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OVERDENKING 
 

Jezus kwam hen tegemoet en zei: ‘Wees gegroet!’ (Mat. 28: 9) 
 
Groeten 
Je hoort wel eens van oudere gemeenteleden die hun geliefde hebben verlo-
ren of van hen, die alleen door het leven gaan, dat er dagen zijn dat ze 
niemand spreken. Op zo’n dag krijgen ze van niemand een groet te horen en 
zelf groeten ze niemand. Gelukkig is dat niet elke dag het geval. Meestal 
spreekt men wel iemand. Zo worden er dagelijks vele groeten uitgesproken. 
Afhankelijk van het moment van de dag, wisselen de groeten in ‘goedemor-
gen, goedemiddag, goedenavond’. Meestal worden groeten uitgesproken als 
een beleefdheidsvorm en staan we niet stil bij de onderliggende betekenis. 
Met de groet wordt namelijk de ander iets goeds toegewenst.  
 
Wees gegroet 
Ook in de tijd van Jezus was er een groet met een diepe betekenis ‘Wees ge-
groet’! De onderliggende betekenis hiervan was: heil voor u, het goede voor u. 
Dat men ook toen elkaar ondoordacht groette, blijkt uit de groet van Judas. 
Wanneer hij Jezus tegemoet treedt in de Hof van Gethsémané om Hem te 
verraden, zegt hij ‘Wees gegroet, Rabbi’. Een groet met een bittere ironie. In 
plaats van heil, wordt Jezus vanaf dat moment overladen met onheil! 
De soldaten daarentegen die bij het verhoor aanwezig zijn, weten wel de bete-
kenis van de groet, maar gebruiken deze groet spottend ‘Wees gegroet, Gij 
Koning der Joden’. Men vermoedt dat deze groet ook gebruikt werd als een 
morgengroet met de betekenis van ‘goedemorgen’. 
 

Goede morgen 
Deze woorden hebben geklonken op paasmorgen. Naar het evangelie van 
Mattheüs zijn dat de eerste woorden door Jezus gesproken na Zijn opstanding 
uit de dood. ‘Wees gegroet’. Goedemorgen! Heil voor u! 
Woorden gesproken tot de vrouwen die een dode Jezus zochten. Vrouwen die 
zojuist van een engel te horen kregen dat hun Meester niet in het graf is, maar 
dat Hij is opgestaan! Inderdaad: een goede morgen. Geen morgen is zo goed 
als deze, zeker wanneer we bedenken hoe deze morgen begon. Een morgen 
waar de vrouwen niet konden genieten van het feit dat het begon te lichten. 
Duisternis had hen gevangen. Donker was het in hun harten! 
Maar nu mogen ze horen dat Jezus, hun Meester niet dood is, maar dat Hij 
leeft! Het is Jezus zelf die zegt ‘Goedemorgen’. Wees gegroet. Heil voor u op 

deze dag! Geen morgen zo goed als deze. Jezus leeft! 

 

Aanbidding 
Wie zo de diepste betekenis van ‘Goede morgen’ leert, komt tot aanbidding. 
Dat gebeurt ook met de vrouwen. Nadat Jezus hen zo gegroet heeft, komen zij 
tot Hem en aanbidden Hem. Met deze houding bewijzen de vrouwen Hem de 
hoogste eer. Jezus, van wie zij meenden dat Hij dood was, leeft!  
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Waarlijk, Hij kan verlossen! Zijn opstanding is het bewijs dat Hij zonde en dood 
overwonnen heeft. 
Pasen is daarom het feest van aanbidding! Wie zou de Levensvorst niet dan-
ken en loven?! 
 
Pasen 2012 
Elke eerste dag van de week is een herinnering aan de opstanding van Jezus. 
Met paaszondag gedenken we in het bijzonder dat Jezus is opgestaan uit de 
dood! Zegt Jezus het iedere zondag, dan klinkt nog intenser: ‘Goedemorgen’! 
Wees gegroet. Heil voor u op deze dag! 
Dat gaat niet vanzelf. Jezus zegt nooit iets clichématig. Wanneer Hij dit zegt, 
stelt Hij het Heil present! Met het spreken biedt Hij het Goede aan. Het goede 
van de vergeving van zonde en het goede van de overwinning van de dood. 
Wanneer Jezus ‘Goedemorgen’ zegt, betekent dat Leven! 
Met Jezus’ ‘Goedemorgen’ kunnen we het leven in, ook al zijn er soms dagen 
vol van zorgen en moeiten en zijn er dagen dat niemand ons groet. 
Jezus’ groet geeft kracht naar kruis. Zijn groet wil ons elke dag tot aanbidding 
brengen en ons leiden naar de ‘Goede morgen’ van de jongste dag. 
 
Ds. G.J. Röben 
 
 
 
 
 

KERKDIENSTEN 
 

1 april Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Geref. kerk (vrijg.) Zevenbergen 

10.00 uur: Hervormde kerk 

Bijzonderheden Palmzondag 

Voorganger Ds. G.J. Röben  

Ambtsdrager van dienst H. Nijhoff 

Gastheer / gastvrouw J. Kruis 

Collecte Rondgang 
 
               Uitgang 

1
e
 Kerk 

2
e
 Onderhoudsfonds 

40-dagencampagne 

 
 

2 april – 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. G.J. Röben  
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5 april - Witte Donderdag 

19.30 uur: Gereformeerde kerk 

Bijzonderheden Heilig Avondmaal 

Voorganger Ds. J.H. v.d. Sterre  

Ambtsdrager van dienst T. Nijhoff 

Gastheer / gastvrouw                                    T. Bienefelt 

 
 

6 april – Goede Vrijdag 

19.30 uur: Gereformeerde kerk 

Voorganger Ds. G.J. Röben  

Ambtsdrager van dienst J. de Lint 

Gastheer / gastvrouw A. Bom Jzn 

 

 

7 april – Stille Zaterdag 

19.30 uur: Gereformeerde kerk 

Voorganger Ds. J.H. v.d. Sterre  

Ambtsdrager van dienst D. Konings 

Gastheer / gastvrouw A. Breure 

 
 

8 april - Pasen  Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Fijnaart 

10.00 uur: Hervormde kerk 

Voorganger Ds. G.J. Röben  

Ambtsdrager van dienst T. Verhagen 

Gastheer / gastvrouw A. Elzerman 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Paascollecte 
JOP-collecte 

 
 

15 april  Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert 

10.00 uur: Hervormde kerk 

Bijzonderheden FLAME en Meeting Point 

Voorganger Ds. G.J. Röben  

Ambtsdrager van dienst S. Vormeer 

Gastheer / gastvrouw A. Dijkshoorn 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Onderhoudsfonds 
Kerk 
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22 april  Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenberegen 

10.00 uur: Hervormde kerk 

Bijzonderheden Na afloop koffie drinken 

Voorganger Ds. G.J. Röben  

19.00 uur:  Zangdienst in de Gereformeerde kerk: 
Ds. G.J. Röben  

Ambtsdrager van dienst H. v.d. Kemp 

Gastheer / gastvrouw E. Hendrikse 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

PKN: Eredienst en kerkmuziek 
Diaconie 

 

29 april  Moerdijk FM: Hervormde kerk, Fijnaart 

10.00 uur: Hervormde kerk 

Voorganger Ds. J.H. v.d. Sterre  

Ambtsdrager van dienst T. Bienefelt 

Gastheer / gastvrouw J. den Hollander 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Kerk 
Onderhoudsfonds 

 

ROOSTERS 
 Kinderoppas Kindernevendienst 

  1 april Lejanne en Marjoke Claudia en Peter 

  8 april Myrthe en Elly Tonnie en Nicky 

15 april Linda en Gerda FLAME en Meeting Point 

22 april Daphne en Marjolein Roks Susanne en Saskia 

29 april Geerte en Francien Jolanda en Claudia 

 

 PP-dienst Beamerdienst 

  1 april Edward Peter 

  8 april gedrukte liturgie 

15 april Tiny Gerrit/Korstiaan 

22 april Jan Willian 

29 april Ad Bert 

 

