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OVERDENKING 
 

Zonnelied 
 

Almachtige, verheven Heer, halleluja, 
aan U behoort de lof en eer, halleluja. 
Wie kan U loven als Gij zijt, halleluja, 
wij zegenen uw heerlijkheid, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
 
Geloofd om moeder aarde, Heer, halleluja! 
ons leven staat in haar beheer, halleluja, 
zij geeft ons vruchten zonder tal, halleluja, 
en bonte bloemen overal, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
 
Geloofd om elk die u bemint, halleluja, 
en tot vergeven is gezind, halleluja, 
in vrede pijn en moeite lijdt, halleluja, 
eens kroont Gij hem met heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 

 
Mister Bean 
Gezang 400 is een lied voor de zomertijd. Op brede adem. Het begin is gelijk 
aan dat van Psalm 68. Opvallend zijn de vele halleluja’s. Je moet ze wel op het 
juiste moment inzetten. Ik herinner me een sketch van Mr. Bean die in een 
Engelse kerkdienst dit lied uit volle borst probeert mee te zingen. Zijn hallelu-
ja’s lopen helaas niet helemaal gelijk met die van de andere kerkgangers…...  
Dit lied werd geschreven door Franciscus van Assisi (1181/2 - 1226). Francis-
cus was de zoon van een rijke koopman. Hij groeit op in weelde. Tot hij de an-
dere kant van het leven tegenkomt. Dan krijgt hij visioenen en gaat de bijbel 
lezen. Hij leest de uitzendingsrede in het evangelie (Lucas 10): Neem niets 
mee onderweg, geen beurs, geen reiszak, geen brood, geen geld en geen 
stok. In welk huis je ook binnengaat, moet je eerst zeggen: vrede aan dit huis. 
Hij breekt met zijn rijke leven en wijdt zich aan God. Een kernmoment is de 
ontmoeting met melaatsen. Zij waren de buitengeslotenen van die tijd. In hen 
komt hij Christus tegen, de Heer die arm in een kribbe lag, die arm in deze we-
reld geleefd heeft en die naakt op het kruis achtergelaten is.  
 
Rondtrekken 
Hij wordt rondtrekkend predikant en krijgt broeders die met hem mee willen 
doen. In vrede willen ze leven. 'De Heer heeft mij een groet geopenbaard; wij 
moeten zeggen: De Heer geve u vrede'. Kenmerk is ook de armoede. Armoe-
de is een betere voorwaarde voor vrede dan rijkdom die vaak leidt tot naijver 
en ruzie. Minderbroeders worden ze genoemd, ze willen de mindere zijn, leven 
in armoede, in vrede met elkaar. Zonder vader of meester. Er is maar één Va-
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der, in de hemel en ook Jezus was dienaar en wie wil er beter zijn dan Zijn 
Heer? 
 
Zonnebad 
De eerst acht coupletten zijn een lofzang op het leven ons gegeven en op de 
schepping die God ons gaf. Een lofzang op Christus, de Heer van ons leven 
en daarom op de zon en het vuur. Niet om te zonnebaden schijnt de zon, maar 
de zon en ook het vuur in couplet zeven, zijn een beeld van Christus. Zoals in 
alle ochtend- en avondliederen het licht gedankt wordt. Christus die als een 
zon over ons opgaat en die ons licht is in de nacht. Franciscus staat in een al 
eeuwenlange traditie. Christus, zonne der gerechtigheid, Christus de Levende, 
het licht van ons leven. De Paaskaars brandt, nooit meer zal het donker zijn in 
jouw leven! Vervolgens komen de maan en de sterren, edelstenen in de nacht. 
Na de drie hemellichamen de vier windstreken. Lucht, water, vuur en aarde. 
En je ziet hem als het ware door de velden trekken. Hij herdenkt de wind, de 
wolken die hem altijd hadden begeleid als hij, weer of geen weer, barrevoets 
over moeder aarde liep en hier of daar, bij een bron, zuster water gedronken 
had. En de vruchten van moeder aarde waaraan het meer dan eens had ont-
broken, maar die hij had ontvangen als geschenk uit Gods hand. 
 
Tweede dood 
Vlak voor zijn eigen dood voegt hij nog een couplet (nr. tien) toe over de dood. 
Lof zij U Heer om zuster dood. Een merkwaardig vers. De dood dat is toch de 
laatste vijand zoals Paulus schreef? Toen het Liedboek werd samengesteld, 
waren er commissieleden die deze regel onaanvaardbaar vonden. Ik begreep 
het ook niet tot ik doorkreeg dat couplet elf er ook nog bij hoort. Couplet tien 
gaat over de eerste, de lichamelijke dood. Die is te verdragen als je maar ge-
spaard blijft voor de tweede, de eeuwige dood. Dankzij de verzoening door 
Christus. Het oordeel is groot maar de verzoening is groter. Lof zij U om zuster 
dood. Dat is de eerste dood die ons terugbrengt bij God. De tweede dood zal 
je niet deren.            
 
Druk-druk-druk  
Tot op de dag van vandaag is er de Franciscaanse geloofstraditie met grote 
aandacht voor vrede en de heelheid van de schepping. Franciscus eiste niet 
van anderen dat zij ook zo zouden leven. Maar hij geeft ons, mensen van 
‘druk-druk-druk’, wel een signaal af. Franciscus kon ‘loslaten’ en eenvoudig 
leven. ‘Wij willen nederig en klein, de dienaars van uw grootheid zijn’. Gezang 
400, om te zingen en om over na te denken, op een mooie zomerdag, in de 
zon.  
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Gebed van Franciscus 
 
Heer,  
maak mij een instrument van uw vrede:  
laat mij liefde brengen waar haat is,  
eenheid waar mensen verdeeld zijn,  
vergiffenis aan mensen die zwak zijn,  
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,  
geloof aan wie twijfelt,  
laat mij licht brengen waar het duister is  
en vreugde waar mensen bedroefd zijn. 
Heer, help mij: 
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als wel om anderen gelukkig te maken, 
niet zozeer om zelf begrepen te worden als wel om anderen te begrijpen, 
niet zozeer om zelf getroost te worden als wel om anderen te troosten, 
niet zozeer om bemind te worden als wel om te beminnen, 
want als ik geef, zal mij gegeven worden,  
als ik vergeef, zal mij vergeven worden,  
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.   Amen. 
 
Ik wens u een goede zomertijd, 
Ds. Hans van der Sterre 
 

  pagina 4

KERKDIENSTEN 
 
8 juli  Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Geref. kerk (vrijg.), Zevenbergen 
10.00 uur: Gereformeerde kerk 
Voorganger Ds. J.H. v.d. Sterre  
Ambtsdrager van dienst W. Langbroek 
Gastheer / gastvrouw T. Bienefelt 
Koster  F. Brouwer 
Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Kerk 
Diaconie 

 
9 juli – 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. v.d . Sterre 

 
15 juli  Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Fijnaart 
10.00 uur: Gereformeerde kerk 
Voorganger Ds. J.H. v.d. Sterre  
Ambtsdrager van dienst J. Kruis 
Gastheer / gastvrouw A. Bom Jzn 
Koster C. Endepoel 
Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Diaconie 
Onderhoudsfonds 

 
 
22 juli  Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert 
10.00 uur: Gereformeerde kerk 
Bijzonderheden Na afloop koffie drinken 
Voorganger Ds. A. Heringa, Teteringen 
Ambtsdrager van dienst T. Verhagen 
Gastheer / gastvrouw A. Breure 
Koster C. Endepoel 
Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Kerk 
Diaconie 

