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OVERDENKING 
 

Van Passie naar Pasen 
 
‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, en alles wat door de profeten is geschre-
ven zal men de Mensenzoon laten ondergaan. Want hij zal worden uitgeleverd 
aan de heidenen en worden bespot en mishandeld en bespuwd. En nadat Hij 
is gegeseld zal Hij worden gedood, maar op de derde dag zal Hij opstaan’ (Lu-
cas 18 vers 31).  
 
Afgelopen zondag 26 februari begon de Passietijd. Zes zondagen staan in het 
teken van de voorbereiding op Pasen. Vanaf het begin van het Christendom 
voelde men de noodzaak om voorafgaande aan de grote feesten een voorbe-
reidingstijd te houden. De periode voorafgaande aan Pasen noemde men de 
Veertigdagentijd. Al in de vroege kerk was het een intense periode. Temeer 
omdat op het Paasfeest nieuwe gemeenteleden gedoopt en in de gemeente 
opgenomen werden. Na een lange catecheseperiode die de hele gemeente bij 
haar geloof bepaalde. Niet alleen het lijden van Christus, ook andere belangrij-
ke elementen uit het evangelie kwamen aan de orde. Om te beginnen op de 
eerste zondag de worsteling met de duivel. Aanvechting en verzoeking, Jezus 
weerstaat ze. Aan de geloofsleerlingen werd de vraag gesteld: Hoe doe jij dat, 
weersta jij die ook in Jezus’ kracht?  
Op de tweede zondag klonk het evangelie van de verheerlijking op de berg. 
Midden in dit leven mag Jezus al even staan in het licht van Pasen. Ook de 
gemeente mag zien - soms even. Zo werd in deze tijd als het ware gerepe-
teerd waar het in het geloof ten diepste om gaat.        
 
Luxe 
Pas de laatste twee zondagen zijn in deze oude traditie echte passiezondagen. 
Op Palmzondag werd zelfs het hele lijdensevangelie, dat naar Mattheüs, gele-
zen. Daar komt de traditie van de Mattheüspassion vandaan. In de stille week 
tenslotte ging de gemeente van dag tot dag; de gang naar het Avondmaal op 
donderdag en de grote inkeer bij het lange lijdensevangelie naar Johannes, op 
Goede Vrijdag. Die bezinning en inkeer werden - altijd al - ook lichamelijk be-
leefd. Men deed een stap terug met eten en drinken en andere luxe, want een 
vol en welgedaan lichaam wil minder nadenken en zich minder op het geeste-
lijke concentreren.  
 
Na de Reformatie verandert er het een en ander. Meer en meer wordt op álle 
zondagen de nadruk gelegd op de verkondiging van het lijden van Christus. Er 
komt een opzet waarbij elke zondag één van de zeven kruiswoorden uit de 
evangeliën centraal komt te staan. De naam van de periode wordt Lijdenstijd. 
Toch wordt de notie van het vasten niet vergeten. In deze periode worden bij 
voorkeur geen huwelijken gesloten en zeker geen grote feesten gevierd.      
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Passietijd 
De laatste veertig jaar vindt er een zekere herbronning plaats. Juist in een tijd 
die bol staat van consumptie en materie realiseren mensen zich dat het geen 
kwaad kan je weer eens even op de andere, meer geestelijke kant van het le-
ven te richten. Een oefening in solidariteit. Niet wettisch, omdat het moet, maar 
als navolging van de Heer die zich alles ontzegde om ons gelijk te worden. In 
Fijnaart noemen we de voorbereidingsperiode tot Pasen voortaan: Passietijd. 
Hoe je het ook noemt, het gaat natuurlijk om één ding: je zo goed mogelijk 
voorbereiden op de gedachtenis van Christus’ kruis en opstanding en je leven 
daaraan verbinden.  
 
Op weg 
Alles wat over óns geschreven is, werd door Hem vervuld. ‘We zijn nu op weg 
naar Jeruzalem, en alles wat is geschreven zal men de Mensenzoon laten on-
dergaan. Hij zal worden uitgeleverd en worden bespot en mishandeld en be-
spuwd. En nadat Hij is gegeseld zal Hij worden gedood, maar op de derde dag 
zal Hij opstaan’. De leerlingen begrepen het niet. En wij? We hebben de Pas-
sietijd. Zes zondagen lang brengen we ons te binnen het geheimenis van ons 
heil. ‘Ons is een lofzang in de mond gegeven, sinds Gij de weg van ’t offer zijt 
gegaan’ (Gezang 173: 4). We zullen dat prachtige lied ongetwijfeld zingen. 
Ik wens u en jou een gezegende passietijd.  
 
Ds. Hans van der Sterre 
 
 
 

KERKDIENSTEN 
 

4 maart  Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Geref. kerk, Zevenbergen 

10.00 uur: Hervormde kerk 

Bijzonderheden 2
e
 zondag Passietijd 

Voorganger Ds. G.J. Röben  

19.00 uur:  Dienst Wereldgebedsdag  

in de Gereformeerde kerk - Ds. G.J. Röben  

Ambtsdrager van dienst H. Knook 

Gastheer / gastvrouw A. Solleveld 

Collecte Rondgang 
 
               Uitgang 

1
e
 Kerk 

2
e
 Onderhoudsfonds 

40-dagentijdcampagne 
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11 maart Moerdijk FM: Hervormde kerk, Fijnaart 

10.00 uur: Hervormde kerk 

Bijzonderheden 3
e
 zondag Passietijd; Biddag Gewas / Arbeid; 
Doopdienst; Doopdagviering; koffie drinken 

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

Ambtsdrager van dienst D. Konings 

Gastheer / gastvrouw A. Verhagen 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Kerk 
40-dagentijdcampagne 

 
 

12 maart – 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. v.d. Sterre 

Heilig Avondmaal 

 

 

18 maart Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Klundert 

10.00 uur: Hervormde kerk 

Bijzonderheden 4
e
 zondag Passietijd; FLAME en Meeting Point 

Voorganger Ds. G.J. Röben 

19.00 uur:  Zangdienst in de Gereformeerde kerk  
Ds. J.H. v.d. Sterre  

Ambtsdrager van dienst W. Oostdijck 

Gastheer / gastvrouw T. Verhagen 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Kerk 
40-dagentijdcampagne 

 
 

25 maart Moerdijk FM: Hervormde kerk, Zevenbergen 

10.00 uur: Hervormde kerk 

Bijzonderheden 5
e
 zondag Passietijd; koffie drinken 

Voorganger Ds. G.J. Röben  

Ambtsdrager van dienst P. de Lange 

Gastheer / gastvrouw S. Vormeer 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Onderhoudsfonds 
40-dagentijdcampagne 
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ROOSTERS 
 

 Kinderoppas Kindernevendienst 

  4 maart Claartje, Babette en 
Annemarie 

Nicky en Tonnie 

11 maart Nel en Esther Saskia en Susanne 

18 maart Lonneke en Marjolein Flame en Meetingpoint 

25 maart Geerte en Francien Annelies en Jolanda 

 

 PP-dienst Beamerdienst 

  4 maart Jan Gerrit/Korstiaan 

11 maart Ad Willian 

18 maart Jan Bert 

25 maart Edward Anton 

 

 Bloemendienst 

  4 maart Jeanne Moerland 

11 maart Annaleen van Strien 

18 maart Riet Jongbloed 

25 maart Marjan van der Zwaag 

 
 

TAAKGROEP    GEMEENTE   ZIJN 
 
 

Uit de pastorie  
“De hartslag van het leven” is de titel van de visienota van 
de landelijke Protestantse Kerk: 
         Is de hartslag van het leven  

niet de liefde van de Heer?  
Liefde draagt hen meer en meer,  
die in dienst van Hem zich geven.  
Alle dingen hebben tijd,  
maar Gods liefde eeuwigheid. 