 Bloemendienst Organist 

  1 april Erna Heins Ad van Sprang 

  5 april (GK)  Dick van der Giesen 

  6 april (GK)  Han van der Mast 

  7 april (GK)  Johan van der Steen 

  8 april  Adrie Maris Dick van der Giesen 

15 april Tanny Verhagen Han van der Mast 

22 april Joke Frijters Johan van der Steen 

29 april Paula de Rooij Dick van der Giesen 
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Collecteaankondiging 
 

Zondag 8 april JOP Paascollecte: Geef voor het jeugdwerk 
Het Paasfeest wordt al 2000 jaar gevierd. De boodschap van de opstanding 
van Jezus Christus wordt telkens doorgegeven aan volgende generaties. JOP, 
het jeugdwerk van de Protestantse Kerk, wil ouders, grootouders en opvoe-
ders helpen bij het doorvertellen van de boodschap van Pasen aan kinderen 
en jongeren. Daarom ontwikkelt JOP ook in 2012 nieuwe en aansprekende 
materialen om nog meer kinderen te bereiken met het Evangelie en het geloof. 
Zo is er de KIDS Express, de Wereld Express en Sirkelslag. Ook zijn er mate-
rialen om thuis te gebruiken. Met al deze activiteiten en materialen kunnen 
kinderen en jongeren zelf ontdekken wat het geloof voor hen kan betekenen. 
Maar JOP heeft de financiële steun van gemeenteleden nodig. Om deze mate-
rialen te ontwikkelen en om in de gemeenten aanwezig te zijn met bijzondere 
projecten. Samen kunnen we het geloof doorgeven aan onze kinderen. Op 1

e
 

paasdag is de uitgangscollecte bestemd voor JOP. 

 

Zondag 22 april Collecte Eredienst en Kerkmuziek: Zing een nieuw lied 
Wat zou onze eredienst zijn zonder muziek? Muziek inspireert en het zingen 
van een lied brengt de woorden tot leven. In muziek en lied brengen we God 
de eer en kunnen we onze gevoelens uiten, van dankbaarheid en vreugde, 
maar ook van zorg en verdriet. We putten daarbij uit een rijke traditie. Maar 
tijden veranderen. En daarmee verandert ook het karakter en de vorm van de 
kerkdienst en de liederen die graag gezongen worden. De synode van de Pro-
testantse Kerk heeft daarom opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een 
nieuw liedboek, dat in mei 2013 zal verschijnen. Ook zijn er allerlei cursussen 
en opleidingsmogelijkheden voor predikanten, kerkmusici en gemeenteleden 
op het terrein van liturgie en kerkmuziek. Zo draagt de Protestantse Kerk zorg 
voor toepasselijke en eigentijdse invullingen voor de eredienst, waar we het 
geloof met elkaar mogen delen. 
Op zondag 22 april is de collecte bestemd voor Eredienst en Kerkmuziek. Van 
harte aanbevolen. 
 

 

Waarom is er geen kistje meer in de Passietijd? 
In de Gereformeerde kerk was het gebruikelijk dat er in de 6 weken voor Pa-
sen op zondag bij de uitgang een kistje stond. Hiermee kon worden bijgedra-
gen aan een door Kerk & Wereld gekozen diaconaal doel. 
U zult inmiddels gemerkt hebben dat het kistje verdwenen is, maar extra aan-
dacht voor een diaconaal doel is niet verdwenen.  
We hebben ervoor gekozen om het nu in de vorm van de uitgangscollecte te 
doen, omdat er meerdere uitgangen zijn in het hervormde kerkgebouw en het 
daardoor met het kistje te ingewikkeld zou worden. 
 

  pagina 6

 

TAAKGROEP GEMEENTE   ZIJN 
 

Sterre-praat  
 

‘IK BEN GEDOOPT’ 
 

LUTHER 
Als Luther, vaak een aangevochten mens, het moeilijk had, schreef hij met 
grote letters op een vel papier: ‘Ik ben gedoopt’. Hij zal zeker ook gedacht 
hebben aan Paulus’ woorden in Romeinen 6 waar Paulus een verband legt 
tussen de dood en de doop. ‘Wij zijn in Christus’ dood gedoopt’, schrijft Paulus. 
Wij zijn met Hem gestorven en begraven en met Hem opgestaan. We hebben 
de dood eigenlijk al achter ons. Indrukwekkende woorden die het hart vormen 
van ons geloof. Mensen van het Licht zijn wij, mensen van de Levende. Dat nu 
wordt ons betekend en verzegeld in de doop. Onze kleine dopelingen mogen 
dan niet kopje onder gaan, die paar druppels water betekenen wel: sterven 
met Hem en ook: opstaan met Hem, opnieuw geboren worden als nieuwe 
Adam of nieuwe Eva (al laten de oude Adam en de oude Eva zich in ons leven 
toch ook nog wel eens horen...). Kijk maar naar je doopkaars en weet: kind 
van het Licht, dát ben je, ten diepste, door Hém. Het is goed je met regelmaat 
dát te binnen te brengen.  
In Fijnaart hebben we daarvoor de Doopkaarsviering. Ik vind het altijd een 
mooi gezicht, al die kinderen die, al dan niet met ouderlijke hulp, hun doop-
kaars aansteken aan de Paaskaars, teken van Christus, het Licht van ons le-
ven. 
 

PAASWAKE  
En de ouderen? Zij kregen bij hun doop misschien nog geen doopkaars om 
aan te steken. Maar ook zij worden uitgenodigd zich te binnen te brengen dat 
zij gedoopte mensen zijn, mensen van licht, mensen van de Levende.  
In de Paaswake-dienst (dit jaar zaterdag 7 april 19.30 uur) waarin overigens 
iedereen, oud en jong, van harte welkom is, horen wij hoe God zijn volk heeft 
bewaard, door water en door vuur, en gevoerd heeft van het donker naar het 
licht en van de dood naar het leven, door Jezus die ons is voorgegaan. Dat is, 
zo beseffen wij juist op dat moment, ook óns verhaal. Jezus is voor ons ge-
storven en voor ons opgestaan. Toen Hij stierf, stierven wij met Hem en toen 
Hij opstond, deed hij ons opstaan. Zijn verhaal is óns verhaal.  
Sterven en opstaan, met Hem, het begon voor ons met de doop. Dat brengen 
we ons op dat moment, juist die avond, te binnen. Gods weg met ons - wij, 
door God bewaard, door water en vuur, van donker naar licht, van dood naar 
leven. 
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OUDE KERK 
Er zijn kerken waarin daarom juist op deze avond mensen worden gedoopt. 
Dat was ook al in de Oude Kerk het geval. Cyrillus van Jeruzalem, een bis-
schop uit de vierde eeuw, geeft een ooggetuige verslag: ‘Vandaag ben ik ge-
doopt. We gingen eerst staan in het voorportaal van de doopkapel, met het 
gezicht naar het westen - het land van de zonsondergang - en we strekten on-
ze handen uit, riepen tegen de geest van de duisternis: ‘Satan! jij met al je 
werken, al je pracht en praal, jou laat ik schieten’. We keerden ons om, het ge-
zicht naar het oosten - land van het licht - en we riepen: ‘ik geloof, in de Vader 
en in de Zoon en in de Heilige Geest en in de doop der bekering’. Daarna be-
leden we ons geloof en werden gedoopt om gekruisigd en gestorven en opge-
staan met de Gezalfde op de derde dag opnieuw te gaan leven’.      
 

