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OVERDENKING 
 
Onmogelijk, maar werkelijk        (n.a.v. Marcus 16: 1 - 8)  
 
Het kan niet. Het is onmogelijk. De Heer is opgestaan, de Heer is waarlijk op-
gestaan? Het kan niet, het is onmogelijk. Dood is dood. Ik hoor het mijn moe-
der nog zeggen: “Misschien niet meteen na het overlijden, maar als het li-
chaam na het sterven koud geworden is, dan zie je wat de dood is: onomkeer-
baar. 
 
Ds. Klouwen, tot vorig jaar predikant in Willemstad, heeft een bijzonder boek 
geschreven. De ondertitel luidt: over de onmogelijkheid van het bijbels geloof. 
In de bijbel, zegt hij, staan dingen die niet kunnen. En het meest onmogelijke, 
dat is de opstanding. Onmogelijk.   
Zo hebben de eerste getuigen van de opstanding dat ook ervaren. Vooral 
Marcus, het oudste evangelie, heeft het dan ook eerst over de angst van de 
vrouwen. Geen blijdschap, maar siddering, ontzetting - ‘en zij vluchtten van het 
graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik’. Al heel gauw is 
er een stuk aan dit angstige einde toegevoegd. Het staat meestal tussen ha-
ken of in de NBV-vertaling na drie sterretjes, want in de oudste handschriften 
vind je het niet.   
 
Maar is dat eerste, angstige einde van Marcus niet het beste bewijs dat het zo 
gegaan is? Het is de oerreactie op de opstanding, het gebeuren van Pasen. 
Het kan ook niet, dood is dood, het is onmogelijk. Onmogelijk vanuit mensen. 
Onmogelijk, maar werkelijk. Onmogelijk vanuit mensen, maar mogelijk vanuit 
God.  
De vrouwen schrikken. Zoals de herders in het Kerstverhaal schrokken toen 
de heerlijkheid des Heren hen omstraalde. En zij vreesden met grote vreze. 
Gods reddende heerlijkheid breekt in deze wereld in. Het is te groot, zo an-
ders, de wereld van God. 'Weest niet bevreesd, want ik verkondig U grote 
blijdschap', zeggen de engelen.  
 
Bij de opstanding van Christus is het niet anders. Het kan natuurlijk niet wat 
daar gebeurt. In het graf zit een jongeling, hij kondigt doortocht aan. Doortocht 
door de dood. Er wordt ruimte geschapen, de steen wordt afgewenteld zodat 
de Messias er doorheen kan. Er wordt een opening gemaakt in de meest ho-
peloze situatie die er is: de dood. De Eeuwige brengt er een opening in aan, 
zodat er zicht komt op een nieuwe toekomst. Jezus herhaalt de uittocht uit 
Egypte en de doortocht door het water van de dood. God maakt ruimte, een 
opening, toekomst door de dood heen. Onmogelijk bij mensen, maar werkelijk 
bij God! Er is een God die zo machtig is dat geen situatie voor Hem te hope-
loos is. Hij redt. In Messias Jezus is er toekomst, Hij is de eerste, eersteling en 
wij achter Hem aan. 
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Later zijn ze gaan zingen, op hoge toon, halleluja, halleluja. Omdat ze Hem 
hebben ervaren als de Levende. Jezus is de Levende, Die doorgang biedt. 
Onmogelijk, maar werkelijk.  
 
Jaap Zijlstra dichtte:  
'Opstanding is een groot woord, ik probeer het kleiner te zeggen, schaal één 
op tienduizend. 
Opstanding is wakker worden en de lijsters preken van de daken en de raven 
van de kansels: Jezus leeft!   
Opstanding is Luther die er niet meer tegenop kon en met grote letters op zijn 
tafel schreef: Vivit! Hij leeft!   
Opstanding is een berm vol bloemen, een poldersloot vol leven, beter geen 
vogel in de hand en tien in de lucht.  
Opstanding is de grafsteen van Martin Luther King en daarop de letters: God 
zij dank, ik ben eindelijk vrij.   
Opstanding is licht dat terugkeert naar de zon, regen naar de wolken, woorden 
terug in mijn mond.   
Opstanding is een wonder, een verwondering, je wrijft je ogen uit, het is klaar-
lichte nacht.   
Opstanding is een schaterlach van licht, de hoeken van je mond krullen om, je 
ogen gaan open en dicht van zoveel licht en zoveel waarom'.     
 
Opstanding is Danny de Munk als de opgestane Jezus in ‘The Passion’ (op 
Witte Donderdag jl. op de EO-tv), als hij, hoog op de pijler van de Erasmus-
brug in Rotterdam, zingt ‘Afscheid nemen bestaat niet’.   
 
De vreugde van Pasen wenst u: Ds. Hans van der Sterre. 

 
 
 
KERKDIENSTEN 
 
6 mei  Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Gereformeerde kerk, Klundert 
10.00 uur: Hervormde kerk 
Bijzonderheden Na afloop koffie drinken 
Voorganger Ds. A. Heringa, Teteringen 
Ambtsdrager van dienst A. Breure 
Gastheer / gastvrouw H. v.d. Kemp 
Collecte Rondgang 
 
               Uitgang 

1e Onderhoudsfonds 
2e Kerk 

Actie ‘Help de nieuwe kerk’ 
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13 mei Moerdijk FM: Hervormde kerk, Zevenbergen 
10.00 uur: Hervormde kerk 
Bijzonderheden Doopdienst 
Voorganger Ds. G.J. Röben  
Ambtsdrager van dienst A. Dijkshoorn 
Gastheer / gastvrouw H. Keijzer 
Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Onderhoudsfonds 
Diaconie 

 
 

14 mei – 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. v.d . Sterre 
 
 
17 mei - Hemelvaartsdag  
10.00 uur: Gereformeerde kerk 
Voorganger Ds. J.H. v.d. Sterre  
Ambtsdrager van dienst A. Elzerman 
Gastheer / gastvrouw H. Knook 
Koster A. Bom 
Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Kerk 
Diaconie 

 
20 mei  Moerdijk FM: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen 
10.00 uur: Gereformeerde kerk!!!! 
Bijzonderheden FLAME, MeetingPoint; na afloop koffie drinken 
Voorganger Ds. J.H. Verwaal, Maasdam 
Ambtsdrager van dienst E. Hendrikse 
Gastheer / gastvrouw D. Konings 
Koster A. van der Boon 
Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Diaconie 
Kerk 