 
Dit is een door Ad den Besten vertaald gezang van Paul Gerhardt uit het Lied-
boek voor de Kerken. Aan de regels gaan trouwens de volgende woorden 
vooraf:    Zou ik niet van harte zingen 

Hem die zozeer mij verblijdt? 
Want ik zie in alle dingen 
niets dan zijn genegenheid.  (Gezang 426:1) 

“Het is een voorrecht om te geloven en bij de kerk te horen. Geloof opent de 
ogen voor wat we zelf niet bedenken en zelf niet maken (N) Het doel van de 
visienota is moed geven om te delen en (nieuwe) zin geven om kerk te zijn.” 
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Dat valt er o.a. te lezen in de prachtige brochure die onze Kerk uitgegeven 
heeft over de visienota. “De kerk bestaat bij de gratie van Jezus, Hij leeft en 
Hij geeft leven” woorden die wij alleen maar kunnen beamen.  
De komende weken staan bekend als de lijdensweken of de 40-dagentijd, 
sinds kort noemen wij dezen weken de passietijd. We mogen weten dat de 
Here Jezus voor ons geleden heeft, maar meer nog dan dat, wij mogen weten 
dat Hij aan het kruishout de dood overwonnen heeft. Hij leeft! Elke zondag 
weer mogen we de opstanding vieren.  
De eerste christenen haalden het geloof niet uit hun tenen (N) Er kwam Ie-
mand naar hen toe. Ze kwamen niet samen om de stukjes bij elkaar te leggen 
van wat ze nog geloofden. Het draaide om Jezus Christus die in hun midden 
was en zei “vrede zij jullie”.  
Zie ook www.pkn.nl/visienota2012. Daar is de visienota online te bestellen via Uitgeve-
rij Boekencentrum of als download te vinden, inclusief een gesprekshandleiding. 

 
Een gezegende passietijd toegewenst! Een hartelijke groet uit de pastorie, 
mede namens Hetty en de kinderen.  
In Christus verbonden, Ds. G.J. Röben 

 

WIJ  GEDENKEN 
 
Zondagnacht, 5 februari jl., is in de leeftijd van 83 jaar heel plotse-

ling overleden ons gemeentelid Pieter Christiaan Moerland. Hij 
werd op 14 december 1928 geboren in Heijningen aan de Kraai-

endijk en werd op 3 maart 1929 gedoopt in de Hervormde Kerk. Op 2 april 
1950 deed hij belijdenis van het geloof. Dhr. Moerland trouwde op 15 juni 1949 
met Jaapje Janneke van Mourik, met wie hij meer dan 62 jaar getrouwd was. 
Samen mochten zij zeven kinderen ontvangen.  
Piet Moerland was nauw betrokken bij het kerkelijk leven. Twee termijnen was 
hij ouderling in de hervormde gemeente. Ook was hij actief betrokken bij de 
bouw van de Vijverhof.  
In de afscheidsdienst op donderdag 9 februari jl. overdachten we woorden uit 
Spreuken 3:3 “Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf 
ze op de tafel van uw hart” en 1 Korinthiërs 13: “Zo blijven dan: Geloof, hoop 
en liefde, maar de meeste van deze is de liefde”, de teksten die ook klonken 
tijdens de dankdienst ter gelegenheid van de 50

e
 trouwdag van Piet en Jaapje 

Moerland.  
Na de dienst van Woord en gebed is Pieter Christiaan Moerland begraven op 
de Hervormde begraafplaats te Fijnaart.  
We bidden zijn vrouw Jaapje Moerland, zijn kinderen en kleinkinderen en de 
overige familie toe, dat zij troost mogen vinden bij de HERE, die zijn liefde 
heeft laten blijken in Zijn Zoon, de Here Jezus Christus en die trouw is tot in 
eeuwigheid.  
 

Ds. G.J. Röben 

PASTORALIA  
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- Mevrouw Sauer (Torenvalkstraat) revalideert nog steeds in het Centrum voor 
Reuma en Revalidatie te Rotterdam-Hillegersberg-Terbregge (adres Van 
Beethovenlaan 60; 3055 JD Rotterdam). 
- Dhr. Kees van Dueren den Hollander (Jan Steenstraat) kreeg een pace-
maker geïmplanteerd. Hij is weer thuis. 
- Dhr. Ko Leyten (Kadedijk), die ernstige rugklachten had, werd daaraan in Til-
burg geopereerd. Ook hij werd alweer snel ontslagen. 
- Zondag 11 maart hopen wij de Heilige Doop te bedienen aan Jari Martinus 
Hendrik Roks (roepnaam Jari), zoon van Olaf en Marjolein Roks - Brouwer en 
aan Adriana Jeanne Vos (roepnaam Amber), dochter van Hans en Francien 
Vos - Maris. We hopen op een feestelijke dienst. 
 
Hartelijke groet, Ds. Hans van der Sterre 
 
 
De afgelopen weken waren weer verscheidene gemeenteleden in het zieken-
huis opgenomen.  
- Dhr. G. Nieuwkerk, Langeweg 39, moet regelmatig voor behandelingen naar 
het Franciscusziekenhuis te Roosendaal.  
- Dhr. J.P. Versluijs, Drogedijk 30, was opnieuw voor behandeling naar het 
Amphiaziekenhuis te Breda. 
- Mw. A. Moerland-Verhoeven, Edvard Griegstraat 26, kwam weer thuis uit het 
Franciscusziekenhuis te Roosendaal maar haar gezondheidstoestand is zor-
gelijk. Zij heeft continu thuiszorg.  
- Dhr. J.D. Hartvelt, Boomgaardstraat 16, was in het Franciscusziekenhuis te 

Roosendaal en mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. 
- Ook dhr. L. van Bodegom, Kerkring 147, moest plotseling opgenomen in het 
Franciscusziekenhuis te Roosendaal maar mocht weer thuiskomen uit het zie-
kenhuis. 
- Ook mw. P.G. Burgers-Hollemans, Edv. Griegstraat 38, is weer thuisgeko-
men uit het ziekenkuis te Roosendaal.  
- Zo ook mw. E. van Baaren-Verhoeven, Jan Punthof 29. 
 