 
 
29 juli  Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenbergen 
10.00 uur: Hervormde kerk 
Voorganger Ds. J.H. v.d. Sterre  
Ambtsdrager van dienst W. de Loome 
Gastheer / gastvrouw A. Elzerman 
Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Onderhoudsfonds 
Diaconie 
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5 augustus  Moerdijk FM: Hervormde kerk, Fijnaart 
10.00 uur: Gereformeerde kerk 
Voorganger Ds. J.H. v.d. Sterre  
Ambtsdrager van dienst H. Nijhoff 
Gastheer / gastvrouw A. Dijkshoorn 
Koster A.J. Goudriaan 
Collecte Rondgang 
 
              Uitgang 

1e Kerk 
2e Onderhoudsfonds 

Diaconie 
 
 
12 augustus  Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Klundert 
10.00 uur: Gereformeerde kerk 
Bijzonderheden Na afloop koffie drinken 
Voorganger Ds. G.J. Röben  
Ambtsdrager van dienst T. Nijhoff 
Gastheer / gastvrouw E. Hendrikse 
Koster A.J. Huitkar 
Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Diaconie 
Kerk 

 
 

13 augustus – 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. G.J . Röben  
 
 
19 augustus  Moerdijk FM: Hervormde kerk, Zevenbergen 
10.00 uur: Hervormde kerk 
Voorganger Ds. G.J. Röben  
19.00 uur: Zangdienst in de Gereformeerde kerk: 

Ds. G.J. Röben  
Ambtsdrager van dienst W. Oostdijck 
Gastheer / gastvrouw J. den Hollander 
Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Onderhoudsfonds 
Zomerzending 

 
26 augustus  Moerdijk FM: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen 
10.00 uur: Hervormde kerk 
Voorganger Ds. A.L v.d. Zouwen-van Haaften, Dordrecht 
Ambtsdrager van dienst S. Vormeer 
Gastheer / gastvrouw A. Bom Jzn 
Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Kerk 
Stg. De Hoop 
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ROOSTERS 
 
 Kinderoppas Kindernevendienst 
  8 juli Esther en Lonneke Tonnie 
15 juli Marjolein v.d. Most en 

Marjoke 
Peter 

22 juli Geerte en Francien Jolanda 
29 juli Nel en Lejanne Nicky 
  5 augustus Linda en Elly Claudia 
12 augustus Daphne en Marjolein Roks Saskia 
19 augustus Claartje en Babette Jolanda en José 
26 augustus Esther en Lonneke Susanne en Annelies 

 
 
 PP-dienst Beamerdienst 
  8 juli GK ---- 
15 juli GK ---- 
22 juli GK ---- 
29 juli Jan Willian 
  5 augustus GK ---- 
12 augustus GK ---- 
19 augustus Tiny Bert 
26 augustus Ad Anton 

 
 
 Bloemendienst Organist 
  8 juli Sophie de Vette (GK) Ad van Sprang 
15 juli Sandra Leijten (GK) Johan van der Steen 
22 juli Tiny Goulooze (GK) Dick van der Giesen 
29 juli Jana Peraer (HK) Han van der Mast 
  5 augustus Rianne van Dueren den H. 

(GK) 
Han van der Mast 

12 augustus Tiny Bienefelt (GK) Ad van Sprang 
19 augustus Tinie Verhagen (HK) Dick van der Giesen 

Zangdienst: Ad v. Sprang 
26 augustus Hetty Bom (HK) Dick van der Giesen 
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TAAKGROEP GEMEENTE   ZIJN 
 

Uit de pastorie  
 
Studieverlof  

Dankbaar ben ik dat de Protestantse kerk en u als Gemeente van Fijnaart-
Heijningen en Standdaarbuiten mij in staat stelde een tijd van studie en be-
zinning  te hebben. Fijn ook dat collega Van der Sterre beschikbaar was om 
eventueel in te springen in geval van nood mocht ik afwezig zijn.  
Het was verrijkend om bezig te zijn met de nieuwste missionaire literatuur , 
zoals o.a. het recent verschenen boek van dr. R. de Reuver ‘Anders verder’. 
Hij is als predikant in Den Haag verbonden aan de protestantse Marcuskerk 
en schetst hoe je missionair kerk kunt zijn in een dynamische samenleving 
door bijvoorbeeld verscheidenheid in erediensten aan te brengen. 
Een ander boek dat ik bestudeerde was dat van prof. Dr. H. de Roest ‘En de 
wind steekt op – kleine ecclesiologie van de hoop’. Hij is hoogleraar praktische 
theologie aan de universiteit te Groningen. Hij beschrijft o.a. de christelijke 
gemeenschapsvorming in onze geïndividualiseerde samenleving. Hij beschrijft 
verschillende modellen van kerk-zijn, hoe gemeenten kunnen bouwen aan een 
netwerk van gemeenten, over missionaire communicatie, inspiratie en missio-
nair preken.  
Goed ook om weer eens in de collegebanken te zitten. Nu na meer dan 10 
jaar aan de mij tot dusver volledig onbekende Theologische Universiteit in 
Kampen. Te meer omdat dit de laatste kans was om de sfeer op deze van 
oorsprong gereformeerde universiteit te proeven: de universiteit is bezig haar 
deuren te sluiten i.v.m. de bezuinigingen in theologisch Nederland. Goed om 
na een lange reis naar de Hanzestad collega’s te ontmoeten en samen colle-
ges over het veranderende kerkrecht  in onze kerk en de verhouding kerk – 
overheid te volgen. Kerkrecht houdt zich niet alleen bezig met het opstellen 
van regels en artikelen die van belang zijn voor een goed kerkelijk samenle-
ven; het is ook een middel om de kerk werkelijk kerk te laten zijn, het heeft 
raakvlakken met de andere theologische disciplines.  
De colleges gingen over het veranderend kerkrecht in de afgelopen jaren. De 
plaatsbepaling van religieuze uitingen door burgers in de maatschappij, de 
verhouding tussen kerk en civiel recht en strafrecht, de kerkelijke rechtspraak 
en de rechtsbescherming, de kerkvisitatie en de kerkrechtelijke consequenties 
die hieruit voortvloeien, de rechtspositie van de predikant en tenslotte over 
conflicten in de kerk en het bindend advies en mediation. 
 
Missionaire ronde  
Het waren wel vermoeiende reizen met het openbaar vervoer. In een volgend 
kerkblad hoop ik er nog op terug te komen van wat ik aan kennis heb opge-
daan.  
Het komend seizoen hoopt ook de missionaire karavaan van onze landelijke 
kerk weer West-Brabant aan te doen. Om alvast te noteren in uw agenda: 20 
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november in de Pastorije te Oudenbosch. Thema is “De wind steekt weer op”. 
Ikzelf ben alvast gaan kijken/luisteren/meedoen: tijdens mijn studieverlof was 
er een avond in Zwijndrecht van de missionaire ronde. Inzet van deze tweede 
ronde van de Protestantse kerk is het geloofsgesprek. Wellicht kunnen wij als 
gemeente hier komend seizoen ook mee aan de slag – er is prachtig materiaal 
van de Protestantse Kerk hiervoor op deze avond gepresenteerd.   
 