 
 
27 mei  Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Fijnaart 
10.00 uur: Hervormde kerk 
Bijzonderheden Pinksteren 
Voorganger Ds. G.J. Röben  
Ambtsdrager van dienst J. Kruis 
Gastheer / gastvrouw T. Bienefelt 
Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Zending 
Kerk 
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Pinkstercollecte op 27 mei 2012 
Collecte Kerk in Actie Pinksterzendingsweek: Geloven is een feest! Is geloven 
in Egypte een feest? De aanslagen op kerken zijn natuurlijk verschrikkelijk. 
Toch blijft voor veel volwassenen en kinderen geloven juist een bron van 
kracht en een feest. Het Egyptisch Bijbelgenootschap organiseert daarom elke 
zomer zo’n 200 kinderfestivals met de leeuw Kingo in de hoofdrol. Kingo schit-
tert op televisie in korte programma’s over de Bijbel. In de zomer kunnen de 
kinderen hun held in het echt zien! Dan komt hij naar hen toe. Kingo luistert 
naar de vragen van kinderen en geeft antwoord aan de hand van bijbelverha-
len. Zo vertelt hij over geduld, vergeving of dankbaarheid. Tijdens het bezoek 
van Kingo wordt er veel gezongen, gedanst en gespeeld. De komst van Kingo 
geeft een enorme impuls aan de kerken op het Egyptische platteland. Alle 
gemeenteleden worden ingeschakeld om het festival tot een succes te maken. 
Na afloop krijgt de zondagsschoolleiding voldoende Kingo-materiaal om een 
aantal maanden mee te werken. Kerk in Actie ondersteunt dit initiatief dan ook 
van harte. Daarom is op 27 mei de landelijke Pinksterzendingscollecte voor 
het zendingswerk van Kerk in Actie. De opbrengst van deze collecte is be-
stemd voor dit kinderwerk in Egypte en andere zendingsprojecten die Kerk in 
Actie wereldwijd ondersteunt.  
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/collectes en www.pkn.nl/steunons. 
 

ROOSTERS 
 
 Kinderoppas Kindernevendienst 
  6 mei Lejanne en Nel Nicky en Tonnie 
13 mei Claartje en Babette Peter en Claudia 
20 mei Esther en Lonneke (GK) FLAME 
27 mei Marjolein v.d. Most en  

Marjoke 
Saskia en Susanne 

 
 PP-dienst Beamerdienst 
  6 mei Edward Anton 
13 mei Jan Peter 
20 mei GK ------ 
27 mei Jan Gerrit/Korstiaan 

 
 Bloemendienst Organist 
  6 mei Anneke Knook Dick van der Giesen 
13 mei Max Hofma Ad van Sprang 
17 mei (GK) Colinda van der Steen Johan van der Steen 
20 mei (GK) Mieneke Huitkar Dick van der Giesen 
27 mei Colinda van der Steen Dick van der Giesen 
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TAAKGROEP  GEMEENTE   ZIJN 
 
 

PASTORALIA 
 

In de afgelopen weken waren meerdere gemeenteleden opgenomen in een 
ziekenhuis. 
• Dhr. W. v.d. Vorm, Friesestraat 7, was in het Franciscusziekenhuis en is 

inmiddels weer thuis gekomen. Nu is het nog wachten op de uitslag van 
het onderzoek. Wij wensen u sterkte en moed in deze spannende weken. 

• Dhr. A. Agterdenbos was na een ongelukkige val enige weken in het zie-
kenhuis te Roosendaal. Wij wensen u veel geduld met het herstel. 

• Dhr. L. van Bodegom en zijn echtgenote mw. C. van Bodegom-
Grootenboer, Kerkring 145/147, verbleven allebei tegelijk in het zieken-
huis. Zij zijn beiden weer thuis, maar de toestand is zorgelijk. Gods nabij-
heid toegewenst. 

• Mw. W. de Vos-Vermeij, Prins Mauritsstraat 12, was een dagje uit in Am-
sterdam en maakte een lelijke val, waardoor ze enkele dagen in een zie-
kenhuis aldaar moest worden opgenomen. Veel sterkte en moed gewenst. 

• De fam. Stam-Koomans v.d. Dries, In den Boomgaert 4, Oudenbosch is 
eind maart thuis gekomen uit Thailand. Door de ziekenhuisopname van 
Ineke zijn ze later thuis gekomen dan de bedoeling was. Een spoedig her-
stel gewenst! 

• Sinds geruime tijd is dhr. A. Lokers, Parelstraat 2a, ernstig ziek. Hij verblijft 
nu na verschillende ziekenhuisbehandelingen thuis. Wij wensen u sterkte 
en moed in deze moeilijke periode.  

• Dhr. G. Verhagen, Deventerstraat 11, verbleef voor een operatie in het 
Erasmus MC te Rotterdam. Na een week thuis te zijn geweest, is hij weer 
in het ziekenhuis opgenomen. Veel sterkte toegewenst!  
Als u een kaart wilt sturen, dan is het adres: 
Erasmus MC, afd. 3, Kamer 2, Groene Hilledijk 301, 3075 EA Rotterdam. 

• Wij ontvingen een geboortekaartje van Daniëlle Evita, dochter van Johan 
en Colinda van der Steen en zusje van Simone, Havenstraat 15 in Stand-
daarbuiten. Zij is op 27 maart geboren en wordt in de eredienst van 13 mei 
gedoopt. Hartelijk gefeliciteerd met de geboorte van Daniëlle. 

 
Willy Oostdijck, scriba 
 
• Ben Vormeer en Rosanne Landman (Zoete Kroon 7) werden op 24 april 

verblijd met de geboorte van een tweede kind. Ze is het zusje van Milou 
en haar naam is Veerle. Hartelijk gefeliciteerd, lieve ouders en natuurlijk 
ook de verdere familie (grootouders) met dit rijke geschenk.  

Iets anders. Net als andere jaren valt mijn grote vakantie ook dit jaar weer 
vroeg (voorafgaande aan de schoolvakanties). Dit jaar ben ik buiten dienst 
vanaf zaterdag 26 mei tot en met zaterdag 30 juni. Ik spreek nu reeds mijn 
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dank uit aan collega Röben die gedurende deze periode voor mij zal waarne-
men. Ik wens u allen een goede zomertijd.  
 