We bidden u de kracht van onze Here God toe, ook wanneer u wellicht niet 
met naam genoemd bent, maar desondanks te maken hebt met ziekte en zor-
gen.  
“Welzalig de mensen wier sterkte in U is, in wier hart de gebaande wegen 
zijn.” (Psalm 84: 6) 
Ontvang een hartelijke groet, 
in Christus verbonden, Ds. G.J. Röben 
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Verhuisd 

 
Fam. S. Kanters-Burgers, Eksterstraat 33> Goudreinet 4, 4793KA 31-1 
Fam. Van Kuijk-de Raadt, Leeuwerikstr.57> Koperwiekstr19. 4793 HS 15-2 
Mw. P.J.W. Frijters, Deventerstraat 28> Deventerstraat 15, 4794AH 10-2 
Fam. Knook-den Hartog, Jan Steenstraat 1G> Goudreinet 10, 4793KA   1-2 
Mw. C. Bolluijt, Rembrandtstraat 16> Jan Steenstraat 1G, 4793AP   1-2 
Dhr. R.C. Otto, Noordlangeweg 6> Populierenstraat 2, 4793AV  18-1 
Dhr. A. Nouwen, Vr. Jacobstraat 24> Zoete Kroon 26, 4793KB  19-1 

 

Nieuw ingekomen 

Fam. E. den Dunnen-Schippers, Zwingelspaansedijk 24, 4793SE per 2-2.  

Dhr. C.J. van der Slikke, Wilhelminastraat 3B, 4893EL per 13-2 

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

meente. 

 

Vertrokken 

Dhr. R. de Wit, Friesestraat 42, naar Apeldoorn 

 

80+ verjaardagen 
15 mrt Dhr. J.C. Bos, Wieken 10A, 4758BV Standdaarbuiten 
15 mrt Dhr. A. Nouwen, Rembrandtstraat 10, 4793AR 
23-mrt Mw. M.J. de Wit - den Hollander, De Bongerd 11, 4793BK 
23-mrt Mw. G. Hartvelt – Groeneveld, Boomgaardstraat 16, 4793GM 
28-mrt Mw. A.P. Moerland – Polak, Kraaiendijk 5, 4794SG 
 

Huwelijksjubilea 

  6 mrt echtpaar De Wit-den Hollander, De Bongerd 11,  65 jaar 

23 mrt echtpaar Breure-van Dis, Parelstraat 7,    40 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 
 

Hoe gaan we onze kerken noemen? 
In het vorige kerkblad nodigden wij u uit om met suggesties te komen voor 
namen van onze beide kerkgebouwen. We verzuimden echter om daarbij een 
uiterste inzendtermijn te noemen. 
Er zijn al heel wat namen binnengekomen. Heeft u nog een goed idee? Dit 

kunt u nog sturen tot 15 maart a.s. naar een van beide scriba’s: 
Tiny Bienefelt, scribagk@pknfijnaart.nl tel.: 462979 
Willy Oostdijck, scribahg@pknfijnaart.nl tel.: 46263 
Jan Kruis 
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Afscheid, bevestiging en herbevestiging ambtsdragers 

en 88888.een oproep !!!!!!!!! 

 

Vooruitlopend op het feit dat we als twee kerken, Gereformeerde kerk en Her-

vormde gemeente, binnenkort één gemeente zullen zijn, heeft in de eredienst, 

zondag 12 februari jl., de bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers 

plaatsgevonden als zouden we al één gemeente zijn. Fantastisch, God zij ge-

prezen. 

Afscheid hebben we genomen van wijkouderling Nel Polak en van de jeug-

douderlingen Corry-Anne en Willian de Geus. Zij allen zijn in het ambt beves-

tigd d.d. 17 februari 2008. In de vier jaar dat Nel wijkouderling is geweest, 

heeft zij zich op heel eigen wijze een eigen plaats weten te verwerven zowel in 

de wijk als in de kerkenraad. Lief en leed hebben we met elkaar gedeeld. We 

zullen Nel dan ook zeer missen. Gelukkig blijft Nel als wijkteamlid nauw be-

trokken bij het kerkenwerk, ook zal zij wellicht actief blijven bij de actie kerkba-

lans.  

Ook Corry-Anne en Willian hebben op geheel eigen wijze, geheel eigentijds, 

invulling gegeven aan het ambt van jeugdouderling. Een wervelwind aan idee-

ën en plannen hebben zij de kerkenraad ter verdere uitwerking voorgelegd. 

Een groot aantal van deze plannen zijn in de voorbije jaren ook uitgewerkt. Als 

geen ander hebben zij de secularisatie in de kerk / gemeente ervaren. On-

danks teleurstellingen die er zo nu en dan ten gevolge hiervan waren, zijn zij 

altijd met ongeremde gedrevenheid met hun werk doorgegaan. Ook Corry-

Anne en Willian zullen zich voor met name het jeugdwerk blijven inzetten. Nel, 

Corry-Anne en Willian, namens de kerkenraden en gemeenten zeer bedankt 

voor jullie inzet de afgelopen jaren. 

We kunnen ons gelukkig prijzen met het feit dat Anton en Annette Dijkshoorn 

het ambt van jeugdouderling op zich willen nemen. Anton en Annette zullen 

het werk van jeugdouderling onderling verdelen. Zoals het er nu naar uitziet, 

het moet allemaal nog gestalte krijgen, zal Anton meer het bestuurlijke werk 

op zich nemen en Annette het praktische, het uitvoerende, werk. Evenals Cor-

ry-Anne en Willian zullen zij de steun binnen de jeugdraad en kerkenraad / 

gemeente krijgen van velen.  

Het is fantastisch dat Tiny Bienefelt en Willy Oostdijck nog een tijdje door wil-

len gaan als ouderling-scriba. Tiny en Willy zijn beiden in de dienst op 12 fe-

bruari jl. door ds. G. Röben herbevestigd. Het is voor de continuïteit erg goed, 

ook straks in de nieuwe Protestantse gemeente. We kunnen blijven bogen op 

de opgedane kennis en ervaring die beiden in de voorbije tijd ruimschoots 

hebben opgedaan. Zeker in het begin als de fusie een feit is, is het belangrijk 

dat alle gemaakte afspraken, vastgelegd in notulen e.d., goed zijn terug te vin-

den en zijn op te halen.  