Hoorders 
Het is u misschien ook opgevallen: enkele weken geleden waren er hoorders in 
onze kerk. Op zich geen verontrustende zaak; als het goed is zijn er elke zondag 
hoorders. De meesten van u behoren er ook toe, je verlangt er tenslotte naar om 
Gods Woord te horen… Na vier jaar in een gemeente gestaan te hebben komen 
er echter ook af en toe beroepingscommissies die ‘uit horen zijn’. U begrijpt dat 
dit bij ons in de pastorie enige onrust veroorzaakt, ook doordat de laatste weken 
verschillende beroepingscommissies belden. Wat is Gods bedoeling: dat wij nog 
enkele jaren hier in Fijnaart blijven of worden wij naar elders geroepen?  
Nog dezelfde dag werd ik erop aangesproken door iemand die het niet ontgaan 
was dat er ‘vreemde hoorders’ waren. Misschien bent u zondag ook weer onder 
de hoorders? Dat wil je toch niet missen: het Levende Woord te horen!  
 
Examens 
Alle jongeren die examen hebben gedaan en daarvoor zijn geslaagd of over 
gaan naar een andere klas van harte gefeliciteerd ! Ik wens jullie bij jullie verde-
re opleiding of zoeken naar werk veel succes toe en bovenal Gods onmisbare 
zegen op jullie verdere toekomst. Allen die niet zijn overgegaan veel sterkte toe-
gewenst, geef het niet op! Misschien is er nog weer een kans, laat de moed niet 
zakken!  
 
Meeleven  
Ook in de zomerperiode is het goed om als gemeente naar elkaar om te zien en 
elkaar niet te vergeten. Dit is vooral belangrijk voor hen die niet op vakantie kun-
nen gaan. Het doet je goed om te ervaren dat anderen ook dan aan je denken.  
 
Vakantie 
Wij zijn als gezin op vakantie van DV 2 juli tot 28 juli. Tijdens mijn afwezigheid 
kunt u voor dringende zaken contact opnemen met onze scriba of de wijkouder-
lingen. Fijn dat collega Van der Sterre ook dan – mocht het nodig zijn – voor mij 
wil waarnemen. Het geeft toch een rustig gevoel dat hij weer terug is van vakan-
tie als wij vertrekken!  
Iedereen die nog op vakantie mag gaan, wensen we een goede vakantie en 
een behouden terugkomst toe. Denk ook aan degenen die niet op vakantie 
kunnen gaan!  
Overigens… de kerk heeft geen vakantie: wat is het een verrijking, om tijdens 
de vakantie ’s zondags in een vreemde kerk te gast te zijn!  
 
Een hartelijke zomergroet uit de pastorie, mede namens Hetty en de kinderen. 
In Christus verbonden, Ds. G.J. Röben 
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WIJ  GEDENKEN 
 
Op 22 mei jl. overleed in de leeftijd van 92 jaar ons gemeentelid 
Chris Verhoeven. Hij werd op 30 januari 1920 geboren in Fijnaart 
in een gezin van uiteindelijk zes kinderen. Hij werd op 4 april van 

dat jaar in de Hervormde kerk gedoopt; daar deed hij op 14 april 1943 ook be-
lijdenis van het geloof. Hij woonde samen met zijn zus Bets v. Baaren-
Verhoeven tot 5 jaar geleden in de Boomgaardstraat. Na 30 jaar bij Hak in 
Standdaarbuiten gewerkt te hebben, genoot hij van zijn pensioen. Hij viste 
graag met zijn vrienden, biljartte graag, werkte in de tuin en hij genoot er op 
zijn manier van zijn neven en nichten te plagen, hij hield van geintjes. De laat-
ste jaren was hij erg zwijgzaam en liet hij meestal zijn zus het woord doen.  
Vijf jaar geleden kon hij wegens zijn gezondheid, die steeds verder achteruit-
ging, niet meer thuis blijven wonen en verhuisde hij naar de Fendertshof. Hij 
kon zo maar emotioneel worden. Begin mei kreeg hij longontsteking, hij kon 
niet meer slikken. Op dinsdagavond, 22 mei, overleed hij op zijn kamer in het 
Kompas.  
In de rouwdienst stonden wij stil bij woorden uit de 23e Psalm “de HERE is 
mijn Herder, mij ontbreekt niets”.  
Wij wensen zijn zus mw. Van Baren en de overige familie veel sterkte toe en 
Gods onmisbare nabijheid.  
Ds. G.J. Röben 
 
Zondag 3 juni is mw. Maria Leest – van Mourik overleden in het ziekenhuis in 
Roosendaal in de leeftijd van 84 jaar. Zij werd geboren aan de Slobbegorsedijk 
te Heijningen op 14 mei 1928 als oudste dochter in een gezin met 11 kinderen. 
Zelf kreeg ze vier kinderen. Mw. Leest heeft als jonge vrouw veel weet gehad 
van de watersnoodramp in 1953 en ook in meerdere andere opzichten is haar 
leven beslist niet kalm verlopen. De laatste jaren van haar leven woonde mw. 
Leest in Zevenbergen, aanvankelijk in een aanleunwoning van verpleeghuis 
Sancta Maria en vanaf november vorig jaar in het verpleeghuis zelf.  
Ds. Hermie Hummel leidde haar afscheidsdienst op vrijdag 8 juni. Daarin 
stond, op verzoek, het evangelieverhaal van Marta en Maria uit Lucas 10 cen-
traal. Mw. Leest was tijdens haar leven gastvrij als Marta, o.a. actief bij de 
Zonnebloem en als mantelzorger. Ook de familie had een aandeel in de 
dienst, o.a. met het levensloopverhaal in PowerPoint en door het lezen van 
een gedicht. Na de dienst in de gereformeerde kerk is mw. Leest begraven op 
de hervormde begraafplaats te Fijnaart.  
We bidden haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods troostende na-
bijheid toe en laat haar nagedachtenis hen en ons allen tot zegen zijn. 
 
Ds. Hermie Hummel,  
geestelijk verzorger Surplus zorg 
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PASTORALIA 
 
� Ko Leijten, Kadedijk 77, is met een dubbele hernia opgenomen in het 

Franciscusziekenhuis te Roosendaal. Eind juni zal hij geopereerd worden 
in Tilburg. Veel sterkte gewenst!! 

� Op 23 mei hebben Kleis en Diana Kruis een zoon gekregen. Tijn is zijn 
naam. Van harte gefeliciteerd! Frans en Mareike Kruis, die opnieuw opa 
en oma zijn geworden, ook van harte gefeliciteerd.  

� Bij Linda van der Zande en Jörgen de Ruijter is Lenn geboren. Ook Wim 
en Riky van der Zande zijn dus weer opa en oma geworden. Allen veel ge-
luk gewenst. 

� Op 1 juni zijn Janneke van der Mast en Stefan Gommers in het huwelijk 
getreden. Hartelijk gefeliciteerd! 

� Vreugde en verdriet wisselen elkaar af bij de  familie van der Mast. Op 12 
juni is de broer van Han plotseling overleden. Hij was 71 jaar. Dit komt 
hard aan. Veel sterkte gewenst voor deze moeilijke tijd. 

� Piet Verhagen is opgenomen geweest in het Franciscusziekenhuis te 
Roosendaal vanwege een maagbloeding. Hij is gelukkig weer thuis. Een 
goed herstel toegewenst! 
 

Zo zijn er gemeenteleden die niet bij name genoemd zijn, maar toch gebukt 
gaan onder zorg en verdriet. De toekomst kan zo onzeker zijn. Wat zijn de uit-
slagen van de onderzoeken? Allen veel sterkte gewenst en Gods onmisbare 
nabijheid. 
 