Hartelijke groet, Ds. Hans van der Sterre 
 
Hartelijk dank 
Toen wij ruim 2 maanden in Thailand waren, sloeg voor ons het noodlot toe en 
werd Ineke buiten haar schuld door een minibusje omver gereden. Veel kneu-
zingen, enkele botbreuken en erg veel pijn was het gevolg. Drie dagen IC en 
nog ruim 3 weken op een gewone afdeling en dat allemaal in een Thais zie-
kenhuis. Daarna nog ruim 2 weken in ons hotel en toen, met veel ondersteu-
ning onderweg, naar huis voor verder herstel.  
Wij hebben ervaren dat veel gemeenteleden in gedachten bij ons zijn geweest. 
Er is voor ons gebeden, er is mailcontact en later telefonisch contact geweest. 
Via deze weg bedanken wij allen die met ons hebben meegeleefd. Dit heeft 
ons goed gedaan. 
 
Ineke en Ger Stam 
 

WIJ  GEDENKEN 
 
Op maandagmiddag 26 maart jl. is na een lange periode van ziek-
te overleden ons gemeentelid Toos Moerland-Verhoeven . Zij is 
geboren op 29 april 1932 te Heijningen. Op 5 juni van dat jaar is 

zij gedoopt in de Hervormde kerk. Op 24 mei 1953 - het jaar van de waters-
nood waarin ook haar familie getroffen was - deed zij belijdenis. Haar man 
Wout Moerland met wie zij 1955 trouwde, overleed op 18 oktober 1999.  
In augustus 2004 werd ze opgenomen in het ziekenhuis en werd haar nier 
verwijderd. Er werd voor haar leven gevreesd. In 2009 kreeg zij te horen dat 
haar ziekte terug was. De afgelopen twee jaar moest ze steeds wat inleveren. 
Begin februari moest zij nog in het ziekenhuis te Roosendaal worden opgeno-
men nadat zij in haar woning was gevallen. Ze kwam thuis uit het ziekenhuis 
om te sterven.  
In de dienst van Woord en gebed zochten wij troost bij God en Zijn Woord.  
We overdachten woorden uit Psalm 84: “zij gaan voort van kracht tot kracht 
…want de HERE God is een zon en schild.” (vs. 8-10)  
Na de dienst is mevrouw Moerland begraven op de Hervormde begraafplaats 
te Fijnaart. We bidden de kinderen en kleinkinderen en de overige familie van 
Toos Moerland-Verhoeven toe, dat zij troost mogen vinden bij de HERE, die 
ons door de Heilige Geest nabij wil zijn en ons troost wil schenken.  
Ds. G.J. Röben 
 
 
Ds. Röben met studieverlof 
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Ook in de maand mei heeft ds. Röben nog studieverlof. In voorkomende ge-
vallen kunt u contact opnemen met de wijkouderlingen P. de Lange, tel. 0168-
320823 of met D. Konings, tel. 0168-463590 of met E. Hendrikse, tel. 0168-
464426 of met scriba W. Oostdijck, tel. 0168-462693 / 06-28441298. 
 

 
Verhuisd 
Mw. M.P. van der Giesen-Huijzers, Kerkring 68, 4793ES > Kerkring 

103, 4793ES per 3-4. 
Dhr. J. Havelaar, Amalialaantje 16, 4744BW Bosschenhoofd > Dordrecht per 
12-3. 
Fam. Vormeer-Landman, van Kon. Emmastraat 61 > Zoete Kroon 7, 4793 KB 
Fam. A.W. van Sprang-v.d. Merbel, van O. Heijningsedijk 24 > Van Disstraat 
1, 4793 GE 
 
Nieuw ingekomen 
Mw. G.N. Meldrum-Klein, Kerkring 29, 4793ES per 3-4 
Hartelijk welkom en we hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen in onze ge-
meente. 
 
80+ verjaardagen 
  1 mei Dhr. J. Knook, Fazantstraat 22, 4793GV 
  4 mei Mw. C. van Helden – Konings, Kerkring 62, 4793ES 
  6 mei Mw. L.J.M. Korteweg – Flikweert, Kreekweg 1A, 4794ST 
11 mei Dhr. J. de Kok, Oude Heijningsedijk 167, 4794RE 
11 mei Mw. C. Boluijt – Ardon, Jan Punthof 91, 4793GT 
12 mei Dhr. R.S. Brandenburg, Statietjalk 18, 4617GN Bergen op Zoom 
12 mei Mw. A.A. Scheepers - de Bruin, Markweg Noord 1, 4794SP 
13 mei Dhr. C. Maris, Wilhelminastraat 5, 4793EL 
14 mei Mw. M. Leest - van Mourik, Kasteelweg 14, 4761BN Zevenbergen 
14 mei Mw. H. Nijhoff – Eland, Kerkring 133, 4793ES 
15 mei Mw. A.A. Maris – Maris, Valenciennesstraat 44, 4793EC 
16 mei Dhr. E.C. Hoek, Langs de Kreek 4, 4793BG 
18 mei Dhr. A. van Doorn, Oude Heijningsedijk 227, 4794AK 
18 mei Dhr. C. Sneep, Kerkring 83, 4793ES 
18 mei, dhr. W. Crezee, Kerkring 37, 4793 ES 
20 mei Dhr. J. Knook, Fazantstraat 18, 4793GV 
21 mei Dhr. L. Kers, Jan Punthof 27, 4793GR 
26 mei Mw. C.A.L. Nieuwkerk – Voogt, Jan Punthof 49,  4793GS 
29 mei Dhr. J. de Wit, Friesestraat 4, 4794AD 
30 mei Mw. J.J. Moerland - van Mourik, Eksterstraat 27, 4793GW 
31 mei Dhr. D.W. van de Ree, Jan Punthof 71, 4793GS 
 
Huwelijksjubileum 
17 mei echtpaar Otto-v.d. Ree, Jan Punthof 95   50 jaar 
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Wij wensen u Gods zegen toe op uw verdere levensweg, dat Hij u nog lang 
voor elkaar en anderen mag sparen. 

 
Koffiekerk 
In de maanden mei, juni en juli is er geen koffiekerk in Fendertshof. 
 