Ik heb hen allen namens kerkenraden en gemeenten Gods zegen toe mogen 

wensen. 
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Verder heb ik er behoefte aan, en ik wend mij nu even toch tot de hervormde 

gemeenteleden, het volgende onder uw aandacht te brengen. Zoals u heeft 

kunnen lezen in de vorige uitgave van Contactruimte moesten er door de drie 

hervormde wijkouderlingen wat wijken bij elkaar gevoegd worden, dit vanwege 

het feit dat er nog steeds de nodige vacatures zijn. Op basis van de door u 

voorgedragen gemeenteleden zijn we er tot op heden niet in geslaagd ge-

meenteleden bereid te krijgen voor het vervullen van het ambt van wijkouder-

ling. Omdat we nu al een paar maanden hiermee bezig zijn, doe ik een drin-

gend beroep op u ernstig te overwegen het ambt van ouderling te aanvaarden 

als u hiervoor wordt gevraagd. U weet dat het contact tussen kerkenraad en 

gemeente, het kunnen meeleven, erg belangrijk is, dus dat er voldoende ou-

derlingen moeten zijn. Als de gemeente u aan het hart gaat en gelukkig is dit 

gezien het grote aantal vrijwilligers zo, dan moeten we ons ook open willen 

stellen om ambtsdrager te zijn, onze verantwoordelijkheid hiertoe te willen 

dragen en te nemen. Denkt u a.u.b. niet te snel, dat u het niet kunt of dat u niet 

geschikt bent of NN..dat u er geen tijd voor hebt om ouderling te zijn. Als ker-

kenraad zijn we een team en doen we ons werk naar vermogen en kunnen, 

hierbij ons gedragen wetende door God onze Vader. Ik hoop dat alle wijken 

weer snel een eigen wijkouderling hebben. Alvast bedankt dat u zich als wij-

kouderling wilt inzetten . 

Wim Langbroek 
 
 
 
 

 

‘Wel eens gedacht aan belijdenis doen?’ 

 
Ik zoek medemensen die samen met mij belijdenis-
catechese willen volgen bij dominee Van der Sterre 
en daarna willen besluiten of zij belijdenis willen 
doen. 
 
We zullen een aantal keren ‘s avonds bijeenkomen 
bij mij thuis in Fijnaart. 
 
Heb je interesse? Laat het me weten! 
 

Groetjes, Nicky van Dam,  
mailadres: lieve_nikita@hotmail.com, 0168-852282 
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Hervormde Gemeente Fijnaart, Heijningen en Standdaar-

buiten en Gereformeerde Kerk van Fijnaart c.a. 

 

U I T N O D I G I N G 

 

De kerkenraden nodigen u hartelijk uit voor de gemeenteavond op 

dinsdag 13 maart 2012 in Het Trefpunt. 

Aanvang 20.00 uur. 

Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. 

 

Agenda: 

1. Opening 

2. Informatie over vieringen in de Stille Week 

3. Rondvraag 

4. Sluiting 

 

Hierna volgt een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. 

Mocht u vervoer nodig hebben, belt u dan naar W. Oostdijck, tel. 462693 

of naar T. Bienefelt, tel. 462979. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tiny Bienefelt-de Troije, scriba Geref. Kerk 

Willy Oostdijck-Vogelaar, scriba Herv. Gemeente 
 
 
 

Paasviering voor de ouderen in het Trefpunt. 
De ouderensoos en het ouderenpastoraat nodigen u hierbij uit voor de paas-
viering op dinsdag 27 maart a.s. Het is de bedoeling, dat wij vanaf drie uur ’s 
middags bijeen zijn. Wij overdenken het lijden en sterven en de opstanding 
van Christus.  
De bijeenkomst wordt afgesloten met een broodmaaltijd. U bent van harte 
welkom. Voor vervoer kan worden gezorgd. Als u wilt komen, geeft u het dan 
door aan de leiding van de ouderensoos of aan één van de leden van het ou-
derenpastoraat. De deur van het Trefpunt staat vanaf half drie open. 
 
Mw. Bom tel.: 462378  Nel van Dorp  tel.: 463639 
Nel Zegelaar tel.: 462125  Anneke Endepoel tel.: 402495 
Bep v.d. Mast tel.: 462632 
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Jeugdrubriek 

 

Van de kindernevendienst en Flame 

Het project voor de Veertigdagentijd en Pasen 2012 

van Kind op Zondag heeft als thema: Voor de veran-

dering. Met de kinderen gaan we in deze periode na-

denken over verandering. In de wereld om ons heen 

zien we vaak genoeg dingen die we liever anders 

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: verdriet 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 
 

 

Sirkelslag  
Op vrijdag 3 februari was er weer ‘Sirkelslag‘. Dit leuke, interactieve spel de-
den we tegelijkertijd met duizenden tieners over heel Nederland. Ondanks de 
technische problemen (internetverbinding), hebben we een goede avond ge-
had!   
 
Met onze score (147 punten) zijn we in de middenmoot terecht gekomen en 
dat is met zoveel groepen die meegedaan hebben helemaal niet zo slecht! Alle 
jongeren die meegedaan hebben: BEDANKT! Volgend jaar doen we weer 
mee! Daarnaast willen we dan ook de ‘kids versie ‘ gaan doenNN  
 

 

 

 

 

Ben jij tussen de 11 en 14 jaar?! Dan ben je welkom bij de leukste tienerclub 
van Fijnaart en omstreken!  
Eerstvolgende keren zijn zaterdag 17 en 31 maart, beide keren in de Vijverhof.  
Aanvang: 19.34 uur.  
Rock Solid leiding: Gerda, Marrie, Nick, Joost en Herman.  
Voor actuele info: zie onze hyvessite!  
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Tegelijk als het Flame zondag is, komt er een groepje 
jongeren - van 11 t/m 16 jaar -, onder kerktijd te samen 
bij ‘Meetingpoint‘. Daar zijn we op eigentijdse - en soms 
interactieve en speelse manier - met elkaar bezig.  
 

Eerstkomende datum is: zondag 18 maart. Welkom!  
 
Groetjes van: Adriaan, Willian en Herman.  
 

 
 

 
Iedere 2

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. 
 
 
 
 

Op 26 mei 2012 zal er weer een gezellige 
fietstocht van Lopend vuurtje worden gehou-
den. De start zal dit jaar plaatsvinden bij de 
Hervormde kerk. Iedereen kan meefietsen, 
van groot tot klein en van jong tot oud. Dus 
heeft u dit jaar weer zin om een mooie tocht te 
rijden en kerken in de omgeving te bezichti-
gen, zet dan zaterdag 26 mei vast in uw 

agenda. 
Binnenkort kunt u zich opgeven via de formulieren die achterin de kerk zullen 
worden weggelegd. 
 
Sebastiaan Nijhoff 
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TAAKGROEP   BEHEER 
 

 

Verantwoording collecten 29 januari t/m 19 februari 2012 

 
29-1 Kerk      € 117,42 

29-1 Kerk      €   47,15 (zangdienst) 
  5-2 Onderhoudsfonds    € 158,36 

  5-2 Kerk      € 118,43 
12-2 Kerk      € 237,86 

19-2 Onderhoudsfonds    € 141,49 
 
Opbrengst Fendertshofdiensten    € 55,- 
 

Giften 

Via A. Elzerman 1 x € 180,- + 1 x € 22,50 en via de bank € 200,-. 
Alle gevers hartelijk bedankt! 

