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OVERDENKING 
 

Mijn tijden zijn in Uw hand.  
 
Maar ik vertrouw op U, HERE, Ik zeg: U bent mijn God! 
Mijn tijden zijn in Uw hand. (Ps 31:15-16) 
 
De afgelopen 4½ jaren hebben we als gemeente vaker dan ons lief is bij het 
graf van een familielid of vriend/in gestaan.  
Ik kom dan altijd weer onder de indruk van de broosheid van ons leven, dat 
ons leven kortstondig is en dat wijzelf de lengte, het begin en einde van ons 
leven niet kunnen bepalen. We hebben onze levensduur niet in de hand.  
De tijd van leven wordt ons in bruikleen gegeven. De dichter van Psalm 31 be-
seft dat heel duidelijk: te midden van talloze problemen overziet hij zijn leven 
en beseft dat zijn tijden in de hand van God zijn.  
Terugziend beseft hij dat de HERE God, ondanks teleurstellingen in zijn leven, 
steeds zijn houvast is geweest. Hij stelt zijn vertrouwen op de HERE, God is 
zijn houvast. Zijn leven is in Gods hand.  
God beheert elke seconde van mijn leven, elke hartklop, elke ademtocht.  
In de drukte van ons bestaan, in vergaderen, in van hot naar her rennen, lopen 
we kans onszelf voorbij te lopen – en, wat nog erger is: God voorbij te lopen.  
Daarom is het goed om hierbij stil te staan1  
Zo na de vakanties zijn wij dankbaar dat iedereen weer veilig mocht terugke-
ren uit het buitenland/ van elders.  
Mijn tijden zijn in Gods hand, voor nu en in eeuwigheid. Onze tijd is kostbaar: 
elke dag dat we niet uit de Bijbel gelezen hebben, elke dag die wij niet stil zijn 
geworden voor God, is niet in te halen. Elk ogenblik van ons leven is ‘genade-
tijd’ zeiden de ouden vroeger en dat is in wezen niet veranderd. Ons leven 
staat in het teken van goede of slechte tijdsbesteding. De Bijbel zegt veel over 
tijd. Elk uur is een geschenk van God, dat mogen we niet verspillen.  
We leven tussen heden en eeuwigheid: we mogen dankbaar terugkijken naar 
wat voorbij is en met verwachting uitzien naar de eeuwigheid.  
Kom Here Jezus, kom spoedig! 
Totdat het zover is1 ga met God!  
Ds. G.J. Röben 
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KERKDIENSTEN 

 

2 september Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Gereformeerde kerk, Fijnaart 

10.00 uur: Hervormde kerk 

Bijzonderheden Na afloop koffie drinken 

Voorganger Ds. G.J. Röben  

Ambtsdrager van dienst J. de Lint 

Gastheer / gastvrouw H. v.d. Kemp 

Collecte Rondgang 
 
               Uitgang 

1
e
 Diaconie 

2
e
 Onderhoudsfonds 

Kerk 

 

9 september Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert 

10.00 uur: Hervormde kerk 

Bijzonderheden Flame en Meeting Point  

Voorganger Ds. G.J. Röben  

Ambtsdrager van dienst T. Bienefelt 

Gastheer / gastvrouw H. Knook 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Onderhoudsfonds 
Diaconie 

 

10 september – 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. v.d. Sterre 

 

16 september Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenbergen 

10.00 uur: Hervormde kerk 

Bijzonderheden Startdienst; Na afloop koffie drinken 

Voorganger Ds. J.H. v.d. Sterre, diaken M. Bastiaansen  
en H. Broer 

Ambtsdrager van dienst A. Bom Azn 

Gastheer / gastvrouw D. Konings 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

JOP Startcollecte 
Kerk 

 

23 september Moerdijk FM: Hervormde kerk, Fijnaart 

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 A. Breure 

Gastheer / gastvrouw J. Kruis 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

PKN Vredesweek 
Onderhoudsfonds 
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30 september Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Klundert 