DOOPGEDACHTENIS  
In de doopgedachtenis brengen wij ons te binnen het hart van ons geloof:  
‘Niet dat wij aan God denken, maar dat Hij aan ons denkt en ons kende lang 
voordat wij aan Hem dachten. Niet dat wij in Hem geloven maar dat Hij in ons 
gelooft tegen alles in, ondanks onze zonden. Niet dat wij Hem uitgekozen heb-
ben maar dat Hij ons heeft uitgekozen en geroepen en onze naam genoemd.  
Dat is eenmaal in ons leven aangeduid toen wij gedoopt werden en het teken 
ondergingen van het opkomen uit de doodswateren, doortocht waar geen weg 
leek. Gedoopte mensen zijn wij, afhankelijk, niet van onszelf, maar Gods ei-
gendom, broeders en zusters in Christus’. Met een brandende kaars gaan wij 
naar huis: de dood ligt achter ons, mensen van het licht zijn wij, mensen van 
de Levende.  
Ik wens u gezegende diensten in de Goede Week tot op de ochtend van Pa-
sen. 
 
Ds. Hans van der Sterre 

 

 

Uit de Pastorie 
 

Studieverlof: Van 10 april t/m 31 mei heb ik studieverlof  
Het studieverlof is nog volgens de oude regeling. In het kader van de voortge-
zette vorming hadden de predikanten van onze kerk tevens eenmaal per vijf 
jaar gedurende een periode van drie maanden de gelegenheid zich op studie 
te richten. Onze synode heeft inmiddels besloten dat komend jaar dit studie-
verlof vervangen wordt door verplichte ‘permanente educatie’. Wie niet deel-
neemt aan deze permanente educatie, kan zijn bevoegdheid verliezen. 
Predikanten zijn ‘geroepen de theologische wetenschap te blijven beoefenen. 
Dat komt de kerk als geheel, maar ook de gemeente ten goede. Daartoe moe-
ten kerkenraad en gemeenten hun predikanten in de gelegenheid stellen’.  
Die gelegenheid heb ik dan ook de komende weken. Wel is mijn verlof iets 
korter dan drie maanden en heb ik met de kerkenraad afgesproken dat ik de  
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vastgelegde erediensten volgens ons preekrooster ‘gewoon’ zal voorgaan, zo-
dat er geen gastpredikanten gezocht hoeven te worden.  
Ook heb ik aangegeven dat ik voor rouwdiensten in voorkomende gevallen  
gewoon beschikbaar ben wanneer ik in Fijnaart vertoef.  

 

Missionair gemeente zijn, kerkordelijke consequenties 
Ik hoop tijdens het studieverlof de veranderingen in de plaatselijke gemeenten 
(met name t.a.v. het missionair gemeente zijn) en de consequenties voor de 
kerkorde die dit met zich meebrengt nader te onderzoeken.  
Naast literatuurstudie – er is de laatste jaren nogal wat geschreven over ‘mis-
sionair gemeente zijn – zal ik een reeks colleges ‘Recht op recht in de kerk’ 
aan de Theologische Universiteit in Kampen volgen.  
Wilt u in voorkomende gevallen contact opnemen met uw wijkouderling of met 
de scriba?  
 
Een hartelijke groet uit de pastorie, mede namens Hetty en de kinderen.  
In Christus verbonden, Ds. G.J. Röben 
 

 

PASTORALIA 
 
- Mevrouw Sauer (Torenvalkstraat) die eerder in Rotterdam revalideerde, 
kreeg onlangs een kamer toegewezen in verpleeghuis Mauritshof in Klundert. 
Een eigen kamer met toegewijde verzorging! Nu ze zo dichtbij Fijnaart woont, 
zijn er al heel wat Fendertse bekenden op bezoek geweest. 
- Linda Leyba (Langeweg) hield aan een autobotsing vervelende pijnklachten 
over in nek, schouder en arm. Nader onderzoek moet uitwijzen wat er precies 
aan de hand is. 
- De witte nieuwbouwwijk - ook mooi zichtbaar vanaf de snelweg - begint al 
fraaie contouren te krijgen. De straten dragen - als ik het wel heb - namen van 
oude appel- en perenrassen. Ook gemeenteleden uit onze beide kerken von-
den er een woning: Nicky van Dam en Sjoerd Kuin zijn verhuisd naar Zoete 
Kroon 12, terwijl Jaap en Adri de Vrij-Lodders nu Karmijn 12 als woonadres 
hebben. We wensen hun in hun nieuwe huis een fijne tijd! 
 
Hartelijke groet, Ds. Hans van der Sterre 
 
De afgelopen weken waren weer verscheidene gemeenteleden in het zieken-
huis opgenomen.  
- Mw. E. van Baaren-Verhoeven, Jan Punthof 29, mocht weer thuiskomen uit 
het Franciscus ziekenhuis te Roosendaal. 
- Dat geldt gelukkig ook voor mw. P.G. Burgers-Hollemans, Edv. Griegstr. 38. 
- Dhr. P. Baas, Esdoornpad 21, was opgenomen in het Erasmus MC te Rot-

terdam en mocht weer thuiskomen. 
- Ineke Stam, Oudenbosch, heeft na een ongeval 3½ week in het ziekenhuis in 
Thailand gelegen. Ze is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen, maar het is  
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nog niet bekend wanneer zij en haar man, Ger Stam, weer kunnen terugkeren 
naar Nederland. 
- Dhr. L. van Bodegom en mw. Van Bodegom-Grootenboer, Kerkring 147, 
moesten allebei worden opgenomen in het Franciscus ziekenhuis te Roosen-
daal.  
- Mw. A. Moerland-Verhoeven, Edvard Griegstraat 26, heeft 24-uurs thuiszorg.  
 
We wensen hen en degenen die om hen staan, veel sterkte en van harte Gods 
nabijheid toe “want zo hoog de hemel boven de aarde is, zo is Zijn goedertie-
renheid machtig over wie Hem vrezen.” (Psalm 103:11) 
 
Ontvang een hartelijke groet, in Christus verbonden, Ds. G.J. Röben 
 
 

DOOPTEKST 
Op zondag 11 maart werden in onze kerk twee jonge kinderen gedoopt. Jari 
Martinus Hendrik Roks (roepnaam Jari), zoon van Olaf en Marjolein Roks-
Brouwer, broer van Timo en Adriana Jeanne Vos (roepnaam Amber), dochter 
van Hans en Francien Vos-Maris. De dopelingen werden toegezongen door 
Stefan van der Kemp. Hij zong een lied van Trijntje Oosterhuis ‘Als je in mijn 
ogen kijkt, lijkt de wereld stil te staan. De wind houdt op met waaien en bevro-
ren is de maan. Je bent stralend als de zon. Je bent volmaakt, zo naakt en 
klein. En de wereld lijkt voor eventjes perfect te zijn’.  
De dopelingen kregen een prachtig beschilderde doopkaars en een fraai ge-
kalligrafeerde dooptekst. Omdat die teksten in de dienst niet voorgelezen wer-
den geef ik ze graag op deze wijze door. 
Jari kreeg als dooptekst mee: ‘Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, 
en voor allen, die veraf zijn, zovelen als de Here, onze God, er toe roepen zal’ 
(Handelingen 2: 39), terwijl Amber woorden uit Psalm 62 zich te binnen mag 
brengen: ‘Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal niet wanke-
len’ (Psalm 62: 7). 
Ds. Hans van der Sterre 
 

Medewerking van de cantorij aan de erediensten 
De van oorsprong gereformeerde cantorij bestaat bijna 35 jaar en heeft in die 
periode regelmatig medewerking verleend aan de erediensten. In de advents-
tijd en passietijd werd er wekelijks door ons gezongen. 
Omdat het de bedoeling was om als beide gemeenten te fuseren en er regel-
matig gezamenlijke diensten waren, hebben we enkele jaren geleden her-
vormde gemeenteleden gevraagd of zij met ons mee willen zingen. Momenteel 
bestaat de cantorij uit een mix van leden van beide gemeenten en we zijn blij 
dat we dit samen kunnen doen. 
We verlenen in deze passietijd niet iedere zondag medewerking aan de dienst. 
Nu alle diensten gezamenlijk zijn, zitten we in een nieuwe situatie en dit moet 
ook wennen. Regelmatig is er overleg tussen de cantor en beide predikanten 
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en worden er passende liederen uitgekozen die we in de dienst kunnen zin-
gen. 
De functie van de cantorij is het ondersteunen van de gemeentezang en het 
aanleren van onbekende of moeilijk te zingen liederen. Vaak worden er liede-
ren in beurtzang met de gemeente gezongen. 
In de komende periode zullen we medewerking verlenen aan de dienst op 
zondag 1 april, Witte Donderdag, Stille Zaterdag en 1

e
 Paasdag. We hopen 

dat we nog lang mogen meewerken aan de eredienst om samen met de ge-
meente de lofzang gaande te houden. 
 