 

Verjaardagfonds (HK) 
De opbrengst over het 4e kwartaal 2011 bedroeg € 691,97. De totale op-
brengst over 2011 bedroeg € 3.547,90. 
Alle gevers hartelijk bedankt! 

 

Verjaardagfonds 2011 (GK) 
De totale opbrengst van het verjaardagfonds in 2011 was € 1045,80 (in 2010 € 
951,62). Een gedeelte van de drukkosten Contactruimte en liturgieën worden 
uit dit fonds betaald. 
 

Collectebonnen (HK) 
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 
 

Collectebonnen (GK) 
De collectebonnen van de Gereformeerde Kerk kunnen nog steeds gebruikt 
worden, ook bij de gezamenlijke diensten in de Hervormde Kerk. 
De bonnen zijn verkrijgbaar bij Kees van Strien. De Bongerd 1 te Fijnaart. Tel 
0168-462563. Een vel bonnen kost € 25,00. Het verschuldigde bedrag kan 
overgemaakt worden op de Rabo bankrekening 3467.00.159 t.n.v. Gerefor-
meerde Kerk Fijnaart of op de rekening van de ING bank no 1118794 t.n.v. 
Penningm. der Geref. Kerk van Fijnaart.  
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Actie Kerkbalans 2012 

Eind januari jl. is de actie Kerkbalans ge-
houden met als motto “Wat is de kerk jou 

/ u waard?” Er is hiervoor veel werk verzet door een groot aantal vrijwilligers. 
Zij worden van harte bedankt voor hun inzet! 

Dit jaar blijkt nog sterker dan voorheen dat we met minder schouders de fi-
nanciële verantwoordelijkheid dragen. Het totaalbedrag aan toezeggingen in 
de Gereformeerde kerk beantwoordt aan de verwachting vastgelegd in de 
begroting. In de Hervormde kerk is het voorlopige totaalbedrag aan toezeg-
gingen iets lager dan vorig jaar. Een eerste analyse van deze lichte daling 
geeft aan dat een belangrijke oorzaak ligt in overlijden en het vertrek van 
lidmaten. Daarnaast speelt de economische recessie een rol.  

De gemeenten hebben laten zien dat de kerk ons wat waard is. Er zijn posi-
tieve bijstellingen van de toezeggingen en ook voor het gelijk houden van uw 
toezegging in een lastige economische tijd zijn we u allen zeer dankbaar. 

Namens de Colleges van Kerkrentmeesters heel hartelijk bedankt voor uw 
toezegging!!! 

Wim Langbroek 

 

 
 

Aktie Kerkbalans 2012 (GK) 
In 2011 is er door 130 pastorale eenheden die een vaste vrijwillige bijdrage be-
talen, een bedrag van € 40.300,08 bijeengebracht. Er was voor 2011 een be-
drag van € 39.900,00 toegezegd en begroot. 

Voor 2012 is er door 127 pastorale eenheden € 39.335,82 toegezegd. Er zijn 
in 2012, 3 pastorale eenheden minder i.v.m. overlijden en verhuizingen. 
 
Namens Beraadsgroep Beheer onze hartelijke dank,  
Jaap de Vrij. 
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Bazaar              Rommelmarkt        30 april            10 tot 18 uur 

 
Volgende maand is het alweer zo ver: dan is er weer de jaarlijkse bazaar. Dit 
jaar voor de 33

e
 keer! We zijn er trots op dat we dit al zolang met elkaar orga-

niseren voor medemensen die het moeilijk hebben. We kiezen steeds voor 
kleinschalige projecten waarvan we zeker weten dat het geld daadwerkelijk en 
direct terecht komt bij degenen die het nodig hebben. De andere helft van de 
opbrengst is voor de kerk. 
We draaien weer met het Rad van Avontuur en zoals ieder jaar hopen we dat 
onze sponsoren ons weer voorzien van mooie prijzen voor het goede doel. 
Dit jaar is dat Stichting Sibusiso, een stichting die kinderen in Tanzania helpt. 
Elders in dit blad staat een uitgebreide toelichting van beraadsgroep Kerk en 
Wereld. 
 
De grote verloting kent natuurlijk weer schitterende prijzen. In het volgende 
kerkblad zult u er meer over lezen. We zijn op zoek naar bijzondere prijzen 
naast natuurlijk weer de rondvlucht die ieder jaar geschonken wordt door de 
fam. Mastenbroek. 
 
Heeft u verkoopbare en mooie spullen voor de rommelmarkt? U kunt het 
brengen bij: 
Fam. Huitkar tel. 462559, Oude Heijningsedijk 52 of even een belletje naar de 
fam. Van Strien tel. 462563. Zij halen het eventueel graag bij u op. 
S.v.p. geen groot meubilair, want indien het niet verkocht wordt, kunnen wij het 
´s avonds niet kwijt. 
Dus als u schoonmaakt of opruimt, denk aan de bazaar! 
Wilt u het Rad van Avontuur sponsoren, belt u even Huib Knook 0168-402360 
of Tiny Bienefelt 0168-462979. We kunnen mooie prijzen gebruiken! 
Wilt u bakken of braden voor de verkoop in de keuken? Bel Marianne Solle-
veld 0165-314150. 
Kunt u kinderspelen bedenken of helpen bij de kinderspelen? Bel Janita Bom 
0168-462064. 
Hebt u stekken of plantjes? Bel de fam. Van der Boon 0168-464621. 
Wilt u gewoon gezellig meewerken op die dag? Hebt u nog vragen? Bel naar 
een van de bekende nummers. 
Met vriendelijke groet, namens de bazaarcommissie, 
Adri (462996) 
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TAAKGROEP KERK en WE-

RELD 
 

 

Verantwoording collectegelden december/januari 
11dec. PKN Pastoraat   € 240,50 
18 dec. Diaconie   € 108,75 
24 dec. Diaconie   € 248,62 
25 dec. Kinderen in de knel  € 241,82 
15 jan. Oecumenisch werk  € 207,88 
22 jan. Plaatselijk Jeugdwerk  € 361,81 
29 jan. Catechese en educatie PKN € 184,95 
 
Kerktelefoon Collectebusjes    €   446,14 
Zendingsbusjes (uitgangen kerk)   € 1199,00 
Via mw. N. Polak     €     10,00 
Via mw. N. van Dorp voor Dorcas kinderhulp (koffiekerk)€     85,50 
 
U allen hartelijk dank. 