Huib van der Kemp (in plaats van ds. Hans van der Sterre, die met vakantie is). 
 
 
De afgelopen weken waren weer verscheidene gemeenteleden in het zieken-
huis opgenomen.  
 
� Mw. W. Hartmans-v.d. Giesen, Prinses Margrietstraat 22, was opgenomen 

in het Franciscusziekenhuis te Roosendaal en mocht weer thuiskomen. 
� Dhr. J. Leijten, Kadedijk 77 heeft veel pijn en wacht op een operatie in het 

Franciscusziekenhuis te Roosendaal.  
� Dhr. A. Lokers, Parelstraat 2a, is ernstig ziek en verblijft in zijn woning in 

de Parelstraat.  
� Na een korte opname in het Lievensbergziekenhuis te Bergen op Zoom is 

ook mw. R. Otto-den Hollander, Kadedijk 78, ontslagen uit het ziekenhuis 
met zorgwekkende berichten. 

� Ook mw. E. Verhagen-van Willigen, Hazebrouckstraat 26, was kort opge-
nomen in het Franciscusziekenhuis te Roosendaal en mocht weer thuis-
komen 
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� Dhr. W. van de Vorm, Friesestraat 7, was opgenomen in het Amphiazie-
kenhuis te Breda. Hij is weer thuisgekomen met zorgwekkende berichten, 
we wensen hem en allen die om hem heen staan veel sterkte toe.  

 
Veel gemeenteleden waarvan u de naam hierboven niet leest, lijden in stilte. 
Wilt u ook hen gedenken in uw voorbede? We wensen hun en degenen die 
om hen heen staan, veel sterkte en van harte Gods nabijheid toe. Ook voor u 
mag de belofte gelden “Roept hij of zij Mij aan, Ik zal antwoorden, Ik zal in de 
benauwdheid bij hem en haar zijn.“ (Psalm 91:15) 
Ontvang een hartelijke groet, in Christus verbonden, Ds. G.J. Röben 
 
 
‘Stuur eens een kaartje’ 
Er zijn gemeenteleden die in een tehuis buiten Fijnaart, Heijningen of Stand-
daarbuiten verblijven. Zij gaan niet met vakantie, maar zullen ongetwijfeld blij 
zijn met een kaart. Wanneer u met vakantie bent, stuurt u hen dan eens een 
kaart? Hieronder vindt u hun namen en adressen. 
 
� Mw. J.A. Hollemans-Knook, Afd. Melanen, GGZ WNB, Hoofdlaan 8,  

4661 AA  Halsteren. 
� Mw. A. Lokers-de Ruiter, Antonius Abt Woon- en Zorgcentrum, Dorpsplein 

1, 4844 CM  Terheijden. 
� Mw. A. de Bruin-Maaskant, Verpleeghuis Oostkwartier,Chirurgijnslaan 1, 

4731 ZA  Oudenbosch.  
� Mw. M. Oostdijck-Vogelaar, Verpleeghuis Wiekendael, Kalsdonksestr. 89, 

4702 ZB  Roosendaal. 
� Mw. A. de Gast-den Hollander, Zorgcentrum Tante Louise, k.10, de Ruij-

terstraat 2, 4761 AW Dinteloord. 
� Dhr. P. van Dueren den Hollander, Antonius Abt Woon- en Zorgcentrum, 

Dorpsplein 1, 4844 CM Terheijden. 
� Mw. A. Sauer-Poppe, Mauritshof Woonzorgcentrum, Prins Willemstraat 4, 

4791 JR Klundert. 
� Mw. J. Saarloos-Agterdenbos, Verpleeghuis De Lindenburgh, Linden-

burghlaan 7, 4651 TM  Steenbergen. 
� Mw. J.T. Maris, Verpleeghuis Wiekendael, Kalsdonksestraat 89, 4702 ZB  

Roosendaal.  
 
Hartelijke groet,  
Willy Oostdijck 
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Verhuisd 
 
Mw. P.J.M. de Koning, Vr. Jacobstraat 8, 4793CP, Fijnaart > Em-

mastraat 11f, 4701GE Roosendaal. 
Dhr. W.J.C. van der Vorm, Markweg Zuid 1, 4794SN Heijningen > Grote Spie 
72, 4819CX Breda. 
Mw. S. Lauwers, Kon. Emmastraat 31, 4793CC Fijnaart > Aleidstraat 12, 
4791CW Klundert. 
Dhr. M.A. de Vos, Molenstraat 60, 4793EH Fijnaart > Kon. Emmastraat 16 
Fijnaart. 
 
Nieuw ingekomen 
Fam. Van Emden-Konings, Mauritsweg 11, 4791JJ Klundert > Edvard Grieg-
straat 26, 4793GP Fijnaart. 
Fam. Van Emden-Lokers, van Strijenstraat 62, 4791CG Klundert > Sterappel 
6, 4793KE Fijnaart. 
Hartelijk welkom en we hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen in onze ge-
meente. 
 
80+ verjaardagen 
  1 juli Dhr. L.J. Scheepers, Markweg Noord 1,  4794SP 
  3 juli Dhr. A. Driesprong, Kerkring 135, 4793ES 
  5 juli Mw. A. de Gast-den Hollander,  

De Ruyterstraat 2, 4671 AW, Dinteloord 
10 juli Mw. A. Vogelaar – Agterdenbos, Kerkring 25, 4793ES 
11 juli Dhr. H.L. Hollemans, Kon. Emmastraat 15, 4793CC 
13 juli Mw. T.J.C. van Laarhoven – Rijndorp, Friesestraat 16, 4794AD 
17 juli Mw. J. van Exel, Kerkring 87, 4793ES 
19 juli Mw. A. de Ruiter - de Wit, Kerkring 54, 4793ES 
22 juli Dhr. T. Nieuwkerk, De Bongerd 23, 4793BK 
22 juli Mw. A.A. Tolenaars – Blokland, Eksterstraat 4, 4793GW 
23 juli Mw. G.D. Kers - de Wit, Edvard Griegstraat 28, 4793GP 
24 juli Mw. T. van den Hil – Verhagen, Molenstraat 93, 4793RA 
28 juli Mw. C. Rijnberg – Konings, Jan Punthof 51, 4793GS 
30 juli Mw. W. van der Werf - van Drunen, Kerkring 50, 4793ES 
  2 aug Mw. L.F. Nijhoff, Voorstraat 4, 4793EV 
  4 aug Mw. M. Oostdijck – Vogelaar, p/a verpleeghuis Wiekendael,  

Kalsdonksestr. 89, 4702 ZB  Roosendaal. 
  4 aug Mw. A. de Vos – Slikboer, Jan Punthof 115, 4793GT 
  6 aug Mw. L.H. Noordijk – Agterdenbos, Edvard Griegstraat 22, 4793GP 
  9 aug Mw. A.G. Oostdijck – Timmers, Kerkring 77, 4793ES 
11 aug Mw. S. Otto - van de Ree, Jan Punthof 95, 4793GT 
12 aug Mw. J. Saarloos – Agterdenbos, Jan Punthof 61, 4793GS 
15 aug Mw. D.N. Vermeer – Nugteren, Kerkring 41, 4793ES 
17 aug Dhr. M. Kamp, Kerkring 43, 4793ES 
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18 aug Mw. J.C. Burgers – Nieuwkerk, Eksterstraat 33, 4793GW 
24 aug Mw. A. de Bruin – Maaskant, Oudemolensedijk 7A, 4793TE 
24 aug Mw. E. Bevelander – Verhoeven, Jan Punthof 105, 4793GT 
 