10.00 uur: Hervormde kerk 

Bijzonderheden Afscheidsdienst Ds. G.J. Röben 
m.m.v. het koor Reclaim uit Klundert  

Voorganger Ds. G.J. Röben  

Ambtsdrager van dienst A. Elzerman 

Gastheer / gastvrouw P. de Lange 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Diaconie 
Diaconie 

 
 

ROOSTERS 
 

 Kinderoppas Kindernevendienst 

  2 sept. Elly en Marjoke Peter en Claudia 

  9 sept. Linda en Daphne Flame 

16 sept. Geerte en Francien  Nicky en Tonnie 

23 sept. Lejanne en Nel Saskia en Susanne 

30 sept. Marjolein Roks en Myrthe Annelies en Jolanda 

 

 PP-dienst Beamerdienst 

  2 sept. Jan Peter 

  9 sept. Tiny Gerrit/Korstiaan 

16 sept. Edward Willian 

23 sept. Ad Bert 

30 sept. Jan Anton 

 
 

 Bloemendienst Organist 

  2 sept. Nel Goudriaan Dick v.d. Giesen 

  9 sept. Tinie Verhagen J.Ph. v.d. Mast 

16 sept. Ella Knook Dick v.d. Giesen 

23 sept. Riet Verhagen Dick v.d. Giesen 
Zangdienst: Dick v.d. Giesen 

30 sept. Anneke Endepoel A.W. van Sprang 
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TAAKGROEP GEMEENTE   ZIJN 

 
 

Sterre-praat   

  
‘Hij staat - de preek van Hans van Zetten’    
 

Tranen   
Het is weer voorbij. De Olympische Spelen. Twintig medailles behaalden wij. 
Alle kranten drukten dezelfde foto af: Epke Zonderland, wenend tegen de 
borst van Umberto Tan. Tranen van vreugde. Die stoere kerel, ontroerend. 

Hij staat.  
Wat ik het mooiste vond? Het commentaar van Hans van Zetten bij Epkes 
adembenemende rekstokoefening. Het begon zo: ‘De komende minuut gaat 
het leven van Epke Zonderland veranderen. Wij zitten op het puntje van onze 
stoel. En hij gaat aan de rekstok, in gemengde greep zoals we dat van hem 
gewend zijn. Gaat omhoog. Ja... doet de Endo-spreiding met een hele draai in 
de ellegreep, is prima. Dan de halve draai. Nú komt het. nú komt het! De drie 
combinaties. Daar is de... JA, de eerste! En... de tweede! En... de derde! JA-
WEL! Hij heeft het geflikt! Drie vluchtelementen op rij! En er ontstaat een 
enorme euforie hier! Dan de anderhalve draai in de ellegreep, maar het is nog 
niet klaar, het is nog niet gedaan. Dít is belangrijk, nu wat nú komt! Die salto, 
de Gaylord II! Kan ie doorgaan? JA hij kan doorgaan! Hij heeft wel iets ver-
traagd, maar hij gaat door en hij doet zijn hele oefening hoor! Hij gaat voor 7,9! 
Dan de halve draai, dan moet nog de kwast komen en is allesbeslissend nu de 
afsprong! De afsprong! Dubbel salto, the Flying Dutchman en... HIJ STAAT! Ik 
sta! Het is ongekend! Epke Zonderland heeft hier de oefening van zijn leven 
geturnd! Hij staat! Iedereen en ik sta ook! Ik ga helemaal uit mijn dak! Het is 
ongelooflijk wat Epke Zonderland hier laat zien. Hij heeft zoveel opwinding ge-
bracht hier en hij krijgt van velen al een staande ovatie. Epke Zonderland heeft 
het beste gepresteerd wat ie kon, de man uit Lemmer!’ 