 

 

Brief Shade Children Foundation - Doel Bazaar 2011  
 
Van Shade Children Foundation, het doel waar de helft van de opbrengst van 
de bazaar in 2011 aan werd geschonken, kregen we de volgende brief (de ori-
ginele Engelse tekst volgt eerst, daarna de vertaling): 

 
APPRECIATION 
In the beginning of January we received a large amount at our Dutch bank ac-
count. We were very happy about it, the more because there are a lot of chal-
lenges at this moment. Prices rising, Euro exchange rate going down, etc. 
The entire Shade Family, again, wishes to express the most heart felt appre-
ciation towards your kind and good gesture.  
Thanks to your donation we will be able to provide these 20 children of a safe 
place to stay, a home!  
Your donation is a big blessing to all children living in Shade House. 
THANK YOU VERY MUCH AND MAY GOD BLESS YOU ALL 
 
January, 2012, 
On behalf of the board of Shade Children Foundation,  
Naftali W. Kaguongo, Chairman 
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Vertaling: 
 
BLIJK VAN WAARDERING 
 
In het begin van januari ontvingen wij een groot bedrag op onze Nederlandse 
bankrekening. Wij waren hier zeer gelukkig mee, vooral omdat er heel wat uit-
dagingen op dit ogenblik zijn. Verhoging van prijzen, de euro die in waarde 
daalt etc..  
 
Wij allen willen daarom van harte onze waardering uitspreken voor uw vriende-
lijke en goede gebaar. Dankzij uw schenking kunnen wij 20 kinderen een veilig 
thuishaven geven!  Uw schenking is een grote zegen voor alle kinderen die in 
ons huis leven.  
DANK U ZEER EN MAG GOD U ALLEN ZEGENEN 
 
Noot: Shade Children Foundation is een jonge organisatie die hard in Kenia 
werkt om kinderen een veilige plaats te bieden om hen veilig en goed op te la-
ten groeien en zich te ontwikkelen. Het doel is de kinderen te beschermen, 
onderwijs te bieden, voeding en kleding te geven, medische zorg en een thuis.  
U kunt meer informatie vinden op de site van Shade Children Foundation: 
www.shadechildrenfoundation.nl 
 

Doel bazaar 2012: Stichting Sibusiso 

Nu het voorjaar weer voor de deur staat, beginnen ook de voorbereidingen 

voor de bazaar van dit jaar. 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: stichting Sibu-

siso. Dit is een stichting die verstandelijk gehandicapte kinderen helpt in Tan-

zania. Deze stichting helpt door speciaal onderwijs aan te bieden aan deze 

kinderen, hun ouders te begeleiden, de mogelijkheden te vergroten voor deze 

kinderen en op te komen voor hun rechten. In het volgende nummer van Con-

tactruimte leest u meer over deze stichting. U kunt alvast een kijkje nemen op: 

www.sibusiso.nl  
 
Hartelijke groeten,   
Taakgroep Kerk en Wereld 
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7 maart gespreksavond in het Trefpunt 

Aanvang: 20.00 uur 
 

Onderwerp: De Bijna Dood Ervaring (BDE) 
 
In enige jaren tijd is het een bekend begrip geworden: 
“de Bijna Dood Ervaring”. Mensen, die het hebben mee-
gemaakt, vertellen hoe ze uit hun lichaam traden. Daar-
na wandelden ze door een tunnel, zagen prachtig wit 
licht of onvergetelijk schone kleuren. Ze gingen een he-
mels landschap binnen waar ze overleden familieleden of 
vrienden ontmoetten. Sommigen zagen Jezus. Toch 
mochten ze er nog niet blijven, ze keerden terug naar 
onze wereld. De meesten staan sindsdien anders in het 
leven, bang voor de dood zijn ze niet meer.  
Ds. Hans van der Sterre zal het onderwerp inleiden en 
ook ingaan op de vraag of de Bijna Dood Ervaring in de 
bijbel soms al ter sprake komt. Hebben mensen met een 
BDE echt al eens om een hoekje van de hemel mogen 
kijken? Hoe reageer je als iemand je zo’n ervaring ver-
telt? 
Stof genoeg voor een boeiende avond. 
Namens de activiteitencommissie, Ad van der Boon 

 
 
 
 
 

De vierde zondagmorgen van de maand is de boe-

kentafel te vinden in de Vijverhof. Dat is op 26 fe-

bruari en daarna op 25 maart. We hebben onze 

boekenvoorraad weer helemaal uitgezocht. Dat be-

tekent dat er veel koopjes op onze tafel liggen.  

Een gedichtenbundeltje als cadeautje of om zelf af en toe eens in te lezen, kan 

een steun zijn in moeilijke momenten. U kunt kinderen blij maken met een 

mooi boek. Kom eens kijken naar onze fijne boekentafel. 

Nel G., Nel B., Corrie en Bep 

 
 

Vlucht  
naar de hemel, 

Jheronimus Bosch 
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WERELDGEBEDSDAG 
Op de eerste vrijdag in maart: 2 maart 2012, worden overal Wereldgebeds-
dagvieringen gehouden. Die dag is er een wereldwijde keten van gebed. Dit 
jaar is de dienst samengesteld door vrouwen uit Maleisië, met als thema: ‘Ge-
rechtigheid voor allen!’  
Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrou-
wen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een we-
reldwijde dag van gebed waaraan door 173 landen wordt deelgenomen.  
Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd. Om on-
ze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, zamelt het Nederlands Co-

mité Wereldgebedsdag geld in voor diverse doelen in Maleisië, namelijk: Kin-

dertehuis ‘Eden Service Home’ in Penang. Hier vinden kinderen met een 
geestelijke en/of lichamelijke handicap een thuis. Naast medische zorg krijgen 
zij een schoolopleiding, zodat zij later (gedeeltelijk) zelfstandig kunnen werken.  
In Fijnaart vindt de dienst zondag 4 maart plaats, in het Gereformeerd kerkge-
bouw aan de Wilhelminastraat, aanvang 19.00 uur. U wordt allen van harte 
uitgenodigd. 
Met vriendelijke groet, Jan Tolenaars, Open Deur Commissie  
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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 Joden geschreven, bij Marcus worden we verwezen naar Rome en 
de Romeinen. 
 

Ezechiël 
Ezechiël is een van de grote profeten uit de Hebreeuwse Bijbel (Tenach). Zijn 
naam betekent “God is sterk” of “Hij zal door God versterkt worden”.  
Ezechiël heeft als zoon van de priester Buzi een academische priesteroplei-
ding gevolgd en behoorde tot de bovenlaag van de bevolking van Jeruzalem. 
Hij werd samen met andere anti-Babylonisch ingestelde Judeeërs in het jaar 
597 v. Chr. na een mislukte opstand tegen Babylonië weggevoerd naar de 
omgeving van Ninevé. Hij was toen midden twintig en alle hoop om ooit als 
priester dienst te doen in de tempel was verdwenen. Hij leefde tijdens de bal-
lingschap Tel-Abib (bij de rivier Kebar, vermoedelijk het grote kanaal dat vanaf 
het noorden van de Eufraat naar Nippur liep). Daar hadden de Babyloniërs 
speciale nederzettingen gemaakt voor mensen van verschillende ‘nationalitei-
ten’. Tijdens het negende jaar van zijn ballingschap stierf zijn vrouw (Ez. 8 vers 
1; 24 vers 8). Hoe hij zelf is gestorven is niet bekend. In al-Kifl (regio Hilla in 
het antieke Babel) in Irak is een graftombe te bewonderen, waarin Ezechiël 
begraven zou liggen en naar het schijnt is deze te bezoeken.  
 