Huwelijksjubilea 
  5 juli echtpaar Vogelaar-van den Berge, Pr. Bernhardstraat 3 40 jaar 
11 juli echtpaar Knook-Verhoeven, Potenblokseweg 7  50 jaar 
19 juli echtpaar Nieuwkerk-Kievit, De Bongerd 23  55 jaar 
21 juli echtpaar De Wit-Oostdijk, Kon. Emmastraat 4  40 jaar 
  4 aug. echtpaar Van Drunen-de Pender, Gouden Regenhof 11 40 jaar 
10 aug. echtpaar Huijzers-Nuiten, Friesestraat 14  50 jaar 
21 aug. echtpaar Van Gend-Koster, Kadedijk 110  25 jaar 
25 aug. echtpaar De Vos-den Hollander, Molenstraat 60   40 jaar 
30 aug. echtpaar Otto-van Poortvliet, Parelstraat 37  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 
 

Verslag van de vergadering gezamenlijke kerkenraden  
12 juni 2012 

 
Voorzitter Wim Langbroek leest Spreuken 17:15-28 en gaat 
ons voor in gebed. Hij heet de kerkenraadsleden welkom. 
 Het verslag van de vergadering op 15 mei wordt on-
gewijzigd vastgesteld en ondertekend. 

 Dan is het conceptbeleidsplan 2013-2016 aan de orde. Hiervoor zijn 
Ab Bienefelt en Menno Bom uitgenodigd. Zij worden welkom geheten. Zij heb-
ben de volgende aandachtspunten opgesteld: 

Concept-Beleidsplan Versie 3: 
De Aanstuurgroep heeft het beleidsplan zoveel mogelijk eenduidig gemaakt 
qua vorm en indeling. De indeling is nu als volgt: 

- Huidige situatie 
- Beleidsvoornemens en realisatie 
- Benodigde middelen 
- Er is meer naar de bijlage verplaatst. 
 Opmerkingen vanuit de kerkenraad: 

Een aantal mensen hebben opmerkingen ingestuurd. Deze betreffen kleine 
aanpassingen en worden verwerkt in versie 4. 

 Nog openstaande punten voor versie 4 
- Status stuk Liturgische Werkgroep: inmiddels bevestigd en op enkele 

punten gewijzigd. 
- Taakgroep Pastoraat: dit is inmiddels ontvangen en wordt opgenomen 

in versie 4. 
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- Taakgroep Kerk & Wereld: de balans moet nog toegevoegd worden. 
Wordt opgenomen in versie 4. 

- Taakgroep Beheer: de financiële paragraaf en uitbreiding op de toe-
komstvisie kerkgebouwen worden nog aangereikt. Deze worden op-
genomen in versie 4. 

 Discussiepunten 
Omdat er een aantal kerkenraadsleden wegens vakantie afwezig zijn, schui-
ven we de discussiepunten door naar de volgende vergadering. 
 Verdere planning: 
Aan de kerkenraad wordt toestemming gevraagd om het conceptbeleidsplan 
zowel naar dhr. F. Groenleer (Regionaal College voor de Behandeling Be-
heerszaken in N-Br. en Limburg) als naar RACV (Regionale Algemene Classi-
cale Vergadering) te sturen, zodat we eventueel commentaar na de zomer 
mee kunnen nemen in de definitieve versie 4. 
Hier stemt de kerkenraad mee in. Op 21 augustus wordt versie 4 in de kerken-
raadsvergadering besproken. 
 Op 11 mei was de voetbalclinic. De sfeer was goed. Hoewel de clinic 
behoorlijk is gepromoot op de scholen was de opkomst matig.  
 De Avondmaalsviering met twee tafels zal dit najaar op de gemeente-
avond worden geëvalueerd. 
 In de rondvraag wordt gevraagd om een internetverbinding voor het 
kerkgebouw. De kerkrentmeesters zullen hiervoor zorgen. 
 Flame is naar de derde zondag verplaatst, omdat er dan gezamenlijk 
kerk was. Nu we altijd samen kerken speelt dit niet meer. De jeugdraad wil 
graag terug naar de tweede zondag. De scriba’s zullen dit bekijken en de 
jeugdouderlingen informeren.  
 Gevraagd wordt om namen door te geven van jongeren die examen 
hebben gedaan. Zij krijgen dan door de jeugdouderlingen een roos aangebo-
den. 
 Albert Elzerman sluit deze vergadering. Hij leest een gebed in dicht-
vorm. De voorzitter dank een ieder voor de aanwezigheid en wenst welthuis. 
 
Willy Oostdijck 
 
Bevestiging wijkouderling Wim de Loome 
Het zich inzetten voor de kerk, voor de gemeente, is Wim niet vreemd. Als 
gemeentelid van de Hervormde gemeente in Standdaarbuiten is Wim van 
1998 tot 2008 diaken geweest. Omdat de beide gemeenten Fijnaart en Stand-
daarbuiten al waren samengevoegd, woonde Wim toen ook de diaconie– en 
kerkenraadsvergaderingen in Fijnaart bij. Zo is hij ook nauw betrokken ge-
weest in de begintijd, september / oktober 2007, toen de fusiebesprekingen 
tussen de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente daadwerkelijk zijn 
begonnen.  
De laatste jaren is het voor Wim en diens vrouw vanwege ziekte geen gemak-
kelijke tijd geweest, maar gelukkig gaat het goed en kunnen zij weer positief 
de toekomst in kijken. Het is heel erg fijn dat Wim zich weer als ambtsdrager, 
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nu als wijkouderling, wil inzetten voor de gemeente, straks de Protestantse 
gemeente. We zijn blij dat zodoende de kern Standdaarbuiten vertegenwoor-
digd blijft in de kerkenraad. Zo blijven zaken die aangaande Standdaarbuiten 
spelen, te denken valt hierbij aan o.a. het gebruik van het kerkgebouw, in de 
juiste proporties belicht. We hopen op een goede tijd en dat Wim het werk als 
wijkouderling met het nodige enthousiasme, met positieve inzet en dienstbaar-
heid aan de gemeente wil en kan uitvoeren.  
Namens de gemeente en kerkenraad heb ik Wim hierbij Gods onmisbare ze-
gen mogen toewensen!! 
 
Wim Langbroek 

 

Jeugdrubriek 
 
DOOPDAGVIERING  
Zondag 3 juni was het weer doopdagviering. Deze keer werden: Joppe Bom, 
Lejanne de Geus, Tijl Goudriaan, Martijn Maris, Angelique Leinenga en Judith 
Leinenga 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 
jij ooit gedoopt bent.  
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. Als je naar de doopkaars kijkt, 
kun je misschien nog eens denken aan het lied dat we zongen. “Jezus zegt dat 
Hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht…”. Na 
de doopdagviering gingen de kinderen naar de kindernevendienst of naar de 
crèche. 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 in oktober. Misschien mag jij dan wel je doopkaars aansteken!  
Dus… als je een uitnodiging krijgt, geef je dan snel op.  
 