Tiny Bienefelt 

 

Verhuisd 

 
Fam. J. de Vrij, Dauwdruppelhof 5 >Karmijn 12, 4793 KD per 31-12 
Nicky van Dam en Sjoerd Kuin,  
Weeshuisstraat 1, Dordrecht > Zoete Kroon 12, 4793 KB per 31-12 

Dhr. D. Klootwijk, Steiledijk 12, 4793RK > Hendrik Ido Ambacht per 20-2  

Dhr. C.J. Leijten, Esdoornpad 19, 4793AX > Goudreinet 2, 4793KA per 29-2 

Dhr. J. Dierks, Populierenstraat 5, 4793AT> Diemen per 29-2 

Mw. M.J.F. Westveer, Jan Steenstraat 1
E, 

> Karmijn 5, 4793 KD per 29-2 

Fam. Van Dorp-Pruijsers, O. Appelaarsedijk 6>O. Appelaarsedijk 2a per 1-3 

Dhr. C.J. Leijten, Voorstraat 26, 4793EV > Kruisland per 5-3 

 

Nieuw ingekomen 

Dhr. P. Hoek, Vlasaard 12, 4759AM Noordhoek per 24-2 

Dhr. P.A. Kommers, Brabantse Bellefleur 9, 4793KC Fijnaart per 5-3 

Hartelijk welkom en we hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen in onze ge-

meente. 

 

80+ verjaardagen 
  2 april  Mw. P. Bos-van de Meeberg, Kerkring 55, 4793ES 
  2 april  Mw. M.P. van der Giesen-Huijzers, Kerkring 68, 4793ES 
  2 april  Mw. J. Klaasen-Blokland, Koperwiekstraat 9, 4793 HS   
  7 april  Mw. J. Knook-Lukas, Fazantstraat 22, 4793GV 
  9 april  Mw. N. Bevelander-Verhoeven, Edvard Griegstraat 10, 4793GP 
12 april  Mw. A.J. Kaptein-Dijkgraaf, Brabantse Bellefleur 33, 4793KC 
15 april  Mw. P.A. de Wit-den Hollander, Kerkring 109, 4793ES 
15 april  Mw. N.A. Kamp-Nieuwkoop, Kerkring 43, 4793ES 
17 april  Mw. H. Huyzers-Grootenboer, Jan Punthof 83, 4793GT 
21 april  Dhr. D.A. Maris, Beukenlaan 5, 4793BM 
25 april  Mw. E. Nieuwkoop-Hartvelt, Fendertshof (Kompas) 
26 april  Mw. E. van Baaren-Verhoeven, Jan Punthof 29, 4793GR  
29 april  Mw. A. Moerland-Verhoeven, Edvard Griegstraat 26, 4793GP 
29 april  Mw. G. Knook, Jan Punthof 47, 4793GS 
29 april  Mw. J.H. van Eekelen-Noordijk, Kerkring 85, 4793ES 
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Huwelijksjubilea 

10 apr. echtpaar Peeraer-Stam, Leeuwerikstraat 24  25 jaar 

18 apr. echtpaar Bodegom-Grootenboer, Kerkring 145/147 50 jaar 

Wij wensen u Gods zegen toe op uw verdere levensweg, dat Hij u nog lang 

voor elkaar en anderen mag sparen. 
 

Van de KERKENRAADSTAFEL 
 

Verslag van de vergadering gezamenlijke kerkenraden op 

28 februari 2012 
Met het lezen van Marcus 4:35-41 opent voorzitter W. Lang-
broek de vergadering. Hij gaat voor in gebed. Vervolgens heet 
hij de kerkenraadsleden welkom.  
 Dan heet hij Anton Dijkshoorn hartelijk welkom. Sa-
men met zijn vrouw Annette vult hij de vacature jeugdouder-

ling in. Fijn, dat zij zich voor het jeugdwerk willen inzetten.  
 Daarna nemen we afscheid van wijkouderling Nel Polak. Ze was erg 
gezien bij de ouderen. De voorzitter geeft haar een boeket bloemen. Nel be-
dankt de kerkenraden en wenst ons Gods kracht toe. Vervolgens nemen we 
afscheid van jeugdouderlingen Willian en Corry-Anne de Geus. Zij hebben 
samen op een goede, opbouwende manier gewerkt. Corry-Anne krijgt namens 
de kerkenraad bloemen en Willian een fles wijn. Zij bedanken de kerkenraden 
voor de samenwerking en hoopt dat we samen mogen groeien. Daartoe bie-
den zij ons allemaal een potje met narcisjes met de tekst Samen groeien aan. 
Nel, Willian en Corry-Anne verlaten de vergadering. 
 Dan komt de voorzitter terug op de dienst van 12 februari. Hij vond het 
een bijzondere dienst, waarin voor de eerste keer van beide kerken leden be-
vestigd werden. De beide scriba’s werden herbevestigd. Hij biedt hen allebei 
een boeket bloemen aan. 
 Het volgende agendapunt gaat over Samen op weg. Inmiddels is de 
voorzitter van de Aanstuurgroep Menno Bom binnen gekomen. De Aanstuur-
groep heeft een tijdsplanning gemaakt. De bedoeling is dat alle taakgroepen 
nu hun deel in concept aanleveren voor het beleidsplan. Menno vraagt ons zo 
mogelijk dit schema aan te houden, zodat het proces niet te veel vertraging 
oploopt. We hopen alle ingeleverde stukken in het moderamen van 27 maart 

te bespreken. De naam van de nieuwe kerk zal zijn: Protestantse Gemeente 

te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. Menno wordt hartelijk bedankt 
voor de toelichting en verlaat de vergadering. 
 Jan Kruis verwoordt namens de gereformeerde kerkenraadsleden het 
belangrijk te vinden dat we stappen gaan zetten voor de herinrichting van de 
kerkzaal. Besloten wordt dat de kerkrentmeesters met een voorstel komen. 
 Besloten wordt om alle diensten in de Stille Week in 2012 te houden in 
het gereformeerde kerkgebouw, omdat het in wezen om een doorlopende vie-
ring gaat. In 2012 is er één zomerdienst in het hervormde kerkgebouw.  
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De overige diensten tijdens de vakantietijd zijn dan vanwege het kleinere aan-
tal bezoekers in het gereformeerde kerkgebouw. 

 Het preekrooster 2013 wordt door de kerkenraden vastgesteld. 
 Op 11 maart is de intrededienst van ds. W. van Laar in Willemstad. 
Deze dienst wordt bijgewoond door ds. G.J. Röben, ds. J.H. van der Sterre, 
mw. T. Verhagen en dhr. A. Breure 
 Tot 15 maart kunnen namen voor de kerkgebouwen worden inge-
diend. Een commissie zal gevraagd worden om hieruit een voordracht te doen 
naar de kerkenraden.  
 Verder waren er de volgende mededelingen: 

• Teunie Nijhoff meldt dat de kleur van de antependia voor afbeelding op de 
beamer wordt aangepast. 

• Dit Konings zegt dat Stephan van der Kemp op 11 maart in de doopdienst 
een lied zingt van Trijntje Oosterhuis. 

• Het Interkerkelijk Koor zingt dit jaar op 25 maart, met Pinksteren en in de 
Kerstnachtdienst. 

In de rondvraag kwam het volgende ter tafel:  

• Een koor uit Rotterdam wil een keer in een kerkdienst in Fijnaart zingen. 

• Soms is er te weinig ruimte voor stil gebed. De reden is dat de kerkradio 
uitvalt als het te lang stil is in de dienst. 