 

Van de KERKENRAADSTAFEL 
 

Verslag van de vergadering gezamenlijke kerkenraden  op 
10 april 2012 

 
Voorzitter Jan Kruis leest het gedicht Trektocht door de tijd uit 
het boek Rakelings nabij van A.C. Bronswijk. Hij heet de ker-
kenraadsleden welkom. Ook een hartelijk welkom voor Menno 
Bom en Ab Bienefelt van de Aanstuurgroep.  

Menno Bom bespreekt met de kerkenraden de volgende onderwerpen betref-
fende het samengaan van beide kerken. 

a) Beleidsplan 2012-2016 
Aan de diverse colleges wordt gevraagd om kopij voor het beleidsplan vóór 28 
april in te zenden, zodat dit in de volgende vergadering besproken kan worden. 
De Aanstuurgroep zal nog een voorstel doen over het werven en de zittings-
duur van taakgroepleden, alsmede over het beroepingswerk. 

b) Intentieverklaring als bijlage bij het Beleidsplan 
De kerkenraad stemt op advies van de RACV (=Regionale Raad van Advies 
Classicale Vergadering) in met de volgende voorstellen: 
1. In de plaatselijke regeling zullen we niets opnemen t.a.v. het zegenen van 

levensverbintenissen. 
2. Het bestaande kerkenraadsbesluit zal ongewijzigd worden omgezet in een 

intentieverklaring. 
3. Deze intentieverklaring zal worden opgenomen als bijlage bij het beleids-

plan. In het beleidsplan zal een verwijzing komen te staan. Concept tekst: 
“De Protestantse Gemeente Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten heeft 
geen definitief standpunt ingenomen ten aanzien van het zegenen van le-
vensverbintenissen. In de fusie is in een intentieverklaring overeengeko-
men hoe met een mogelijk verzoek zal worden omgegaan. Deze intentie-
verklaring is opgenomen in bijlage xx. Voordat de kerkenraad tot besluit-
vorming is gekomen, is de gemeente gehoord. Er is geen bezwaar tegen 
dit besluit ingebracht. Dit betekent dat de kerkenraad bij een dergelijk ver-
zoek in lijn met de intentieverklaring kan en zal besluiten. De intentiever-
klaring blijft van kracht totdat de kerkenraad een definitief besluit heeft ge-
nomen, dat dan ook kan worden opgenomen in de plaatselijke regeling. 

c) Indeling kerkenraadsstructuur 
Voor de diverse taakgroepen zijn nog niet alle namen ingevuld. Dit moet ver-
der uitgewerkt worden. 
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Menno en Ab worden hartelijk bedankt voor hun inbreng. Zij verlaten de ver-
gadering. Wij gaan verder met nog een onderwerp betreffende Samen op 
Weg: 

d) Doopformulier 
Over het doopformulier zijn nog enkele vragen. Deze worden aan de Liturgie-
commissie/Beraadsgroep Eredienst voorgelegd. Gevraagd wordt of er in een 
doopdienst ook een korte zin gewijd kan worden aan ongedoopte kinderen.  

Het is de bedoeling dat in de Startdienst op 16 september en Gezinsdienst 
op 7 oktober kerkelijk werker Herman Broer een groot gedeelte van de dienst 
leidt.  

De kerkenraad besluit om een brief naar de Gemeente Moerdijk te sturen 
waarin we een kritische kanttekening maken bij openstelling van de winkels op 
zondag. 

De verslagen van diverse commissies komen ter sprake. Het zingen van 
onbekende liederen zonder notenbalk is niet zo eenvoudig. Daarom zal door 
de kerkrentmeesters aan de organisten gevraagd worden om nieuwe liederen 
een paar keer voor te spelen. 

Tijdens de preek wordt via de beamer de kansel getoond. De kerkenraad 
ziet liever de dia met de bijbel met de tekst van de preek. 

Op verzoek van de scholen zal de kerk- en schooldienst voortaan in okto-
ber worden gehouden en niet begin februari. Men vond de tijd van voorberei-
ding erg kort. 

De diensten van de afgelopen maanden zijn als goede diensten ervaren. 
Het kerkbezoek is duidelijk toegenomen. De bijzondere diensten worden be-
sproken. Opmerkingen worden meegenomen. 

Tijdens de rondvraag wordt gemeld / gevraagd: 
- Diensten uit het hervormde kerkgebouw zijn via de radio niet goed te be-

luisteren. 
- De wijzers van de toren zijn nu verlicht. Worden de cijfers ook verlicht? 

Neen. 
- Op 30 april is de bazaar. De helft gaat naar een goed doel. We kunnen op 

22 april hierover informatie geven via de beamer. Na de dienst is het koffie 
drinken en dan kan een kort praatje worden gehouden. 

- Voorgesteld wordt tijdens het koffie drinken een collectebusje rond te laten 
gaan. Dat is akkoord. 

- Op 13 mei wordt Daniëlle van der Steen gedoopt. 
 
A. Breure verzorgt de sluiting. Hij kijkt terug op Pasen. We zingen ELB 

132:1 en 3, waarna we gezamenlijk het Onze Vader bidden. 
De voorzitter wenst ons om 22.20 uur wel thuis. 
 
W. Oostdijck 
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Jeugdrubriek 
 
De komende weken hebben we nog leuke 
en vette programma’s liggen! Dus: Ben jij 
tussen de 11 en 14 jaar?! Dan ben je wel-

kom bij de leukste tienerclub van Fijnaart en omstreken!  
 
Eerstvolgende keer is zaterdag 12 en 26 mei, beide keren in de Vijverhof.  
Aanvang: 19.34 uur.  
Rock Solid leiding: Gerda, Marrie, Nick, Joost en Herman.  
 
Voetbalclinic   

De sportliefhebbers komen aan hun trekken de ko-
mende maanden, want er is zeer veel sport dit jaar 
met o.a.: de Olympische spelen, Tour de France en 
natuurlijk het EK-voetbal!  
Op vrijdagavond  11 mei  – vanaf 18.30 uur –
organiseren wij in samenwerking met de plaatselijke 
voetbalvereniging FSV en stichting Geloofshelden 

een voetbalclinic. Hiervoor zijn alle jongeren van 10 t/m 14 jaar voor uitgeno-
digd!  
Voor meer informatie over de stichting: www.geloofshelden.nl  
 

Tegelijk als het Flamezondag is, komt er een groepje 
jongeren van 11 t/m 16 jaar onder kerktijd bij elkaar bij 
‘Meetingpoint‘. Daar zijn we op eigentijdse en soms in-
teractieve en speelse manier met elkaar bezig.  
 