Emie Hendrikse 
 

VBC (Vakantie Bijbelclub) “Echt wel…!” 
Het duurt nog even, maar net als de afgelopen jaren willen we in 
de herfstvakantie (17, 18, 19 oktober) weer een VBC houden. We 
zijn al met een aantal enthousiaste mensen begonnen met de 
voorbereidingen, maar voor de dagen zelf kunnen we ook altijd 
nog wel mensen (jong/oud) gebruiken. Zou u / jij willen helpen bij 
dit festijn!  
Opgave en info:  
Gerda van Dorp of Herman Broer (jeugd@pknfijnaart.nl). 
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Bericht van de kindernevendienst en Flame 
Wat jullie horen in deze periode bij de kindernevendienst: 
“Waar moet je naar toe, als er zelfs in Betlehem geen brood meer is? Betle-
hem betekent ‘broodhuis’, maar in het begin van het boek Ruth lezen we dat er 
een hongersnood is. Elimelech en Noömi gaan naar Moab, waar hun zonen 
trouwen met twee Moabitische vrouwen. Als haar man en zonen sterven, is 
Noömi helemaal alleen in een vreemd land. Of toch niet? Ruth gaat met haar 
mee als ze teruggaat naar Betlehem. Daar is toekomst voor hen beiden. Net 
als in het verhaal van Ruth wordt ook in het Evangelie van Marcus veel ge-
reisd. Jezus en zijn leerlingen reizen veel rond het meer van Galilea. Wie gaat 
er mee op Jezus’ weg en wie komt hij onderweg tegen? We horen over men-
sen die in beweging komen en weer op weg worden geholpen.” Een fijne zo-
mer en een prettige vakantie toegewenst! 
 
Een groet van de leiding kindernevendienst en Flame. 
 

Elke zondag zijn jullie van harte welkom bij de kinderneven-
dienst en elke 2de zondag van de maand bij Flame.  
(let op: eerste Flame na de vakantie is 9 september) 

 
 
Een noot van de jeugdouderlingen 
Afgelopen tijd zijn er schoolexamens geweest voor VMBO, Havo en VWO. 
Degenen waarvan wij wisten, dat ze examen hebben gedaan, zijn door ons 
bezocht. Wij wensen Mirthe van der Lugt, Douwe Korteweg en Dianne Leijten 
alle goeds voor de toekomst, wat voor Dianne hopelijk een baan in het onder-
wijs zal betekenen. Mirthe en Douwe succes met jullie vervolgopleiding. 
Voor diegenen die wel examen hebben gedaan, maar waarvan het bij ons nog 
niet bekend is: Schroom niet en trek aan de bel bij één van ons of de wijkou-
derling. Wij komen graag feliciteren! 
Een fijne vakantie toegewenst! Hartelijke groeten, 
Anton en Annette Dijkshoorn  dijksholstein@hetnet.nl 
Anton Bom   antonbom@solcon.nl 
 

We hebben een heel seizoen met 
Rock Solid-avonden achter ons liggen 
en de schoolvakantie is bij het ver-
schijnen van deze editie begonnen! 

We hebben 23 juni jl. nog onze jaarlijkse slotavond gehad. Dit keer zijn we 
naar Mac Donald geweest en wezen bowlen in Roosendaal. We kunnen te-
rugkijken op een mooi seizoen!  
Op zaterdag 22 september starten we weer! Alle jongeren krijgen t.z.t. een uit-
nodiging. Allemaal een fijne vakantie toegewenst!  
Rock Solid leiding: Gerda, Marrie, Nick, Joost en Herman.  
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Tegelijk als het Flamezondag is, komt er een groepje jongeren - van 11 t/m 16 
jaar -, onder kerktijd samen bij ‘Meetingpoint‘. Daar zijn 
we op eigentijdse - en soms interactieve en speelse 
manier - met elkaar bezig.  
In de vakantiemaanden juli en augustus is er géén 
Meetingpoint! We starten weer op zondag 9 september 
a.s. Wij wensen jullie allen een goede en fijne vakantie 
toe!  
Groetjes van: Adriaan, Willian en Herman.  

 
 

 
Iedere 2e 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. 

 
 

Startweekend 15 en 16 september 2012 
Voordat iedereen aan een welverdiende vakantie gaat beginnen na een druk 
seizoen, willen we het al weer hebben over de start van het nieuwe kerkelijk 
seizoen in september a.s. met als thema: geloof, hoop en liefde. 
Wij vragen u deze datums te noteren in uw agenda en u in te schrijven op de 
BBQ -intekenformulieren die eind augustus in de kerk liggen. 
 
Zaterdagmiddag begint het startweekend met de jeugd om drie uur bij het 
Trefpunt. Voor de kleintjes is er een doe-middag en voor de kinderen vanaf 8 
jaar een levend strategospel in het dorp. Het lijkt erg spannend te worden. 
Vanaf 17.00 uur is er koffie met daarna een BBQ voor kinderen en volwassen 
bij de rooms-katholieke kerk. 
Op zondag starten we met een gezamenlijke dienst van de drie kerken in het 
hervormde kerkgebouw met medewerking van kinderen met muziek en zang. 
Daarna drinken we koffie, thee, fris met iets lekkers in de Vijverhof. U/jij bent 
van harte welkom. We rekenen op uw komst om er met elkaar een gezellig 
weekend van te maken. 
Wilt u ons helpen op een van deze dagen of een salade maken of heeft u mis-
schien een oven die we mogen lenen?? Graag uw reactie naar Jeanne van 
Ham (tel: 464133) of Adri de Vrij (tel: 462996). 
Een goede zomer toegewenst namens de werkgroep startweekend 
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TAAKGROEP   BEHEER 
 
 
 
 

Verantwoording collecten 17 mei t/m 24 juni 2012  
17-5 Kerk     €   86,30 
20-5 Kerk     € 109,80 
27-5 Kerk     € 183,36 
  3-6 Kerk     € 104,38 
  3-6 Onderhoudsfonds   € 123,12 
10-6 Onderhoudsfonds   €   94,20 
17-6 Kerk      € 159,60 
24-6 Onderhoudsfonds   € 135,80 
 
Collecten Fendertshofdiensten   €   60,14 
 
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 
 
FANCY FAIR - zaterdag 25 augustus 2012 
Ook dit jaar organiseren we de laatste zaterdag van augustus weer een Fancy 
Fair rondom de kerk en in de Vijverhof. Op een aparte pagina van deze Con-
tactruimte kunt u lezen wat er allemaal te doen is en hoe laat we daarmee be-
ginnen. We hopen er met z’n allen, zoals altijd, een heel gezellige dag van te 
maken. De voorbereidingen verlopen weer voorspoedig. Heel veel mensen 
hebben al hun inzet en medewerking toegezegd en dat doet altijd goed! We 
zijn ook heel blij u te kunnen melden dat Gerrit Korteweg lid is geworden van 
onze commissie. Zoals gebruikelijk is de opbrengst bestemd voor het onder-
houd aan de kerk. Dat onderhoud is niet altijd voor iedereen zichtbaar. Wat 
wel goed zichtbaar is, en betaald van de opbrengst van de Fancy Fair, is de 
verlichting van het uurwerk van de kerktoren. 
De verkoop van de loten voor de grote verloting is gestart.  
De loten kosten € 2,-- per stuk. 1ste prijs € 300,-- en 2de prijs € 150,--. Mocht er 
geen lotenverkoper bij u aan de deur geweest zijn, terwijl u wel graag een lot 
wilt kopen, dan kunt u bellen naar Teunie Nijhoff – tel. 463357. 
Graag ontvangen wij van u prijzen en prijsjes voor het Rad van Avontuur en 
(zelfgebakken) lekkers voor bij de koffie en thee. U kunt dit vanaf 9.30 uur in-
leveren in de Vijverhof. 
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Voor de snuffelmarkt zouden we graag bruikbare spulletjes van u willen ont-
vangen (geen meubels!). Ook kleding is van harte welkom. Ook dit kunt u 
vanaf 9.30 uur inleveren in de Vijverhof of vooraf bij: Lenie Vogelaar, Pr. Bern-
hardstraat 3, tel. 464585 - Arie Breure, Parelstraat 7, tel. 462877 - Henk en 
Teunie Nijhoff, Leeuwerikstraat 58, tel. 463357 of Addy Roks, Hoge Heijnings-
edijk 12, tel. 462254. 
We vertrouwen op uw medewerking en hopen dat u 25 augustus aanwezig 
kunt zijn tijdens de Fancy Fair. Graag tot dan! 
 