• Een Russisch zangensemble wil op een avond een gratis concert geven. 
De kerkrentmeesters zullen dit verzoek verder behandelen. 

• Op 5 april is de opvoering van The Passion in Rotterdam. Wie gaat er 
heen? 

• Voorgesteld wordt om er over na te denken of culturele activiteiten ook 
een plek kunnen krijgen in het gereformeerde kerkgebouw. 

Jan Kruis leest een tekst die mw. Annemiek Vogels op 12 februari gelezen 
heeft. We sluiten de vergadering door gezamenlijk Het Onze Vader te bidden. 
 
Willy Oostdijck-Vogelaar, scriba 
 
 

SAMENVATTING GEZAMENLIJKE GEMEENTEAVOND 

OP 13 MAART 2012 IN HET TREFPUNT 

 

Opening 
Voorzitter W.P. Langbroek heet een ieder welkom. Hij vindt het fijn dat we 
vanavond met zo velen aanwezig zijn.  
Ds. Van der Sterre spreekt woorden uit de liturgie voor Goede Vrijdag “Inkeer 
onder het kruis”. Deze woorden bepalen ons bij wat wij in de Goede Week ge-
denken. Ds. Van der Sterre gaat voor in gebed. 
 

Vieringen in de Stille Week 
W. Langbroek zegt dat de Taakgroep Eredienst zich met de vieringen in de 
Stille Week heeft bezig gehouden. Hij noemt de leden van deze commissie. 
Dat zijn ds. G.J. Röben, ds. J.H. v.d. Sterre, mw. A. Knook, mw. E. Verhagen,  
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mw. A. van Strien, dhr. S. Vormeer, dhr. A. Boelhouwers, dhr. J. Schouls, dhr. 
G. Stam, mw. D. Konings, mw. A. Tolenaars en mw. S. de Vette. 
De kerkenraden hechten er aan dat zoveel mogelijk mensen de diensten in de 
Stille Week bezoeken. Vanavond wordt uitgelegd waarom we de Stille Week 
op deze manier zullen vieren. 
Dan geeft S. Vormeer een PowerPointpresentatie. De drie diensten in de Stille 
Week horen bij elkaar en worden onderbroken door de waan van de dag. Het 
verhaal moet doorverteld worden, anders sterft het uit. 
We krijgen uitleg over de viering op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille 
Zaterdag.  
De hervormde gemeente heeft moeite met het Beklag Gods. Daarom is dit 
vervangen door Inkeer onder het kruis (Sytze de Vries). 
Na de drie diensten volgt Pasen. Dat is het feest van de opstanding. 
Vervolgens kunnen vragen worden gesteld, waarop antwoord werd gegeven. 
 
De voorzitter deelt mede, dat we na Pasen de diensten zullen evalueren. Laten 
we proberen om gezamenlijk deze week te beleven. Het zijn drie diensten die 
samen één dienst vormen en zij zullen in het gereformeerde kerkgebouw zijn. 
Hij bedankt de leden van de Taakgroep Eredienst voor de voorbereiding van 
deze avond. 
 

Rondvraag 
Gevraagd werd hoe de viering van het Heilig Avondmaal in de gereformeerde 
kerk zal zijn. Dat is waarschijnlijk staand in een kring.  
Er werden opmerkingen gemaakt over de doopdienst van 11 maart. Men vond 
het een mooie, maar volle dienst. 
 

Sluiting 
Ds. Röben sluit de vergadering. We zingen Gezang 393:1 en 4, waarna we 
gezamenlijk Het Onze Vader bidden. 
 
Willy Oostdijck 
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Jeugdrubriek 
 

Bericht van de kindernevendienst en Flame 

Wij zijn al een aantal weken bezig met het veertigda-

genproject naar Pasen toe met als thema: Voor de 

verandering. Met de kinderen denken we in deze peri-

ode na over de verandering. De projectverbeelding 

bestaat uit een aantal onderdelen. Er is een ‘Veran-

dergids’, een boek op A3-formaat, waarin we werken 

en waarin voor elke week nieuwe verandertips en illu-

straties staan.  

In de Verandergids staan ook foto’s van de projecten van Kerk in Actie. Ook 

Kerk in Actie werkt in de Veertigdagentijd met het thema ‘Voor de verande-

ring’. In de wereld om ons heen zien we vaak genoeg dingen die we liever an-

ders zouden willen. Wat voor dingen zijn dat? En wat is er voor nodig om ze te 

veranderen? Die voorbeelden komen uit het dagelijkse leven, maar ook uit 

teksten van de profeet Ezechiël en uit verhalen over Jezus.  

Op weg naar Pasen zullen we ontdekken dat er echt iets kan gebeuren: ver-

driet kan omslaan in vreugde, na een donkere nacht komt een nieuwe morgen. 

Daar kun je zelf iets voor doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. 

 

Jullie zijn iedere zondag van harte welkom bij de kindernevendienst en elke  

3
e
 zondag van de maand bij Flame. Jij bent van harte uitgenodigd zondag  

1 april om 9.00 uur voor een paasontbijt in het Trefpunt. 

Aanmelden kan bij: 

kinderkerkflame@hotmail.com of saskiavandereijk@hetnet.nl 

 

 

 
Iedere 3

e
 zondag van de maand in de Vijverhof (achterkant Herv. Kerk)  
van 10-11 uur voor alle kinderen tussen 4 en 10 jaar. 

 
Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon wat kwijt aan Flame: 

mail dit dan naar kinderkerkflame@hotmail.com. 
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DOOPDAGVIERING 11 maart 2012  
Het was een heel feestelijke dienst, want er was deze zondag niet alleen 
doopdagviering maar ook een doopdienst. Fijn dat jullie er allemaal waren!  
Nadat jullie naar de nevendienst geweest waren, werden er eerst twee baby’s 
gedoopt, daarna was de doopgedachtenis. 
Deze keer werden: Sira van der Eijk,Timo Roks, Nienke Hendrikse, Renske 
Hendrikse, Davy Stiefel, Robin Stiefel, Hein Bom, Jord Bom, Amber Bom, 
Maarten Bom, Leen Breure, Jelle Kleinloog en Femke van Halum  naar voren 
geroepen om hun doopkaars aan te steken aan de Paaskaars. Mooi om zo 
één keer in het jaar speciaal stil te staan bij het feit dat je ooit gedoopt bent en 
bij de Here God mag horen. Ook als ouders goed om hier weer eens bij stil te 
staan en een goede reden om er met de kinderen over in gesprek te gaan. 
Na de dienst was er nog koffie/thee/fris en wat lekkers. 
Heb jij nog nooit meegedaan met de doopdagviering? De volgende doopdag-
viering is 3 juni. Misschien mag jij dan wel je doopkaars aansteken!  
DusVals je een uitnodiging krijgt, geef je dan snel op.  
 
Emie Hendrikse 

 

 

 

TAAKGROEP   BEHEER 
 

Verantwoording collecten 26 februari t/m 18 maart 2012 

26-2 Kerk    € 207,09 

  4-3 Kerk   € 169,83 

  4-3 Onderhoudsfonds € 128,40 

11-3 Kerk   € 306,54 

18-3 Kerk   € 206,07 

 

Giften 

1 x € 100,- uit dankbaarheid. Hartelijk dank! 

 

Collectebonnen 
De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. L.A. Elzerman, Timberwolfstraat 17 
te Standdaarbuiten, tel. 0165-314663 of mobiel 06-43983407. De bonnen zijn 
ook via e-mail aan te vragen. E-mailadres: laelzerman@planet.nl 
Een vel van 40 bonnen à € 1,- kost € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan over-
gemaakt worden op Postbankrekening 1084492 ten name van Kerkrentmees-
ters Herv. Gem. Fijnaart 

 

Telefoonnummer beheerder begraafplaats Standdaarbuiten 
In de Gemeentegids 2011 staat een oud telefoonnummer van dhr. M.A. Hou-
ke, beheerder van de hervormde begraafplaats in Standdaarbuiten vermeld. 