Preek 
Mijn sportieve jongste broer wees mij op een website waar deze woorden wer-
den uitgelegd. Ze leken namelijk wel een preek. De inzet: ‘De komende minu-
ten zijn beslissend!’ De spanningsopbouw tijdens de oefening: ‘Zoals wij van 
hem gewend zijn... is prima... nu komt het... Hij heeft het geflikt... een enorme 
euforie... maar het is nog niet klaar... hij heeft wel iets vertraagd maar hij gaat 
door... is allesbeslissend nu de afsprong... het is ongekend!’ Maar het aller-
mooiste vond ik hoe Van Zetten zichzelf en ons, aan het eind vereenzelvigt 
met Epke. Aan het begin is er een immense afstand: wij zitten op (het puntje 
van) onze stoel terwijl hij daar (eenzaam) aan de rekstok gaat. Maar na de 
strijd, op het moment van de overwinning, zijn we geen toeschouwers meer. 
Het contrast is opgeheven. Eén zijn wij. ‘Hij staat! Ik sta! (...) Hij staat! Ieder-
een en ik sta ook!’ Ik, houten Klaas, ik, die vorig jaar op een stoeprand nog 
mijn voet brak, ík presteerde het onmogelijke. Ik maakte die perfecte afsprong 
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en nu sta ík daar, in de beslissende minuut van míjn leven. Ik sta, rechtop! Als 
in een preek: ík, wíj, staan óp, in Hém. De ‘preek van de week’? Dat was, wat 
mij betreft, de preek van Hans. Die andere. 
Ds. Hans van der Sterre. 

 

Uit de pastorie 

Beroep aangenomen 
Het contact met verschillende gemeenten voor de zomervakantie is zover ge-
gaan dat  ons in onze vakantie door de beroepingscommissie van de Hervormde 
gemeente Heerde in Zeeland een beroepingsbrief gebracht werd. Op onze reis 
van Zeeland naar Oost-Friesland zijn we voor kennismaking in Heerde (Noord-
Veluwe) geweest en vanuit Oost-Friesland ben ik op 22 Juli in Heerde in de Jo-
hanneskerk voorgegaan in een ochtenddienst.  
De gemeente heeft ongeveer 4000 leden en wordt bediend door twee predikan-
ten, een pastoraal werker en een deeltijd-jeugdwerker van de HGJB. De predi-
kant die ik daar opvolg, ds. Zoetewij was ruim 20 jaar als predikant verbonden 
aan Heerde. Hij ging ruim een jaar geleden met emeritaat en is reeds twee jaar 
geleden verhuisd naar elders. De gemeente zag heel erg uit naar een nieuwe 
herder en leraar, ook nadat eerder twee predikanten uit Sliedrecht en Vollenhove 
hadden bedankt. De gemeente kun je als voluit confessioneel typeren, er zijn  
‘s zondags twee kerkdiensten waarbij vooral gezongen wordt uit de Hervormde 
bundel en het Liedboek voor de kerken. Ook in Heerde maakt de kerkenraad 
zich zorgen over de toenemende vergrijzing van de gemeente en wordt er dit 
seizoen een nieuwe catechesemethode geïntroduceerd (Follow Me, bekend van 
de oud-Klundertse predikant ds. W. Markus) om weer meer jongeren naast aller-
lei club- en jongerenwerk ook bij de catechese te betrekken.  
Na meer dan een jaar vacaturetijd merkten wij het uitzien naar een nieuwe 
predikant van de wijk Heerde-Zuid op. De vakantieweken hebben wij biddend 
de weg gezocht die de HERE voor ons de komende jaren heeft. Wij hebben 
ervaren dat Hij ons roept naar Heerde en zien daarom uit naar de tijd die we 
Hem in Heerde mogen dienen. 
Dat betekent tegelijkertijd dat we Fijnaart – hoe moeilijk ook -  moeten loslaten.  
Omdat de kerkorde voorschrijft dat de verbintenis aan de nieuwe gemeente bin-
nen drie maanden na aannemen van het beroep dient te gebeuren, komt het 
moment van afscheid nu al snel dichterbij.  
Afscheid nemen van de mensen die je de laatste jaren hebt liefgewonnen, met 
wie we in lief en leed meegeleefd hebben en die met ons in moeite hebben 
meegeleefd is niet eenvoudig, daarom is het goed elkaar nog eens te ontmoe-
ten! Alle bezoekjes die ik nog zal doen, staan al in het teken van afscheid. De 
komende weken moet nog veel geregeld en gedaan worden, je denkt aan de 
gemeente,  aan de mensen die je straks zult missen en ook aan de mensen van 
wie we afscheid moesten nemen na hun overlijden.  