De Fancy Fair Commissie:  
Lenie, Albert, Arie, Gerrit, Jos, Aagje, Henk en Teunie 
 
 

FANCY FAIR - zaterdag 25 augustus 
 

RONDOM DE KERK: 
 
Vanaf 10.00 uur 

• Bloemenkraam (ook bolchrysanten)  

• Oliebollen  

• Snuffelmarkt  

• Springkussen  
 

Vanaf 11.00 uur 
• Verkoop frites 

 
Vanaf 13.00 uur 

• Eendjes vissen 
• Verkoop zelfgemaakte kaarten  
• Verkoop poffertjes  
• Sjoelen  
• Verkoop suikerspin  

 
 

IN DE VIJVERHOF: 
 
Vanaf 10.00 uur: Koffie, thee of fris met cake of e en andere versnapering 
Vanaf 13.30 uur: RAD VAN AVONTUUR (ook ’s avonds) m et om ca. 22.00 
uur de trekking van de grote verloting 
 

U KOMT TOCH OOK?!  
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Nalaten via testament 
 
Uw kerk als erfgenaam opnemen in uw testament?  
Wanneer u uw kerk opneemt in uw testament, draagt u, ook in de toekomst, 
bij aan het voortbestaan van de kerk c.q. uw gemeente, waarin u lief en leed 
hebt gedeeld en waartoe u misschien wel heel uw leven hebt behoord. Onge-
twijfeld ziet u dan ook niets liever dat de verkondiging van Gods Woord on-
verminderd, tot in lengte van jaren voortgang zal vinden ook in Fijnaart, Heij-
ningen en Standdaarbuiten. 
In uw testament kunt u één of meerdere personen of organisaties tot erfge-
naam benoemen. U kunt een bedrag, een percentage of een voorwerp, bij-
voorbeeld een kunstwerk of uw huis, nalaten aan de kerk. Dit kan vrij van erf-
belasting aangezien de PKN-kerk is aangemerkt aan ANBI, Algemeen Nut 
Beoogde Instelling. Dit betekent dat uw bijdrage volledig ten goede komt aan 
de kerk. Dat is belangrijk want uw hulp is, nu en in de toekomst, hard nodig. 
Wenst u nadere informatie, wij kunnen het u geven. 
De Kerkrentmeesters 
 

 

TAAKGROEP KERK en WE-
RELD 

 
Collecten Diaconie Protestante Gemeente 
17 mei Diaconie    €    45,08 
20 mei Diaconie    €  151,20 
27 mei Zending    €  364,88 
  3 juni Werelddiaconaat   €  100,27 
10 juni Diaconie    €  173,45  
17 juni Hoom Moerdijk    €  140,37 
24 juni Oxam Novib    €  202,40 
 
26 mei Lopend vuurtje    €  290,00  
 
Allen hartelijk dank 
 
Stichting Sibusiso 
Dankzij de opbrengst van de bazaar kunnen we Stichting Sibusiso op zondag 
15 juli in de kerk een cheque t.w.v. maar liefst € 3716,85 overhandigen! Allen 
die hieraan hun steentje hebben bijgedragen, zowel achter als vóór de kraam: 
heel erg bedankt! Overigens kunt u informatie vinden over deze stichting en 
hun inzet op www.sibusiso.nl  
 
Hartelijke groeten, 
Taakgroep Kerk en Wereld 
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In de zomertijd staat de boekentafel twee keer opge-
steld: op 22 juli in het Trefpunt bij een zomerdienst en 
op 2 september in de Vijverhof. 
Wie in deze periode boeken nodig heeft, kan con-

tact opnemen met Nel Goudriaan of Nel Blok. De boekentafel zoekt nog 
steeds naar uitbreiding. Wie komt er met ons meedoen?  
We wensen u een goede zomer en tot ziens bij de boekentafel. 
Nel G., Nel B., Corrie en Bep 
 
 
 
Lopend vuurtje 

Op zaterdag 26 mei werd de jaarlijkse spon-
sorfietstocht Het Lopend Vuurtje gehouden. 
In Fijnaart verschenen ’s morgens bij het 
hervormde kerkgebouw 34 fietsers aan de 
start. Zij konden kiezen uit een tocht van 28, 
42 of 65 kilometer. Tijdens de fietstocht wer-
den door hen verschillende kerken bezocht, 
onder andere in Willemstad, Zevenbergen, 
Moerdijk en Klundert. In Klundert en Fijnaart 
is de opbrengst van de fietstocht bestemd 
voor het behoud van het Marcussenorgel. 
De deelnemers kregen in elke kerk een 

stempel en een pinkstergroet. Bij de kerk in Fijnaart ontvingen we 40 bezoe-
kers van plaatsen uit de regio. Sommigen van hen namen een kijkje in onze 
kerk. Er ontstonden zodoende ook leuke gesprekken. De fietstocht heeft in 
Fijnaart een bedrag van € 291,– opgebracht. 
Het was een gezellige dag en het stralende zomerweer droeg bij aan het wel-
slagen hiervan. 
 
 
 

AGENDA 
 
14 aug. 19.45 uur: Vergadering Moderamen (V) 
21 aug. 19.45 uur: Vergadering Kerkenraad (V) 
27 aug. 15.00 uur: Koffiekerk, Fendertshof 
28 aug. 19.30 uur: Vergadering Consistorie (V) 
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DIVERSE MEDEDELINGEN 
 
Op 22 juli ligt er in het Trefpunt een petitie voor 
een dorp in Libië: Tawargha. Dit dorp werd in au-
gustus 2011 aangevallen, de huizen werden plat-
gebrand, 30.000 mensen werden verdreven, om-

dat geloofd werd dat ze Kadhafi hadden gesteund. Zij leven nu in vluchtelin-
genkampen. 
In deze brief vragen we de nieuwe regering in Libië om te zorgen dat de men-
sen weer terug kunnen om hun dorp op te bouwen en de daders van deze 
aanval te berechten. 
Laat de Arabische lente geen illusie worden. 
 