Het juiste nummer is 0165 – 856277!!! 
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PASEN 
 

PASEN! JEZUS is opgewekt uit de dood! 
De vrouwen die bij het graf komen om het lichaam van Jezus nog te verzorgen 
met geurige olie en kruiden, schrikken enorm. De steen voor het graf is weg-
gerold. De in het graf zittende jongeman, gekleed in witte kleren, spreekt hen 
aan. "Jullie zoeken Jezus, de man uit Nazareth, die gekruisigd is. Wees niet 
bang, Hij is opgewekt!" En toch vluchten ze weg. 
Wie zou niet verbijsterd zijn, als een graf ineens leeg blijkt te zijn en je wordt 
verteld dat God dat heeft gedaan. Dit is juist de geweldige boodschap van Pa-
sen; terwijl wij in zekere zin met de dood hebben leren leven, heeft God de 
dood overwonnen. 

Pasen betekent: Je hoeft niet bang te zijn voor de dood. Jezus Christus is 

waarlijk opgestaan ! 
Dit vieren we in de eredienst op 1

e
 paasdag, waarvoor wij u zeer hartelijk uit-

nodigen. In deze dienst wordt gecollecteerd voor de paascollecte, welke wij 
van harte bij u aanbevelen en waarvan de opbrengst bestemd is voor de eigen  
gemeenten. Alle tot de Hervormde gemeente behorende leden ontvangen bij-
gesloten acceptgiro. Wij hopen van harte dat u allen aanwezig bent 1

e
 paas-

dag om 10.00 uur. U kunt dan uw bijdrage, in de vorm van bijgesloten accept-
giro, geld of collectebonnen, in de collectezak doen.  
Bent u echter niet in staat, om welke reden dan ook, aanwezig te zijn op 1

e
 

paasdag en u wilt het werk in onze gemeenten middels de paascollecte finan-
cieel ondersteunen, dan verzoeken wij u hiervoor de bijgesloten acceptgiro te 
gebruiken. Uw bijdrage is nodig en zeer welkom. Alle kosten die in onze ge-
meente nodig zijn voor pastoraat, onderhoud van gebouwen en terreinen e.d. 
worden bekostigd uit alleen uw bijdragen aan o.a. kerkbalans, collectes tijdens 
de erediensten, giften en VV.de paascollecte. Alvast zeer bedankt voor uw 
bijdrage. 
Goede paasdagen toegewenst ! 
 
 

 

TAAKGROEP KERK en WE-

RELD 
 
 

Collecten Diaconie 
  5 feb. Werelddiaconaat  € 145,95 
12 feb. Kerkradio   € 138,08 
19 feb. Diaconie   € 168,39 
26 feb. 40dagencampagne  € 161,45 
  4 mrt. Kerk in Actie Aruba  € 131,70 
 

Allen hartelijk dank. 



  pagina 17

Doel bazaar 2012: Stichting Sibusiso 

Op Koninginnedag 2012 zal traditioneel weer de gezellige rommelmarkt 

plaatsvinden in en om het Trefpunt. Dit jaar is er ook weer een goed doel dat 

door de bazaar een duwtje in de rug zal krijgen! Dat doel zal dit jaar zijn: stich-

ting Sibusiso. Wat doet deze stichting?  

Voor verstandelijk gehandicapte kinderen zijn in Tanzania weinig mogelijkhe-

den om hun beperkte capaciteiten goed te kunnen ontwikkelen. Sibusiso wil de 

acceptatie van deze kinderen verbeteren en hun de mogelijkheid geven zich te 

ontwikkelen. Om dit te bereiken bezoeken de medewerkers van Sibusiso de 

kinderen in hun thuissituatie en is er een centrum waar de kinderen samen 

met hun ouder/verzorger tijdelijk kunnen verblijven om een aantal vaardighe-

den te leren. 

Sibusiso is een stichting die 

• streeft naar acceptatie van meervoudig beperkte kinderen; 

• speciaal onderwijs aanbiedt en assisteert bij de doorverwijzing naar andere 

instellingen; 

• familieleden begeleidt in het centrum en in hun sociale gemeenschap; 

• de kinderen de mogelijkheden biedt hun capaciteiten te ontdekken en te 

ontwikkelen; 

• opkomt voor de rechten van de kinderen; 

• aandacht vestigt op de situatie waarin de kinderen zich bevinden. 

 

Wilt u ook deze stichting hiermee steunen? Wij hopen u te zien op 30 april!  

U kunt trouwens een kijkje nemen op: www.sibusiso.nl  

 

Hartelijke groeten, 

Taakgroep Kerk en Wereld 

 

 

Bazaar              Rommelmarkt        30 april            10 tot 18 uur 
 
Deze maand is het alweer zo ver, dan is er weer de jaarlijkse bazaar. Voor de 
33

e
 keer. We zijn er trots op dat we dit al zolang met elkaar organiseren voor 

onze medemens die het moeilijk heeft. De opbrengst gaat voor de helft 
naar kleinschalige projecten, waarvan we zeker weten dat het daadwerkelijk 
en direkt bij hen terecht komt. De andere helft is voor de kerk. 
We draaien weer met het Rad van Avontuur. Zoals ieder jaar hopen we dat 
onze sponsoren ons weer voorzien van mooie prijzen voor het goede doel. 
Dit jaar voor de Stichting Sibusiso, een stichting die kinderen in Tanzania 
helpt. Elders in dit blad staat een uitgebreide toelichting door de taakgroep 
Kerk en Wereld. 
De grote verloting kent natuurlijk weer schitterende prijzen, zoals een buiten-
keuken(BBQ), een weekendje weg, een tuinset en natuurlijk weer de rond-
vlucht die ieder jaar geschonken wordt door de fam. Mastenbroek. 
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Heeft u verkoopbare en/of mooie spullen voor de rommelmarkt ???  
U kunt het brengen bij : 
Fam. Huitkar tel: 462559 , Oude Heijningsedijk 52 of u belt naar de fam. Van 
Strien tel: 0168-462563, zij halen het eventueel  graag bij u op. 
S.v.p. geen groot meubilair, indien het niet verkocht wordt kunnen wij het  
‘s avonds niet kwijt. 
Dus wanneer u schoonmaakt of opruimt, denk aan de bazaar! 
Wilt u het Rad van Avontuur sponsoren, we kunnen mooie prijzen gebruiken. 
Belt u even naar Huib Knook 0168-402360 of Tiny Bienefelt 0168-462979. 
Wilt u bakken of braden voor de keuken? Neem contact op met Marianne Sol-
leveld 0165-314150. 
Wilt u helpen bij de kinderspelen, meldt u aan bij Janita Bom 0168-462064. 
Voor stekken of plantjes een telefoontje naar de fam.Van der Boon  
0168-464621. 
Gewoon gezellig meewerken op die dag? Meldt u gerust aan. 
Vragen?? U/jij kunt bellen naar de u/jou bekende nummers: 
Met vriendelijke groet, namens de bazaarcommissie 
Adri(462996) 
 
 

Na de boekentafel van 25 maart kunt u ons weer in de 
Vijverhof vinden op 22 april. We hebben nog steeds 
veel afgeprijsde boeken. We kunnen u ook adviseren 
bij de keuze van boeken voor kinderen of volwasse-

nen. We hebben voor elk wat wils en kunnen bestellen wat u wilt. 
Ook op de bazaar, 30 april, zal de boekentafel aanwezig zijn, samen met 
UNICEF en Amnesty International. 
Wij zijn u graag van dienst. 
Nel G., Nel B., Corrie en Bep 
 

 

HET VERHAAL GAAT DOOR   (bij het Bijbelleesrooster van het NBG) 
Het jaar 2012 is een B-jaar. Dat betekent dat het evangelie naar Marcus de 
toon aangeeft. 
Het evangelie van Mattheüs is erg geworteld in het Jodendom en voor de Jo-
den geschreven, bij Marcus worden we verwezen naar Rome en de Romei-
nen. 