Eerstkomende datum is: zondag 20 mei.  
Welkom!   
 
Groetjes van: Adriaan, Willian en Herman.  

 
Afronding schooljaar/opleiding 
Veel jongeren gaan een spannende en drukke tijd tegemoet met de afronding 
van hun schooljaar of opleiding.  
Zij die er goed voor staan, kunnen deze periode redelijk ontspannen ingaan, 
maar er zijn er ook die er nog even hard aan moeten trekken om het school-
jaar succesvol af te sluiten!  
Wij willen jullie allen, als gemeente, heel veel sterkte en wijsheid toewensen in 
deze periode!  

 
 



  pagina 11

TAAKGROEP   BEHEER 
 
 
 

EXPLOITATIE REKENING  2011 Gereformeerde kerk Fijna art c.a. 

Kosten Begroting Kosten 

2010 2011 2011 

Lasten 
Lasten kerkgebouwen: 

Onderhoud kerk  €           565,74   €        600,00   €          445,89  

Belastingen en verzekeringen  €        1.683,52   €     1.750,00   €       1.718,91  

Energie en water  €        1.476,63   €     1.550,00   €       1.634,68  

Pastoraat 

Traktement en emolumenten  €      26.510,65   €    19.900,00   €     19.563,60  

Bezettingsbijdrage centrale kas  €        4.928,54   €    10.500,00   €     10.319,12  

Pensioen premie  €    11.500,00   €     11.496,15  

Vacature, vakantiepreekbeurten  €        1.819,20   €     1.000,00   €       1.861,32  

Bemiddelingskosten P.K.N.  €        1.520,00   €     2.000,00   €          870,00  
Kosten beroepings-
werk/vertrek/jubileum  €           923,95   €        450,00   €          419,60  

Lasten kerkdiensten, catechese en 

overige kerkelijke activiteiten: 

Kosten kerkdiensten  €           635,93   €        500,00   €          577,86  
Contributies en bijdragen aan activitei-
ten  €           470,11   €        450,00   €          425,86  

Kosten kerktelefoon en R.T.V.M.  €           576,78   €        600,00   €          549,41  

Kosten wijkwerk en gemeenteavonden  €           686,57   €        700,00   €          649,52  

Kosten jeugdwerk  €           815,00   €     5.200,00   €       4.700,00  

Overige kerkelijke aktiviteiten.  €        1.100,97   €     1.100,00   €       1.291,17  

Vergaderkosten in Trefpunt  €        1.100,00   €     1.100,00   €       1.100,00  

rouwadvertentie  €           653,31   

Verplichtingen en bijdrage inzake 

andere organen: 

Kerkrentmeesterlijk quotum  €        2.858,15   €     2.692,30   €       2.692,30  

Solidariteitskas  €           840,00   €        810,00   €          810,00  

S.M.R.A.  €             46,89   €          50,00   €          115,62  

Salarissen en vergoedingen: 

Vergoeding organisten  €           823,00   €        800,00   €          550,50  

    

Kostenbeheer en administratie: 
  pagina 12

Kosten bestuurscollege  €           501,43   €        400,00   €          458,78  

Kosten telefoon en postzegels  €           244,00   €        250,00   €          319,00  

Kosten bank  €           221,91   €        225,00   €          283,64  

Kosten S.O.W.  €                  -     €        300,00   €                 -    

 ----------------------   -------------------   --------------------  

Totaal lasten  €      51.002,28   €    64.427,30   €     62.852,93  

Baten Baten Begroting Baten 

Rente baten en dividenden 2010 2011 2011 

Ontvangen interest bank  €        9.423,52   €     9.300,00   €       9.961,07  

Bijdragen levend geld 

Vaste vrijwillige bijdragen  €      37.972,92   €    39.900,00   €     40.300,08  

Collecte in kerkdiensten  €        3.735,16   €     2.500,00   €       1.834,12  

Giften  €             25,00   €        100,00   €          530,64  

Solidariteitskas  €        1.110,00   €     1.150,00   €       1.190,00  

 --------------------   ---------------   --------------------  

Totaal Baten  €      52.266,60   €    52.950,00   €     53.815,91  

Saldo baten -/- lasten   €         1.264,32  €       -11.477,30 €       -9.037,02 

Onttrekking fondsen/voorzieningen 7.000,00 7.000,00 

Resultaat 1.264,32 -4.477,30 -2.037,02 
 
Op de kerkenraadsvergadering van 4 april 2011 is de jaarrekening 2011 van 
de Gereformeerde Kerk besproken en goedgekeurd. De controle heeft plaats 
gevonden door de heren B. Huitkar en L. van Baren. Er waren geen op- of 
aanmerkingen. Door de kerkenraad en beraadsgroep beheer is afgesproken 
de jaarrekening gelijk voorgaande jaren, niet meer bij de leden thuis te bezor-
gen, alleen op verzoek. 
Wilt U, als lid, de jaarrekening 2011 van de kerk ontvangen, dan kunt u dit 
aanvragen per mail bij jaapdevrij@home.nl 
Indien u niet in het bezit bent van een mailadres en toch de jaarstukken wilt 
ontvangen of vragen heeft over de jaarrekening, dan kunt u bellen naar Jaap 
de Vrij, tel. 0168-462996. 
 
Vriendelijke groet, Jaap de Vrij 
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Verantwoording collecten 25 maart t/m 15 april 2012  

18-3 Kerk (zangdienst)    €   43,30 

25-3 Onderhoudsfonds    € 191,15  

  1-4 Kerk      € 203,23 

  1-4 Onderhoudsfonds    € 172,85 

  8-4 Paascollecte     € 552,52 

15-4 Onderhoudsfonds    € 159,17 

15-4 Kerk      € 120,39 

Collecten Fendertshofdiensten    €   73,79 
 

Giften  

1 x € 16,- via A.Bom, 1 x € 20,- via mw. E. Hendrikse, 1 x € 20,- via mw. W. 
Oostdijck, 1 x € 22,50 via mw. T. Nijhoff, 1 x € 100,- via bank 

Alle gevers hartelijk bedankt! 
 

Verjaardagsfonds  

De opbrengst over het eerste kwartaal 2012 bedroeg € 840,65. 
Alle gevers hartelijk bedankt! 
 