Bep Rosing 
 

Paus Benedictus XVI ontvangt 
eerste Bijbel in het Fon 

 
Tijdens zijn bezoek aan Benin ontving 

Paus Benedictus XVI een speciaal exemplaar van de Bijbel in het Fon. Bij de-
ze vertaling werkten de Wereldbond van Bijbelgenootschappen (UBS) en Wy-
cliffe Bijbelvertalers samen. Begin 2012 is de Fon-bijbel naar verwachting ge-
reed voor verspreiding. 
De paus toonde zich zeer verheugd bij het ontvangen van de bijbel. De Bijbel 
brengt mensen tot elkaar, zo was zijn boodschap. De bijbel werd aan de paus 
overhandigd door ds. Daniel Houzandji, algemeen secretaris van het Bijbelge-
nootschap van Benin. Hij zei dat de komst van de Bijbel in het Fon een belang-
rijke gebeurtenis is. Mensen hebben er lange tijd naar uitgekeken. Fon wordt 
in het zuiden en grote delen van het noorden van Benin gesproken en is 
daarmee een van de belangrijkste talen in het land.  
Ook voor het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), dat een samenwerkings-
verband is aangegaan met drie West-Afrikaanse landen, is de komst van de 
Fon-bijbel goed nieuws.  
Joyce van de Veen, hoofd bijbelwerk van het NBG: 'Je ziet dat de samenwer-
king met het Bijbelgenootschap van Benin en Wycliffe Bijbelvertalers vruchten 
afwerpt. Dat de paus deze vertaling in ontvangst heeft willen nemen, zien we 
als een extra steun in de rug.' 
Het Nederlands Bijbelgenootschap en Wycliffe Bijbelvertalers werken ook sa-
men in andere landen in West-Afrika. Het is de bedoeling dat in Benin, Togo 
en Burkina Faso vóór of in 2014 nieuwe bijbelvertalingen verschijnen in het 
Gun, Mina en Mòoré. 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem 
Contactpersonen werkgroep: Nel Blok (462371) en Anneke Endepoel (402495) 
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Nieuwsbrief Maarten & Arine, Tirzah, Jochem en Evel ine  - juni 2012  
 

Maarten en Arine Kommers zijn in 2008 vanuit de Hervormde 

Gemeente te Lelystad uitgezonden naar Peru. Zij waren vorig 

jaar in onze gemeente tijdens de zendingsdienst. Hartelijk 

dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid 

ook tot uitdrukking brengen door een gift over te maken voor 

het werkersfonds van Maarten en Arine of voor andere on-

derdelen van het wereldomvattende werk waarbij de GZB 

betrokken is. Het gironummer is 28016. We zijn dankbaar voor uw onmisbare steun, zodat het 

werk kan voortgaan en zelfs kan groeien. Voor adreswijzigingen en overige informatie: GZB, 

Postbus 28, 3970 AA Driebergen, tel.0343-512444, E-mail: info@gzb.nl, Website: www.gzb.nl 

 
Wat gebeurde er de afgelopen maanden?  
 
Bezoek en vakantie - In januari kregen we bezoek van de ouders van Arine. 
Erg bijzonder om hen iets te laten zien van ons leven, wonen en werken hier in 
Peru. Het is voor ons belangrijk dat mensen die dicht bij ons staan zich een 
goed beeld kunnen vormen van ons leven hier. We zijn met hen nog een 
weekje op vakantie geweest in Arequipa en vervolgens nog enkele dagen in 
Lima voor diverse regeldingen.  
Hectische tijd op SELA - De maanden februari en maart waren hectische 
maanden wat betreft het werk op SELA. Er was veel onrust ten aanzien van 
het nieuwe bestuur en de directeur. Gelukkig is er op dit moment sprake van 
rust en heeft SELA een capabele interim-directeur aangesteld.  
Toekomst van toerustingswerk in zuidoost Peru - Begin maart heeft Maarten 
diverse workshops begeleid die in het teken stonden van het toerustingswerk 
in zuidoost Peru. Op initiatief van de GZB en in aanwezigheid van de GZB re-
gio-coördinator Ds. Rutger Mauritz zijn vertegenwoordigers van alle projecten 
bij elkaar geweest. Aan het eind van de bijeenkomsten is er een gezamenlijk 
programma opgesteld dat sturing moet geven aan de opleiding en training van 
ambtsdragers en gemeenteleden.  
Nieuwe werkplek - In maart en april heeft de GZB, in nauw overleg met de 
partners in Peru en ons gezin, besloten dat onze werkplek zal gaan wijzigen. 
Wij zullen gaan verhuizen naar Chiclayo.  
Studie - In mei is Maarten drie weken naar Gloucester, Engeland geweest voor 
een intensieve ‘summer school’. Dit is onderdeel van de studie waarmee hij dit 
jaar is begonnen. Het betreft een master in deeltijd en op afstand, die in het 
teken staat van leiderschap in een internationale context. De kennis en vaar-
digheden die Maarten hierin opdoet, zijn zeer relevant voor zijn huidige en toe-
komstige werk. 
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Bijbelleesrooster voor de maanden 
juli 2012                       en                a ugustus 2012 

 
 
Bezorging Contactruimte te Standdaarbuiten en Noord hoek 
De bezorging van Contactruimte in Standdaarbuiten is als volgt geregeld. In 
dorp Standdaarbuiten door Corrie Wessels en Margot van der Harst. In 
Noordhoek en buitengebied door Marjoke en Wim de Loome. 

vr. 1 Jesaja 1:21-31 ma. 1 Johannes 6:60-71 
za. 2 Jesaja 2:1-5 di. 2 Jesaja 30:19-26 

zo. 3 Jesaja 2:6-22 wo. 3 Jesaja 30:27-33 

ma. 4 Jesaja 3:1-12 do. 4 Marcus 7:1-23 
di. 5 Jesaja 3:13–4:1 vr. 5 Marcus 7:24-37 
wo. 6 Jesaja 4:2-6 za. 6 Jesaja 31:1-9 

do. 7 Spreuken 21:1-10 zo. 7 Jesaja 32:1-8 

vr. 8 Spreuken 21:11-21 ma. 8 Jesaja 32:9-20 

za. 9 Spreuken 21:22-31 di. 9 Jesaja 33:1-12 

zo. 10 Spreuken 22:1-16 wo. 10 Jesaja 33:13-24 

ma. 11 Spreuken 22:17-29 do. 11 Jesaja 34:1-17 

di. 12 Spreuken 23:1-12 vr. 12 2 Koningen 16:1-9 

wo. 13 Spreuken 23:13-25 za. 13 2 Koningen 16:10-20 

do. 14 Spreuken 23:26-35 zo. 14 2 Koningen 17:1-12 

vr. 15 Marcus 6:1-13 ma. 15 2 Koningen 17:13-23 

za. 16 Marcus 6:14-29 di. 16 2 Koningen 17:24-33 

zo. 17 Marcus 6:30-44 wo. 17 2 Koningen 17:34-41 

ma. 18 Marcus 6:45-56 do. 18 2 Koningen 18:1-12 

di. 19 Jesaja 30:1-5 vr. 19 Jesaja 35:1-10 
wo. 20 Jesaja 30:6-18 za. 20 2 Koningen 18:13-25 

do. 21 Klaagliederen 1:1-11 zo. 21 2 Koningen 18:26-37 

vr. 22 Klaagliederen 1:12-22 ma. 22 2 Koningen 19:1-13 

za. 23 Klaagliederen 2:1-12 di. 23 2 Koningen 19:14-28 

zo. 24 Klaagliederen 2:13-22 wo. 24 2 Koningen 19:29-37 

ma. 25 Klaagliederen 3:1-39 do. 25 2 Koningen 20:1-11 

di. 26 Klaagliederen 3:40-66 vr. 26 2 Koningen 20:12-21 

wo. 27 Klaagliederen 4:1-22 za. 27 Marcus 8:1-13 
do. 28 Klaagliederen 5:1-22 zo. 28 Marcus 8:14-26 
vr. 29 Johannes 6:1-21 ma. 29 Marcus 8:27-38 
za. 30 Johannes 6:22-40 di. 30 Spreuken 24:1-12 
zo. 31 Johannes 6:41-59 wo. 31 Spreuken 24:13-22 