Het geschrift Hooglied 
Dit geschrift is in diverse Bijbels onder verschillende namen bekend. De jood-
se Bijbel (de Te-nach) noemt het “Shier-HaShieriem” wat letterlijk – volgens 
het opschrift “Lied der Liederen van Salomo” - ‘Lied der liederen’ betekent. In 
de Griekse Septuaginta wordt het ASMA genoemd, naar de eerste letters van 
de Griekse woorden. En in de Latijnse Vulgata heet het Canticum Canticorum 
(een letterlijke vertaling van het Hebreeuws). Maarten Luther vertaalde het ooit 
als ‘Hohes Lied’ waaruit dan de gebruikelijke Nederlandse benaming voort-
kwam: Hooglied. 
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Hoewel er onder theologen geen eenstemmigheid over bestaat, wordt volgens 
het opschrift Koning Salomo als auteur gezien. De inhoud van het geschrift  
bestaat uit een tweespraak in dichtvorm tussen twee geliefden, vaak erotisch 
van aard, waarbij de mannelijke figuur Koning Salomo is en de vrouw een Su-
lamitische, een herderin van eenvoudige afkomst. Een deel van de inhoud be-
schrijft een bruiloftsdag (Hooglied 3 vanaf vers 6). Er bestaat ook een theorie 
dat er drie figuren spelen: Koning Salomo die de liefde probeert te winnen van 
een herderin, die echter trouw wil blijven aan haar geliefde herdersjongen.  
 

Thema en interpretatie 
Het thema van Hooglied is de liefde tussen een bruidegom (Salomo) en zijn 
bruid (de Sulamitische). De erotische en lichamelijke beschrijving hiervan 
maakte het geschrift nogal omstreden. Om goed met deze erotische toonzet-
ting om te gaan bestaan er verschillende interpretaties: 

De allegorische interpretatie (de enige interpretatie die door het Jodendom 
wordt gevolgd en geaccepteerd) waarbij het hele geschrift wordt opgevat als 
een doorlopende beeldspraak. De liefde tussen bruidegom en bruid is dan een 
beeld van de liefde tussen God en de gelovige. Kenmerkend voor een allego-
rie is, dat het een doorgevoerde gelijkenis is, waar aan elk element in het ver-
haal betekenis wordt toegekend; bijvoorbeeld de afstand die er is tussen de 
verheven Koning Salomo en de eenvoudige Sulamitische is als de afstand 
tussen de verheven God en de geringe mens. En God houdt zielsveel van die 
geringe mens: Hij is tot over Zijn oren verliefd. Maar ook de mens is verliefd en 
(soms bijna wanhopig) op zoek naar haar geliefde. 
De allegorische interpretatie heeft zowel binnen het Jodendom als het Chris-
tendom een lange traditie. Binnen het Jodendom gaat het om de liefde tussen 
God en Zijn volk Israël. De Joden lezen het Hooglied op het paasfeest (op de 
tussenliggende sabbath of op de zevende dag): het verbond tussen bruidegom 
(JHWH) en bruid (Israël) dat begonnen is in Egypte en waarvan de uittocht 
een gevolg is. Pasen is hét feest van Israëls uittocht geworden.  
Binnen het Christendom gaat het om de liefde tussen Jezus en de kerk, als 
gemeenschap van hen die in Jezus geloven. 
In de typologische interpretatie wordt het geschrift Hooglied letterlijk opge-
vat, maar met een diepere betekenis. Het Hooglied is een beschrijving van de 
liefde tussen bruidegom en bruid met als diepere betekenis: de liefde tussen 
bruidegom en bruid is een type van liefde tussen God en gelovige. De beeld-
spraak wordt eerst vertaald naar wat zich afspeelt tussen bruidegom en bruid 
waarna de lijn wordt doorgetrokken naar de liefde tussen God en gelovige. 
Soms wordt Hooglied als een wijsheidstekst gezien met ‘dubbele bodem 
woorden’: liefdewoorden zowel bruikbaar in de omgang met de geliefde als in 
de omgang met God.  

De letterlijke interpretatie ziet het boek als een beschrijving van de liefde 
tussen bruidegom en bruid: een liefdeslied met daarin een beschrijving van de 
schoonheid van de liefde. De beeldspraak wordt alleen vertaald naar wat zich 
afspeelt in de liefde tussen bruidegom en bruid. 
In de Bijbel wordt de liefde tussen bruidegom en bruid vaak als beeldspraak 
gebruikt. Enkele bijvoorbeelden daarvan: Psalm 45; Jesaja 54 vs 4-6 (de liefde 
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tussen God en Israël); Mattheüs 9 vs. 15; Openbaringen 22 vs. 17 (de liefde 
tussen Jezus en zijn kerk).  
Het geschrift Hooglied is niet als vanzelfsprekend in de Bijbel terecht geko-
men. Hierover is binnen de Joodse traditie veel twijfel geweest. Een krachtig 
pleidooi van de rabbi van de Grote Synagoge van Alexandrië, Aqiba, de allego-
rische uitleg en de auteursaanduiding van Salomo heeft er voor gezorgd dat 
het in de Bijbel een plaats kreeg. En terecht: alleen al op grond van het thema 
de liefde, inclusief de lichamelijkheid en de erotiek, verdient dit geschrift een 
plaats in de Bijbel. De liefde tussen twee mensen is een gave van God. De 
eenheid tussen twee personen is het allerhoogst denkbare, want de Eeuwige 
zelf is Eén. 
En ondanks alle interpretaties (waarover de tekst overigens nergens aanlei-
ding toe geeft) is het Hooglied een serie lyrische gedichten over de liefde tus-
sen een man en een vrouw. Alles speelt zich af op het land, in de lente. Uit al-
les spreekt de liefde en de vreugde die men er aan kan beleven. De gedichten 
bezingen de schoonheid en het wonder van de liefde tussen twee mensen. De 
lichamelijke aantrekkingskracht tussen geliefden wordt zo bezongen, dat 
daaruit afgeleid kan worden dat God het zo bedoeld heeft en dat we er binnen 
de grenzen van zijn wetten van mogen genieten. Die wetten staan haaks op de 
manier waarop vaak met de liefde werd omgegaan in de Romeinse samenle-
ving: platvloers, respectloos, misbruik en slechts uit op lust. Liefde en seksuali-
teit zoals het niet bedoeld is. Gelukkig maar dat het Hooglied in de Bijbel te-
recht is gekomen.      
Sjerp Vormeer  
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DIVERSE MEDEDELINGEN 
 

Hoezo vrienden en kennissen? 
 
Iedereen heeft behoefte aan een vrienden- en ken-
nissenkring. “Vrienden en kennissen geven kleur aan 
je leven”, zeggen ze bij SOVAK, een organisatie die 
ondersteuning biedt aan mensen met een verstande-
lijke beperking. Maar een vrienden- en kenniskring 
heb je niet zomaar. “Onze cliënten leven soms in een 

klein kringetje”, weet manager Evelien Loijen. “Sommigen van hen kennen bij-
na niemand buiten de eigen huisgenoten, naaste familie en de begeleiders die 
beroepshalve met hen omgaan.” 

 
SOVAK wil daar graag verandering in brengen. Daarom zijn we een project 
gestart om voor cliënten die dat willen, hun vrienden- en kennissenkring te 
helpen vergroten. Gewoon, een vriend of kennis die speciaal voor jou komt; 
voor wat aanspraak, voor de gezelligheid en om samen leuke dingen te doen. 
Dat kan een buurvrouw zijn of een oude bekende uit het dorp waar iemand 
vroeger woonde. Maar ook nieuwe kennissen, aansluiten bij een eetclub of 
een maatje voor een gemeenschappelijke sport of hobby, zijn goede voorbeel-
den. 
 