Afscheid en intrede 
Graag willen we als gezin van iedereen afscheid kunnen nemen: in overleg met 
de kerkenraad is hiervoor op 22 september tussen 16.00-19.00 uur de gelegen-
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heid in de Vijverhof. Op 30 september om 10.00 uur is de afscheidsdienst en na 
afloop is er nog gelegenheid elkaar te groeten.  
Twee weken later, op DV 14 oktober is er om 9.30 uur de dienst waarin ik door 
ds. C. Hoek in de Johanneskerk bevestigd wordt als predikant van de Herv. 
Gem. Heerde en om 14.30 uur de intrededienst. Ds. Hoek ken ik nog uit mijn 
Friese tijd, ik ruilde destijds regelmatig een tweede dienst met hem.  
In Fijnaart-Heijningen-Standdaarbuiten breekt dan weer een vacaturetijd aan, uw 
voorbede voor het beroepingswerk is belangrijk. Mag het volgende lied ons be-
geleiden de komende tijd:   
 
Wat de toekomst brengen moge,  
Mij geleidt des HEREN hand;  
Moedig sla ik dus de ogen,  
Naar het onbekende land.  
Leer mij volgen zonder vragen;  
Vader, wat U doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
Met een rustig, kalme moed!  
 
Mocht u de komende weken een persoonlijk bezoek nog op prijs stellen, 
schroom dan niet te bellen, dan zal ik proberen nog een afspraak met u te ma-
ken. We denken in deze zomerswarme dagen in het bijzonder aan hen die last 
hebben van de warmte.  
Een hartelijke zomergroet uit de pastorie mede namens Hetty en de kinderen.  
In Christus verbonden 
Ds. G.J. Röben 

 

PASTORALIA 
 
De afgelopen weken waren enkele gemeenteleden in het ziekenhuis opgeno-
men:  
-Mw. A. den Braven-Ewijk, Kerkring 17 was opgenomen in het Franciscuszie-
kenhuis te Roosendaal en mocht weer thuiskomen.  
-Mw. A. Nieuwkerk-Kievit, de Bongerd 23 is na opname in het ziekenhuis te 
Roosendaal nu tijdelijk in de Fendertshof (kamer 121). 
-Dhr. J. Nieuwenhuizen, Nieuwe Dorpsweg 19 verblijft op dit moment nog in 
het ziekenhuis te Roosendaal.  
 