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 
 
 

 

TAAKGROEP KERK en WE-
RELD 

 
 
Verantwoording Collecten Diaconie 
 
11 mrt. 40 dagencampagne  € 214,55 
18 mrt. 40 dagencampagne  € 158,55 
25 mrt. 40 dagencampagne  € 170,65 
  1 apr. 40.dagencampagne  € 185,63  
  5 apr. Heilig Avondmaal collecte   ? 
  8 apr. JOP collecte   € 267,75 
Allen hartelijk dank. 
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Opbrengst van de inzameling postzegels en zending 2 011 
Fantastische bedragen! In 2011 hebben de postzegels en kaarten landelijk 
maar liefst € 35.506 opgebracht! Een stijging ten opzichte van 2010 waarin het 
eindbedrag € 34.320 was.  
Van de totale opbrengst van € 35.506 is € 12.550 afkomstig van de verkoop 
van postzegels en € 22.956 van de verkoop van kaarten. Via een vooraf vast-
gestelde regeling wordt de opbrengst verdeeld. Tachtig procent van de op-
brengst is voor het zendingswerk van Kerk in Actie, twintig procent gaat naar 
de Gereformeerde Zendingsbond. Dit betekent voor 2011 dat het zendings-
werk van Kerk in Actie € 28.404,80 ontving. Zo ziet u maar dat al die oude 
kaarten en postzegels nog aardig wat opleveren! Een fantastisch resultaat, 
bedankt!  
 
Hartelijke groeten, 
Taakgroep Kerk en Wereld 
 
 

Bazaar           Rommelmarkt        30 april           10 tot 18 uur 
Als u dit leest, is het bijna Koninginnedag. We rekenen op uw komst. Zoals u 
van ons gewend bent, zijn we er weer met het Rad van Avontuur, de rommel- 
en boekenmarkt, planten en stekjes, kinderspelletjes. Ook de boekentafel, 
Amnesty International en Unicef zullen met een stand aanwezig zijn. Voor ie-
dereen is er iets lekkers te eten of te drinken in ons Grand-Café en bij de wa-
fel- of friteskraam. 
 
De opbrengst is gedeeltelijk voor de Stichting Sibusiso, die in Tanzania ver-
standelijk gehandicapte kinderen helpt. Dit gebeurt door aan deze kinderen 
speciaal onderwijs aan te bieden, op te komen voor hun rechten en hun ou-
ders te begeleiden. 
De grote verloting kent ook weer schitterende prijzen: de rondvlucht boven uw 
eigen huis, een tuinset, een prachtige buitenkeuken, een weekendje weg voor 
twee personen en vele andere prijzen. De loten zijn de gehele dag te koop, de 
trekking is rond 17.30 uur. 
 
U komt toch ook? Met uw hulp en steun kunnen we heel veel kinderen een 
steuntje in de rug geven. 
 
Met vriendelijke groet, namens de bazaarcommissie, 
Adri (462996) 
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Oproep Lopend Vuurtje 
Zaterdag 26 mei wordt het Lopend Vuurtje weer 
georganiseerd. Deze keer zal de Gereformeerde 
Kerk aan de Wilhelminastraat  open zijn. Ik zoek 
nog mensen die bij het kerkgebouw willen "pos-
ten" om de deelnemende fietsers te ontvangen en 
evt. van drinken te voorzien. 
De kerk is open van 9.00 uur tot 16.00 uur. We 

werken in "blokken" van 2 uur. Zelf zal ik het eerste blok voor mijn rekening 
nemen. Wie helpt? 
 
Janneke van Baren,  jannekevanbaren@hotmail.com 
 
 
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 geworteld in het Jodendom en 
voor de Joden geschreven, bij Marcus worden we verwezen naar Rome en de 
Romeinen. 
 
De brieven van Johannes  
Drie brieven van Johannes in het Nieuwe Testament zijn, zo nemen velen aan, 
geschreven door de apostel en evangelieschrijver Johannes. De auteur wordt 
nergens met name genoemd; de overeenkomsten qua taal, stijl en inhoud 
doen vermoeden dat de auteur dezelfde is als degene die het evangelie heeft 
geschreven. Overeenkomstige thema’s zijn: licht en duisternis, het kennen van 
God, de verhouding tot de wereld, waarheid en leugen, liefde en haat, eeuwig 
leven. Het beschikbare materiaal is echter te summier om zondermeer aan te 
nemen, dat de drie brieven door dezelfde auteur geschreven zijn, wel is zeker 
dat ze uit dezelfde kring komen. Men neemt algemeen aan dat de brieven, 
maar ook het evangelie, zijn ontstaan in Syrië of Klein Azië (Efeze) begin 
tweede eeuw. Samen met het evangelie naar Johannes vormen de Johannes-
brieven een geschriftenblok met eigen signatuur: tegenstelling met de wereld 
en de nadruk op onderlinge verbondenheid. Er is sprake van een eigen chris-
telijk taalgebruik, met een geringe woordenschat, maar met een grote zeg-
gingskracht. Weinig gezagsstructuren: de Johanneïstische gemeenten hadden 
kennelijk weinig behoeften aan vastgelegde (gezags)structuren en ambten. 
Verklaarbaar misschien vanuit de aanwezigheid van een grote persoonlijkheid 
in de Johanneïstische gemeente.  
 