Evelien is aangesteld als projectleider voor dit sympathieke project. “Een mooi 
project, want vrienden en kennissen maken is leuk!” Maar toch is het niet zo 
eenvoudig als het lijkt. Evelien: “Voor mensen met een verstandelijke beper-
king is het niet zo vanzelfsprekend om eigen vrienden en kennissen te heb-
ben. Soms hebben zij op dit gebied echt een steuntje in de rug nodig. Iemand 
moet hen helpen om hun ‘sociale netwerk’ in kaart te brengen. Iemand moet 
ook even moeite doen om in een gesprek met de cliënt duidelijk te krijgen met 
wie hij graag contact wil onderhouden en hoe. En vervolgens moet je een cli-
ënt ook echt uit de startblokken helpen door de eerste contacten te leggen en 
te kijken hoe dat loopt”. 
 
Om actief op zoek te gaan naar plezierige sociale contacten voor cliënten, 
maakt SOVAK gebruik van netwerkcoaches. Projectleider Evelien licht toe: 
“een netwerkcoach is een vrijwilliger die verbonden is aan één of meerdere 
woningen van SOVAK en daar een tijdlang betrokken is bij een aantal cliënten. 
Samen met de cliënt en zijn persoonlijk begeleider bekijkt de netwerkcoach 
hoe iemand zijn vrienden- of kennissenkring kan uitbreiden. Iemand dus die 
luistert, makkelijk contact legt, dingen praktisch regelt en een beetje volgt hoe 
het gaat. Een netwerkcoach moet bij voorkeur bekend zijn met de plaatselijke 
mogelijkheden. Want vaak vind je contacten toch dichtbij huis. Hoewel som-
mige cliënten het ook fijn vinden om via de computer met mensen te chatten 
of skypen. Als een netwerkcoach maar open staat voor wat een cliënt wil en 
daar met het nodige respect mee aan de slag gaat, dan is het goed.” 
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Voor wie interesse heeft om netwerkcoach te worden; SOVAK kan zeker nog 
coaches gebruiken. Evelien geeft aan: “We hebben iets van 62 woningen, ver-
spreid over het westen van Brabant, waar in totaal meer dan 400 cliënten wo-
nen. Dus je begrijpt dat er nog heel wat te netwerken valt.  
De oorsprong van SOVAK ligt in Terheijden en daar zijn we nog altijd met een 
flink aantal vestigingen aanwezig. Dus in alle kerkdorpen van de gemeente 
Drimmelen en de wijde omgeving, zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die 
netwerkcoach willen worden. SOVAK heeft ook vestigingen in Etten-Leur, 
Klundert en Zevenbergen, dus ook in de Westhoek komen we graag in contact 
met vrijwilligers die netwerkcoach willen worden. 
In Breda heeft SOVAK verschillende vestigingen, onder andere in het centrum 
van de stad en in de wijken IJpelaar en Heusdenhout. Ook in het stadsgewest 
Breda zijn we dus altijd op zoek naar vrijwilligers die netwerkcoach willen wor-
den. 
 
Heeft Evelien u nieuwsgierig gemaakt? En zou u misschien wel iets voor cliën-
ten van SOVAK willen betekenen? Kijk op onze website www.sovak.nl voor 
meer informatie of bel rechtstreeks met haar op 06-23641849. 
 
 

Lopend Vuurtje 2012 
Op 26 mei 2012 zal er weer een gezellige fiets-
tocht van Lopend vuurtje worden gehouden.  
De start zal plaats vinden bij de Hervormde kerk, 
Kerkring 1.  
Dit jaar hebben we gekozen als fiets-goeddoel, 
het behoud van het Marcussenorgel. Dit is een bij-

zonder orgel, dat door de scandinavische orgelbouwfamilie Marcussen is ge-
bouwd. Het orgel staat op het moment nog in de St. Stephanuskerk te Moer-
dijk, maar door sluiting van deze kerk zal het orgel overgeplaatst worden naar 
de St. Joannis Baptist kerk te Klundert. Voor het behoud van het orgel en voor 
de hoge verhuiskosten vraagt men een donatie om deze operatie en dit be-
houd te doen slagen. De kerk in Klundert zal op deze fietsdag open zijn voor 
bezoek. 
 Wilt u meer weten over het behoud van het Marcussenorgel dan kunt u meer 
informatie vinden op de website, www.marcussenorgel-moerdijk.nl.  
Iedereen kan meefietsen van groot tot klein van jong tot oud. 
Dus heeft u dit jaar weer zin om een mooie tocht te rijden en kerken in de om-
geving te bezichtigen, zet dan zaterdag 26 mei vast in uw agenda. 
 
Vanaf 1 april kunt u zich opgeven via de inschrijfformulieren in de kerk.  
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Op 25 maart kon u een petitie tekenen waarin u opkwam voor vluchtelingen uit 
Libië, die nog steeds verblijven in kampen in Tunesië en Egypte. Op 22 april is 
er geen Amnesty-petitie. Voor 20 mei liggen er kaarten klaar voor een actie 
voor vluchtelingenkinderen. 
Hartelijk dank voor uw inzet voor de mensenrechten. 
Bep Rosing 

 

 

 

Passage Fijnaart  

Vrijdag 20 april, 20.00 uur, gezamenlijke vergadering in “De Parel”. 

De avond wordt georganiseerd door de gezamenlijke Fendertse vrouwenbon-

den: K.V.O., Vrouwen van Nu en Passage. 

 

 

AGENDA 

 

  2 april 20.00 uur: Zangkring 

  4 april 19.15 uur: Alphacursus 

  5 april   9.30 uur: Kring ‘Geloven met hart en ziel en verstand’ 
10 april 19.45 uur: Vergadering gezamenlijke kerkenraad - Vijverhof 

11 april 14.15 uur: Ouderensoos 

16 april 20.00 uur: Zangkring 

23 april 15.00 uur: Koffiekerk, Fendertshof 

25 april 14.15 uur: Ouderensoos 
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Bijbelleesrooster voor de maand april 2012 

 

 

zo. 1  Psalm 24 Koninklijke intocht 

ma. 2  Johannes 12:20-36 Een donderslag bij heldere hemel? 

di. 3  Johannes 12:37-50 Geloof in de Zoon en de Vader 

wo. 4  Ezechiël 34:1-16 Wie is de goede herder? 

do. 5  
 

Witte Donderdag 
Johannes 13:1-38 

Zichtbare liefde 

vr. 6  
 

Goede Vrijdag 
Johannes 18:1-19:30 

Cruciaal 

za. 7 
  

Stille Zaterdag 
Johannes 19:31-42 

Voorbereiding 

zo. 8  
 

Eerste Paasdag 
Johannes 20:1-18 

Vasthouden en loslaten 

ma. 9  
 

Tweede Paasdag 
Ezechiël 34:17-31 

Herderlijke zorg 

di. 10  Ezechiël 35:1-15 Bergrede 

wo. 11  Ezechiël 36:1-15 Opbloei 

do. 12  Ezechiël 36:16-32 Terugkeer en inkeer 

vr. 13  Ezechiël 36:33-38 Paradijsbelofte 

za. 14  Ezechiël 37:1-14 Nieuw leven 

zo. 15  Johannes 20:19-31 Eerst zien en dan geloven 

ma. 16  Handelingen 2:43–3:10 Gaven 

di. 17  Handelingen 3:11-26 Uitleg 

wo. 18  Handelingen 4:1-12 Krachtig getuigenis 

do. 19  Handelingen 4:13-22 Verbazende reactie 

vr. 20  Handelingen 4:23-35 Bewogen reactie 

za. 21  Handelingen 4:36–5:11 Geefgedrag 

zo. 22  Hooglied 1:1-7 Verlangen 

ma. 23  Hooglied 1:8-17 Zoete woorden 

di. 24  Hooglied 2:1-7 Voor mij is er maar één 

wo. 25  Johannes 9:1-12 Schuldvraag 

do. 26  Johannes 9:13-23 (Voor)oordeel 

vr. 27  Johannes 9:24-41 Wie is er nou blind? 

za. 28  Johannes 10:1-10 Herkenbare stem 

zo. 29  Johannes 10:11-21 De goede herder 

ma. 30  Psalm 65 Goede zorg 