Opbouw van het boek Ezechiël 
Het boek Ezechiël heeft een duidelijke opbouw en kan qua inhoud als volgt 
worden samengevat: 

Hoofdstuk 4 t/m 24 bevat oordeelsprofetieën tegen het ontrouwe Jeruzalem. 
Er wordt gewaarschuwd tegen valse profeten en ook wordt de val van Jeruza-
lem hier aangekondigd (Ez. 4-5). Een aantal gebruikte handelingen toont de 
grote bekendheid van Ezechiël met de Levitische wetten.   

De hoofdstukken 25 t/m 32 kennen een aantal oordeelsprofetieën tegen om-
ringende landen: Ammonieten (Ez. 25 : 1-7); Moabieten (Ez. 8 : 1-11); Edo-
mieten (Ez. 12-14); Filistijnen (Ez. 15-17) Tyrus en Sidon (Ez. 26-28) en Egyp-
te (Ez. 29-30). 

De hoofdstukken 33 t/m 48 bevatten troostwoorden na de verwoesting van 
Jeruzalem door Nebukadnezar: de overwinning van Israël en van het Konink-
rijk van God op aarde, het rijk van de Messias (Ez. 33-39) en het herstel van 
Jeruzalem (Ez. 40-48). In een crisissituatie krijgt de hoop door middel van vi-
soenen gestalte. Hoe de eigen tijd als een crisissituatie werd gezien, blijkt uit 
Ez. 38-39: de strijd tegen Gog en Magog – de overwinning op het tirannieke 
geweld.  
 
Opvallende vormkritische elementen zijn: het gebruik van de bodeformulering 
“Zo zegt de Here”; beschrijvingen van symbolische handelingen; het visioen 
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als ervaring en uitdrukkingsmiddel en de in de visioenen vaak voorkomende 
aanspreking van Ezechiël: “Mensenkind”.  
Verder is hier van belang dat Ezechiël schrijft alsof hij zelf een dagboek heeft 
bijgehouden van zijn persoonlijke, geestelijke ervaringen. Er is niets in de der-
de persoon beschreven. In hoofdstuk 18 ligt – als een van de hoofdthema’s 
van het boek Ezechiël – de nadruk op de persoonlijke verantwoordelijkheid te-
gen over God. 
 

Ezechiëls roeping 
De eerste drie hoofdstukken dienen als een proloog en beschrijven de roeping 
van Ezechiël tot de profetendienst van de Heer. Het troonwagenvisioen (Ez. 1-
3) heeft een bijzondere betekenis en zou evengoed als bekroning van de pro-
fetie van Ezechiël kunnen gelden. Na vijf jaar, Ezechiël was toen dertig jaar, de 
leeftijd waarop hij normaal aan de priesterdienst zou beginnen, werd hij door 
God geroepen tot profeet. Deze roeping ging vergezeld van een visioen dat hij 
nooit zou vergeten: het troonwagenvisioen. Hij keek uit over de vlakte en zag 
iets dat leek op een naderende storm. Toen zag hij daarin vier wezens (enge-
len/cherubs met vier vleugels en vier gezichten) die gezamenlijk een vierkant 
vormden doordat de vleugels elkaar in die vorm raakten. In het midden laaide 
een vuur en erboven was de Heer de heren te zien, gezeten op een troon met 
een prachtige regenboog om Hem heen. Naast elk wezen was een angstaan-
jagend wiel vol ogen. De Almachtige was aanwezig, ook in Babel en Hij wilde 
dat Ezechiël zijn boodschap doorgaf aan de ballingen uit Israël. Het werd de 
levenstaak van Ezechiël om het volk te vertellen dat God nog steeds hun God 
was. Ezechiël voelde een grote verantwoordelijkheid op zijn schouders rusten. 
Hij werd door God aangesteld als wachter (Ez. 3) op de uitkijk staand, waar-
schuwend als er onheil naderde.  
 
Ezechiëls profetieën worden gekenmerkt door symbolische en allegorische 
voorstellingen. Volgens kerkvader Hiëronymus is het boek “een labyrint van 
Gods mysteriën”. Ezechiël moet een buitengewone man met visie en verbeel-
dingskracht geweest zijn, toegewijd en in alles gehoorzaam aan God. Als toe-
hoorder moest je wel naar hem luisteren. Zijn profetieën (keurig gerangschikt 
en gelijkluidend qua taalgebruik) lijken apocalyptisch (Openbaring; laatste da-
gen).  
Mensen die moeite hebben met het boek Openbaringen zouden eerst Ezechiël 
moeten lezen. 
Opvallend is dat de slothoofdstukken van het boek terugkomen in het boek 
Openbaringen van Johannes. (Ez. 38 is vergelijkbaar met Openb. 20 vers 8 en 
Ez. 47 : 1-8 met Opb. 22: 1-2).   
De link naar het Marcusevangelie is dat er hoop is in de crisissituatie: de Ro-
meinse overheersing. Ondanks de machtige Romeinse keizer (vergelijk de 
Babylonische koning) is er een Koning die nog machtiger is. God zal als Ko-
ning over aarde triomferen en Jeruzalem en Israël herstellen, waarbij Israël en 
Jeruzalem symbool staan voor de hele aarde en haar volken.     

Sjerp Vormeer 
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DIVERSE MEDEDELINGEN 
 
Af en toe zal er in de Vijverhof een brief liggen 
waarin we opkomen voor de mensenrechten. 
Zo'n brief kan gaan naar Congo, China of Mexico 

of welk land dan ook. Veel landen in de wereld hebben Amnesty-groepen die 
steun betuigen aan mensenrechtenactivisten of regeringen tot de orde roepen. 
Uw handtekening kan een beetje helpen om het leed van een mens of van een 
groep mensen te verzachten en de wereld een klein stukje beter te maken.  
Hartelijk dank voor uw inzet, Bep Rosing 

 

 

De Bijbeltapes: audiofilm over de Bijbel 
In maart 2012 verschijnt het eerste deel van De 
Bijbeltapes, een groot project waarin de Bijbel 

als audiofilm wordt opgenomen. Een audiofilm is een hoorspel, een samenspel 
van tekst, muziek, geluid en stilte. 