Vanwege de verschillen is niet iedereen ervan overtuigd dat de apostel Johan-
nes de auteur van de brieven is. Men aanvaardt wel dat de auteur grote kennis 
heeft van het evangelie en deze kennis ook gebruikt heeft. Een paar verschil-
len: in het evangelie komen de voegwoorden ‘dus’ en ‘want’ veelvuldig voor, 
terwijl dat in de brieven minder het geval is. In het evangelie ligt de nadruk op 
de aanwezigheid van het heil in het nu, terwijl in de brieven aandacht is voor 
het toekomstig karakter daarvan (er is zelfs sprake van een oordeelsdag en 
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een wederkomst). In het evangelie is Jezus het ‘Licht der wereld’, terwijl in de 
eerste brief God als licht wordt gezien. 
Het belangrijkste verschil is dat het evangelie als doel had mensen tot geloof 
te brengen; in de brieven is sprake van tegenstanders: mensen die zich heb-
ben losgemaakt van de gemeente en onrust zaaien door dwaalleren te ver-
spreiden. Ze heten ‘valse profeten’ of ‘antichristussen’. 
Er bestond aan het eind van de eerste eeuw, toen het christendom over het 
gehele Romeinse rijk verspreid was, een sterke neiging om wijsgerige stelsels 
op te nemen in het christelijk belijden. De gnostici beschouwden zich als intel-
lectuelen met een diepgaande kennis van God. Zij maakten een sterke schei-
ding tussen het geestelijke (zuiver) en het stoffelijke/lichamelijke (onzuiver).  
Men verviel eenvoudig tot allerlei onzedelijkheid: het onreine lichaam kon im-
mers nooit de reine geest bezoedelen.  
Ook de menselijkheid van Christus kwam ter discussie: Jezus was niet een 
echt mens; Jezus was ook niet de Christus; Jezus en de Zoon van God waren 
niet één en dezelfde persoon. Deze dwaalleer staat bekend als docetisme: 
Christus heeft slechts in schijn een menselijke natuur aangenomen. Dit leidde 
tot de gedachtegang dat Christus de Geest is en dus nooit zou kunnen ster-
ven. 
Johannes maakt duidelijk dat deze gedachten de grondslag van het christelijk 
geloof ondermijnen. Als Jezus niet voor de zonden van de mensheid gestor-
ven is, kan er geen christelijk geloof zijn. 
 
De eerste brief  is geen brief in de eigenlijke zin van het woord: geen begin en 
slot zoals bij een brief gebruikelijk. Er is een proloog waarbij de auteur zich 
schaart onder de ooggetuigen. De nadruk ligt op de tastbaarheid van wat de 
auteur gehoord en gezien heeft. De brief vertelt dat God licht is en dat wie 
Hem kent de geboden onderhoudt. Verder de verhouding tot de wereld en de 
dwaalleraars; het “kinderen van God zijn” en de aansporing elkaar lief te heb-
ben, omdat God ons heeft liefgehad; het geloof in Jezus als de Christus en de 
Zoon van God. 
De tweede brief  is wel een echte brief: een afzender aan het begin en een 
groet aan het eind. De afzender noemt zichzelf “oudste” en richt zich tot “de 
uitverkoren vrouwe en haar kinderen’. Het ligt voor de hand te denken aan een 
gemeente, vooral omdat de tweede persoon meervoud overheerst. Het on-
derwerp van de brief betreft de onderlinge liefde en de waarschuwing tegen 
dwaalleraars: onderwerpen die voor een gemeente meer van belang zijn dan 
voor een individu. De inhoud is meer een korte samenvatting van de eerste 
brief; zou de tweede brief een soort begeleidend schrijven zijn van de eerste 
brief? 
De derde brief  is gericht aan een persoon: Gajus, volgens de overlevering 
een leider van de kerk van Pergamum, die bekend stond als iemand die leefde 
vanuit de waarheid in Christus. Johannes beveelt aan hem gastvrijheid te ver-
lenen. Waarschijnlijk is hij iemand die door “de oudste” naar de geadresseerde 
gemeente is gestuurd. Hij was de tegenstander van een andere persoon die in 
de brief genoemd wordt: Diotrefus, een andere plaatselijke leider die leugens 
over Gajus verspreidde en met wie de ‘oudste’ een conflict heeft. Hij erkende 
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het gezag van ‘de oudste’ niet en weigert broeders te ontvangen; hij stoot zelfs 
mensen de gemeente uit. Tenslotte Demetrius, misschien een koerier, die 
door de auteur hoog wordt geacht en wordt aanbevolen.  
 
In alle Johanneïstische geschriften is het centrale thema dat Jezus’ volgelin-
gen elkaar lief moeten hebben, want leven in Jezus’ liefde is zichzelf géven en 
niet zichzelf zoeken. Daarbij gaan liefde en waarheid hand in hand. Valse le-
raars en herders laten van alles weg en voegen van alles toe aan wat Jezus 
heeft geleerd. De brieven van Johannes zijn dus in alle tijden actueel: altijd zijn 
er dwaalleraars die menen te weten hoe God is, die menen hoe Jezus’ woor-
den en daden moeten worden uitgelegd. Altijd zijn er mensen die zichzelf ver-
goddelijken (Romeinse keizers). Maar in alle Johanneïstische geschriften 
klinkt door dat: “God de wereld zo lief had dat Hij Zijn enige Zoon gegeven 
heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft (en niet in de dwaalleraars), niet ver-
loren gaat, maar eeuwig leven heeft” en de daaruit voortvloeiende opdracht 
aan ons: “Heb uw naaste lief als u zelf………zoals Ik u lief heb”.  
Sjerp Vormeer 
 
 
 

AGENDA  
 
  1 mei 20.00 uur: Zangkring 
  3 mei   9.30 uur: Kring ‘Geloven met hart en ziel en verstand’ 
  8 mei 19.45 uur: Vergadering Moderamen 
  9 mei 14.15 uur: Ouderensoos 
14 mei 20.00 uur: Zangkring - Slotavond 
15 mei 19.45 uur: Vergadering kerkenraad 
23 mei 14.15 uur: Ouderensoos 
29 mei 19.30 uur: Vergadering Oecumenisch Beraad - Vijverhof 
 
 
 

Inleveren kopij Contactruimte  
Met ingang van het volgende kerkblad moet de kopij naar een 
nieuw e-mailadres worden verzonden.  
Het adres is kerkblad@pknfijnaart.nl.  
Handgeschreven kopij kan ingeleverd worden op de bekende 
adressen. 
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DIVERSE MEDEDELINGEN 
 

Bijbelwerk in Siberië  
 
Het Woord van God moet worden gebracht tot aan 

'de uiteinden van de aarde' (Handelingen 1:8). Voor Alexei Bulatov, directeur 
van het Russisch Bijbelgenootschap, voelt dat ook echt zo. Elk jaar gaat hij 
met een aantal collega's naar afgelegen dorpen in Siberië om daar bijbels en 
kinderbijbels te brengen.  
De mensen leven daar geïsoleerd en onder barre omstandigheden. Ze zijn 
verwonderd en blij als ze zien dat de mensen van het Bijbelgenootschap hen 
niet vergeten en het er voor over hebben wekenlang te reizen om hen op te 
zoeken, te bemoedigen en te voorzien van bijbels. 'En', zo voegt Bulatov er 
aan toe, 'dat willen we blijven doen, zolang het mogelijk is.' 
Dat laatste is niet vanzelfsprekend. De steun aan bijbelwerk loopt terug, terwijl 
de vraag – of moeten we zeggen 'honger' – naar bijbels toeneemt. 
Een reden te meer om ons in het nog altijd rijke Nederland in te zetten voor dit 
fantastische werk! 
 
