallatie.  
Er zijn momenteel ook een paar fondsen aangeschreven met het verzoek of zij een financiële bijdrage willen leveren.  
We wachten hun antwoord af. 
 

Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest om een bijdrage hiervoor te geven dan kunt dit altijd nog overmaken op 
de bankrekening van de kerkrentmeesters : NL 73 RABO 0148 8207 00 onder vermelding van ‘bijdrage geluidsinstallatie. 
 

Namens de  kerkrentmeesters onze hartelijke dank. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEUWIGHEIDSZONDAG 
 

In de dienst van zondag 20 november jl., de laatste zondag van het kerkelijk jaar, hebben wij voor de gemeenteleden die 
ons ontvallen zijn in het afgelopen kerkelijk jaar, een kaars ter nagedachtenis, ontstoken aan de Paaskaars. 
 
       De heer Gerard van Saarloos, echtgenoot van. Riet van Saarloos  
             Hij overleed op 2 maart 2022 in de leeftijd van 92 jaar 
 

         Mevrouw Riet van Dijk, weduwe van Aad van Dijk  
       Zij overleed op 26 maart 2022 in de leeftijd van 96 jaar 
 

       De heer Gerard Breure, echtgenoot van Ineke Breure  
      Hij overleed op 17 mei 2022 in de leeftijd van 77 jaar 
 

      Mevrouw Jaantje Heijboer-den Haan, weduwe van Gerard Heijboer  
               Zij overleed op 20 juni 2022 in de leeftijd van 99 jaar 
 

          Mevrouw Grietha Dekker, weduwe van Cees Dekker  
     Zij overleed op 9 september 2022 in de leeftijd van 77 jaar 
 

         De heer Dim Verwijs, weduwnaar van Annie Verwijs  
       Hij overleed op 2 oktober 2022 in de leeftijd van 91 jaar 
 

       Mevrouw Riet van Weezel, weduwe van Gerrit van Weezel  
         Zij overleed op 24 oktober 2022 in de leeftijd van 94 jaar 

 
 

Na het ontsteken van de laatste kaars voor allen die niet genoemd werden, werd iedereen in de gelegenheid gesteld om 
een persoonlijke kaars aan te steken. 
 

Voorafgaand aan het aansteken van de kaarsen werd een gedicht voorgelezen:  
 

 Zij die heengegaan zijn, 
 

 We kunnen huilen omdat zij heengingen 
 of we kunnen glimlachen omdat zij geleefd hebben… 
 

 We kunnen onze ogen sluiten en bidden dat zij terugkomen 
 of we kunnen onze ogen openen voor alles wat zij achterlieten… 
 

 Ons hart kan leeg zijn omdat we hen hier niet meer zien 
 of het kan vol zijn van de liefde die we met elkaar gedeeld hebben… 
 

 We kunnen, met onze rug naar de toekomst, in het verleden leven 
 of we kunnen morgen gelukkig zijn om het leven dat we gisteren samen hadden… 
 
 We kunnen ons hen herinneren en alleen maar denken dat ze er niet meer zijn 
 of we kunnen de herinneringen aan hen koesteren en hen zo laten voortleven…. 
 
 We kunnen huilen en onze geest afsluiten en met onze rug naar het leven staan 
 of we kunnen doen wat zij zouden willen: 
 

 Glimlachen …, onze ogen openen …, liefhebben en verdergaan … 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroepingsprocedure 
 

Zoals eerder gemeld in de nieuwsbrief heeft de kerkenraad ervoor gekozen een vacature te gaan uitzetten voor 0,5 
FTE voor bepaalde tijd (5 jaar).  
 

Na een eerdere aanvraag hebben we  een aangepaste aanvraag ingediend voor een solvabiliteitsverklaring. 
Afgelopen week hebben we een positief antwoord ontvangen van de PKN en gaan we weer een stapje verder door 
mensen uit te nodigen om deel te nemen aan de beroepingscommissie. 
Conny en Lieneke zullen dit op zich nemen en zij hopen op positieve reacties vanuit de gemeente. 
Ook zullen zij uitleg geven wat een beroepingscommissie doet en wat er van de commissieleden verwacht gaat 
worden. Dit zal waarschijnlijk ook nog toegelicht gaan worden door iemand vanuit de PKN. 
 
 
  
 

ADVENTSPERIODE 
De adventsperiode is weer begonnen. 

 

Advent, de weken voor Kerst, valt voor ons in de donkerste tijd van het jaar. 
Ook in de wereld om ons heen en in ons eigen leven kan het soms donker zijn. 
Wij, als kerkenraad, hebben gemeend dat de adventskalender kan helpen om uit  
te zien naar het licht dat volgens de Bijbel met de geboorte van Jezus is gekomen, en  
daarom heeft iedereen een adventskalender ontvangen. 
Mocht u echter nog geen kalender hebben ontvangen, of u wilt een extra exemplaar  
(of meer) dan kunt u dit bij mw. Conny Bom aangeven. 
Ook zullen er achter in de kerk een aantal exemplaren liggen die meegenomen mogen worden. 
 

We wensen u inspirerende momenten toe in de weken voor Kerst, een tijd waarin het licht steeds sterker gaat 

branden. 
 
ADVENTSCOLLECTE 
De diaconie heeft gekozen om de opbrengst van de adventscollecte is bestemd voor Vluchtelingenwerk 
Steenbergen  
 

Naast persoonlijke ondersteuning bij onder andere de asielprocedure en het wegwijs maken van vluchtelingen 
in onze samenleving, komt Vluchtelingenwerk ook op voor de belangen van vluchtelingen bij onze regering.  
 

Vluchtelingenwerk Steenbergen zorgt binnen onze gemeente voor o.a.: 
- Begeleiding van statushouders. 
- Ondersteuning van nieuwkomers. 
- Taalondersteuning. 
- Activiteiten voor de kinderen. 
- Begeleiding naar werk 

 

Dit kunnen ze alleen doen met uw steun, bij voorbaat dank voor uw steun. 
 
 
 

Verwarmen in de kerk 
Mede door de hoge gasprijzen zullen we per week bekijken hoe we het toch een beetje aangenaam 
kunnen maken tijdens de diensten iedere zondag. 
We hopen op een niet te strenge winter zodat we het gasverbruik binnen de perken kunnen houden.   
Het zal verstandig zijn om warme kleding te dragen en na de dienst kunnen we altijd genieten van de 
warme koffie en thee.  
Enkele onder u kwamen met de vraag of de gordijnen niet dicht kunnen worden gedaan om zo de kou 
buiten te houden.  
We zouden dit graag doen maar het systeem  hiervan werkt helaas niet meer helemaal zoals het zou 
moeten.  
Vanwege de ouderdom van zowel de gordijnen als het systeem moeten we hier voorzichtig mee 
omgaan. 
  
 



 

De kerkenraad wenst u Gezegende Kerstdagen  
en een  

fijne jaarwisseling toe 
 