Het eerste deel van De Bijbeltapes bevat de bijbelboeken Marcus, Es-
ter en Hooglied. Regisseur Peter te Nuyl maakte eerder een hoorspel van Het 
Bureau en Bommel. Hij heeft lang met het idee rondgelopen om ook de Bijbel 
op te nemen in hoorspelvorm en hoopt dit in de komende jaren te realiseren. 
Voor de audiofilm maakt Te Nuyl gebruik van de NBV. ‘Die vertaling ‘bekt 
goed’, hij is uitstekend speelbaar en zit boordevol dialogen’, aldus regisseur Te 
Nuyl. 

Aan de opnames werken bekende Nederlandse acteurs mee. Bram 
van der Vlugt is verteller Marcus, Matteo van der Grijn vertolkt Jezus, Hans 
Dagelet speelt Haman en Hadewych Minis heeft de rol van Ester.  

Het Nederlands Bijbelgenootschap ondersteunt dit project en brengt 
het daarom graag onder de aandacht.  

Voor meer informatie over dit bijzondere project, bestellen en een luis-
terfragment uit Ester, kijk op www.debijbeltapes.nl. 

 

Prentenbijbel: kwartetspel en dvd 
Bij de Prentenbijbel, geïllustreerd door Marijke ten Cate, verschijnen half fe-
bruari nieuwe producten: een kwartetspel en een dvd, met daarop tien anima-
ties bij de bijbelverhalen, zoals Een zoon komt thuis en Een jaar op het water. 
Het kwartetspel kost in de winkel € 6,99 en de dvd € 7,95. 
Voor informatie over de Prentenbijbel, spelletjes en een kleurplaat, kijk ook 
eens op www.prentenbijbel.nl. 

 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem  

Contactpersoon werkgroep: Anneke Endepoel en Nel Blok 
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Passage Fijnaart 
Woensdag 14 maart, 19.45 uur: Dhr. G. Zonneberg uit Sliedrecht komt met 
een presentatie over Israël. Hij laat ons de kruisweg zien d.m.v. dia's. 
Donderdag 15 maart, 14.00 uur: Doe-middag. De voor ons bekende kunste-
naars met struiken en bloemen willen ons daarbij helpen. 
 

Paasgroetactie 

Aan allen die al langer meedoen en nieuwe mensen die mee willen gaan doen: 

nu we een grotere gemeente zijn geworden, doordat we samen op weg zijn 

gegaan, wil ik u een vriendelijk verzoek doen om een PAASGROET te sturen 

naar de broeders en zusters in Rusland.  

De PAASGROETACTIE 2012 is als volgt: bij de ingang van de kerk bieden wij 

u een enveloppe aan, daar zitten 3 kaarten in met een bijbeltekst die u kunt 

versturen. De enveloppe is gefrankeerd (85ct), ook staat er al een adres op-

geschreven en nu is het de bedoeling dat u er uw eigen adres achterop 

schrijft. U bent dus de afzender. De enveloppe is open en u kunt de kaarten 

bekijken en er eventueel iets op schrijven. Een enveloppe kost u een euro. De 

taal is niet iedereen machtig, daarom zijn er bij de kaarten gedrukte teksten 

mee te nemen, zoals ‘vriendelijke groeten’ en andere teksten.  

Doet u mee? 

 

Met vriendelijke groet, Dicky Baas 

 

AGENDA 

 

  5 mrt. 20.00 uur: Zangkring 

  7 mrt. 19.15 uur: Alpha cursus 

  7 mrt. 20.00 uur:  ‘De Bijna Dood Ervaring’ - Trefpunt 

  8 mrt.   9.30 uur: Kring ‘Geloven met hart en ziel en verstand’ 

12 mrt. 20.00 uur: Gesprekskring 

13 mrt. 20.00 uur: Gemeenteavond 

14 mrt. 14.15 uur: Ouderensoos 

15 mrt. 15.30 uur: Bijbelgespreksgroep 

19 mrt. 20.00 uur: Zangkring 

20 mrt. 19.30 uur: Consistorie/BG Pastoraat - Trefpunt 

21 mrt. 19.15 uur: Alpha cursus 

21 mrt. 20.30 uur: Kring ‘Geloven met hart en ziel en verstand’ 

26 mrt. 15.00 uur: Koffiekerk, Fendertshof 

26 mrt. 20.00 uur: Gesprekskring 

27 mrt. 15.00 uur: DINSDAG: Ouderensoos, Paasfeest in Trefpunt 

27 mrt. 19.45 uur: Gezamenlijk moderamen - Trefpunt 

28 mrt. 19.15 uur: Alpha cursus 

29 mrt. 15.30 uur: Bijbelgespreksgroep 
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Bijbelleesrooster voor de maand maart 2012 

 

 

do. 1  Ezechiël 12:21-28 Nabije toekomst 

vr. 2  Ezechiël 13:1-8 Zo spreekt de HEER 

za. 3  Ezechiël 13:9-16 Afgebroken muren 

zo. 4  Ezechiël 13:17-23 Valse profetessen 

ma. 5  Ezechiël 14:1-11 Schoonmaak 

di. 6  Deuteronomium 22:13-22 Wie gaat vrijuit? 

wo. 7  Deuteronomium 22:23–23:1 Seksueel misbruik 

do. 8  Deuteronomium 23:2-15 Dienstvoorschriften 

vr. 9  Deuteronomium 23:16-26 Sociale wetgeving 

za. 10  Psalm 19 Natuur en genade 

zo. 11  Ezechiël 14:12-23 Heiligen redden je niet 

ma. 12  Ezechiël 15:1-8 Brandhout 

di. 13  Ezechiël 16:1-14 Liefdevolle zorg 

wo. 14  Ezechiël 16:15-34 Schaamteloos gedrag 

do. 15  
 

Ezechiël 16:35-43 
 

Kan een gevallen vrouw weer 
opstaan? 

vr. 16  
 

Ezechiël 16:44-52 
 

Onverkwikkelijke familiege-
schiedenis 

za. 17  Ezechiël 16:53-63 Herstel 

zo. 18  Ezechiël 17:1-10 Raadselachtige adelaars 

ma. 19  Ezechiël 17:11-21 Woord houden 

di. 20  Ezechiël 17:22-24 Let op het twijgje 

wo. 21  Deuteronomium 24:1-13 Leefregels 

do. 22  Deuteronomium 24:14–25:4 Tegen uitbuiting 

vr. 23  Deuteronomium 25:5-19 Recht tegen het onrecht 

za. 24  Psalm 43 Hoop op God 

zo. 25  Ezechiël 33:1-9 Een gewaarschuwd mens 

ma. 26  Ezechiël 33:10-20 Afkeren of terugkeren 

di. 27  Ezechiël 33:21-33 Horen is nog geen luisteren 

wo. 28  Deuteronomium 26:1-11 Gaven 

do. 29  Deuteronomium 26:12-19  Kostbaar 

vr. 30  Johannes 11:55-12:11 Kostbare gave 

za. 31  Johannes 12:12-19 Spannend feest 