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 
Contactpersoon werkgroep: Anneke Endepoel en Nel Blok 

 
Passage Fijnaart 
Woensdag 16 mei, 19.45 uur: Mw. Glastra-van Loon uit Zwijndrecht komt ons 
uitleggen hoe je sieraden kunt maken. 
 
 
 

Na de boekentafel van 22 april, kunt u ons weer vinden 
in de Vijverhof op 20 mei. Sinds de boeken opgeslagen 
worden in de Vijverhof, staan wij elke maand een keer 
voor u klaar. We zien u graag. 

Nel G., Nel B., Corrie en Bep 
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Bijbelleesrooster voor de maand mei 2012 

 
 

Op zondag 20 mei kunt u een kaart in ontvangst 
nemen van Kerk in Actie. Deze wordt opgestuurd 
naar de Minister van Immigratie en Asiel. Zo ko-
men we op voor de rechten van asielkinderen, 

zoals die staan beschreven in het Internationale kinderrechtenverdrag. 
Bep Rosing 
 

di. 1  Handelingen 5:12-26 Open deuren 

wo. 2  Handelingen 5:27-42 Het zekere voor het onzekere 
do. 3  Handelingen 6:1-7 De eenheid bewaard 
vr. 4  Hooglied 2:8-15 Samenkomst 

za. 5  Hooglied 2:16–3:5  Zoeken 

zo. 6  Hooglied 3:6-11 Bewondering 

ma. 7  Hooglied 4:1-11 Lichaamstaal 

di. 8  Hooglied 4:12–5:1 Paradijs 

wo. 9  Hooglied 5:2-8  Aangeraakt 

do. 10  1 Johannes 2:18-29 Antichrist 

vr. 11  1 Johannes 3:1-10 Kinderen van God 

za. 12  1 Johannes 3:11-24 Liefde en haat 

zo. 13  1 Johannes 4:1-10 Echt of vals? 

ma. 14  Hooglied 5:9–6:3 De ware 
di. 15  Hooglied 6:4-12 Stralen 
wo. 16  Johannes 15:26-16:11 Aankondiging van de Geest 
do. 17  Johannes 16:12-28 Verdriet en vreugde 
vr. 18  Johannes 16:29-17:8 Voortschrijdend inzicht 
za. 19  Johannes 17:9-26 Gebed om eenheid 

zo. 20  Hooglied 7:1-6 Knap 

ma. 21  Hooglied 7:7–8:4 Genieten van elkaar 

di. 22  Hooglied 8:5-14 De kracht van liefde 

wo. 23  1 Johannes 4:11-21 God is liefde 

do. 24  1 Johannes 5:1-4 Liefde overwint 

vr. 25  1 Johannes 5:5-12 Getuigen 

za. 26  1 Johannes 5:13-21 Vertrouwen 

zo. 27  Openbaring 22:6-17  Spoed 

ma. 28  Ruth 1:1-22 Gelukzoekers 

di. 29  Ruth 2:1-23 Vreemdelingenzorg 

wo. 30  Ruth 3:1-18 Nachtelijk gesprek 

do. 31  Ruth 4:1-22 Onderhandelingsresultaat 
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Nagekomen berichten: 
 
Van de kindernevendienst en Flame 
 

‘Het is Pasen geweest, 
het leven is een feest! 
Tegen de ellende in 
maakt God steeds een nieuw begin.’ 

We horen deze weken bij de kindernevendienst en bij Flame verhalen uit het 
boek Handelingen. In die verhalen zien we hoe God een nieuw begin maakt, 
hoe het leven een feest is na Pasen. 
Het boek Handelingen wordt vaak gelezen als een vervolg op het evangelie 
van Lucas: de gebeurtenissen gaan verder waar het evangelie geëindigd is. 
Maar je kunt Handelingen ook lezen als een remake. Er gebeurt hetzelfde als 
in Lucas: er komt een kring van volgelingen, mensen worden genezen, het 
evangelie wordt verkondigd. Het speelt zich af in een andere omgeving, maar 
de gebeurtenissen vertellen hetzelfde verhaal als in het evangelie. Het gebeurt 
allemaal opnieuw! 
Als we deze verhalen in de kerk lezen, mogen we weten dat Handelingen nog 
lang niet de laatste remake is van het verhaal van wie God voor mensen wil 
zijn. Vandaag kan het weer gebeuren en morgen nog eens. Opnieuw! 
Graag tot ziens bij de kindernevendienst en elke 3de zondag in de maand bij 
Flame 
 
Excuus 
Enkele weken geleden heb ik tijdens de uitleg van het Passieproject van de 
kindernevendienst voorin de kerk een interviewtje met een paar kinderen ge-
daan. Diverse gemeenteleden hebben aangegeven dat zij (een deel van) de 
inhoud van dat interview niet konden waarderen. Ik heb daardoor mijn mede-
KNDleden in verlegenheid gebracht en heb hen daarvoor mijn verontschuldi-
gingen aangeboden. 
Het is zeker niet mijn bedoeling geweest om negatieve gevoelens op te wek-
ken. Tijdens de kindernevendienst, na het serieus bespreken van het verhaal 
en ‘de vraag van vandaag’, ontstond het idee om niet mij, maar de kinderen 
zelf antwoord te laten geven op de vraag. Toen hebben de meisjes en ik het 
interviewtje voorbereid. Aangezien het meiden van een jaar of 10/11 waren, 
die (als aankomende puber) vaak geen blad voor hun mond nemen, heb ik 
gemeend hun eerste spontane reacties op ‘de vraag van vandaag’ (is er iets 
wat je niet leuk vindt?) te kunnen gebruiken voor het interviewtje, er van uit-
gaande dat men begrip zou hebben voor hun reactie en sommige antwoorden 
als ‘bij de leeftijd passend’ met een korreltje zout te nemen. Blijkbaar heb ik 
dat verkeerd ingeschat. Daarom bied ik ook u als gemeenteleden mijn excu-
ses aan voor deze situatie. 
Susanne Baan 
 