We wensen hen en degenen die om hen staan, veel sterkte en van harte Gods 
nabijheid toe “Wie op de HERE vertrouwen zijn als de berg Sion. “ (Psalm 
125:1) 
Ontvang een hartelijke groet,   
in Christus verbonden,  
Ds. G.J. Röben 
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Mensenlief en mensenleed 
De zomertijd was niet voor alle gemeenteleden een periode van enkel vreug-
de. Dhr. Gouloze (Helwijk) had weer zoveel last van zijn rug dat men momen-
teel in het ziekenhuis in Spijkenisse onderzoekt wat er aan te doen valt. Ook 
Wilma Vormeer (Rozenhof) lijdt onder ernstige klachten vanwege haar rug en 
nek. De diagnose wijst op artrose en met die pijnlijke boodschap moet je dan 
‘leren leven’. Niet gemakkelijk. Dhr. Co Leijten (Kadedijk) werd - opnieuw - aan 
zijn rug geopereerd in Tilburg. Thuisgekomen had hij nog veel pijn. Hij gaat 
geregeld naar Roosendaal om te revalideren. In het ziekenhuis in Roosendaal 
lag ook mw. Bos (Sprookjeshof). Met aangepaste hartmedicijnen moet het 
thuis weer beter gaan. Dhr. Alex Solleveld (Standdaarbuiten) werd deze zomer 
gedotterd aan een kransslagader. Met succes, al moet hij zich de komende tijd 
nog wat gedeisd houden. Bij Anneke Endepoel (Tonsedijk), die zich een poos-
je niet zo lekker voelde, werden gelukkig geen verontrustende onrechtmatig-
heden geconstateerd. Dhr. Johan den Hollander (Zwingelspaansedijk) moest 
op 20 augustus een verdacht plekje aan zijn oor laten weghalen.     
In de ‘waarneming’ voor collega Röben bezocht ik in het ziekenhuis van Roo-
sendaal Mw. Nieuwkerk (de Bongerd). Zij revalideert thans in de  
Fendertshof, kamer 121.      
Verder denken we aan Bep Rosing (Van Polanenpark) die een broer verloor. 
Hij is een tijd ernstig ziek geweest. En ook aan Han en Bep van der Mast (Ha-
zebrouckstraat) die werden bepaald bij het onverwachte sterven van één van 
de broers van Han, in Zwijndrecht. Een groot gemis. God zij onze revalideren-
den, zieken en rouwenden nabij. 
 

Vertrek Ds. Röben 
Omdat dit wellicht de laatste Contactruimte is die Ds. Röben onder ogen komt 
voordat hij vertrekt naar Heerde, wil ik hem ook op deze plaats danken voor 
het prettige contact gedurende de ruim anderhalf jaar dat we beiden herder en 
leraar mochten zijn van de protestantse heiligen in Fijnaart. Van meet af aan 
was er, wederzijds, respect en ook, en dat is ook belangrijk, een kwinkslag. 
Toen ik hoorde van het beroep naar Heerde heb ik op de website van de Her-
vormde gemeente aldaar gezien hoezeer men verlangde naar de komst van 
ds. Röben. Ik kreeg de indruk dat er al meteen een ‘klik’ was. Mooi om te zien. 
En de Gereformeerde predikant aldaar? Dat is dominee Gert Wijnstok die net 
als ondergetekende het ‘bit in de mond’ kreeg gelegd in de Alblasserwaard. Ik 
heb hem zelf ook nog wel meegemaakt, een fijne vent. Wie weet welke mooie 
ontmoetingen de oecumene in Heerde nog in petto heeft. Hoe dan ook, familie 
Röben, het ga u en jullie heel goed in de nieuwe gemeente. Moge u gezegend 
en tot zegen zijn! Hartelijke groet, 
Ds. Hans van der Sterre.   
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Bedankt 

Langs deze weg wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor alle medeleven, in 

welke vorm dan ook, met mijn ziekenhuisopname. Het heeft ons heel erg goed 

gedaan. Namens Marianne en mij bedankt voor alle goede zorgen - het was 

hartverwarmend. 

Alex en Marianne 

 

Lieve mensen, 
Vanuit Fijnaart kwamen deze dagen veel warme groeten naar Apeldoorn om 
ons te feliciteren met ons huwelijk. Heel hartelijk dank daarvoor. Het is hart-
verwarmend hoe er door u en jou vanuit Fijnaart met ons is meegeleefd en 
gedeeld in de vreugde. 
Hartelijke groet,Dirk van de Glind 
                         Gertrudeke van der Maas 
Ons adres: Warenargaarde 101 
                   7329 GB Apeldoorn 

 

 

Verhuisd 

 

Mw. J. Saarloos-Agterdenbos, Lindenburghlaan 7, Steenbergen > Kerkring 25, 

4793ES Fijnaart. 

Mw. Y. Lefeber, Hoveniersberg 136, Roosendaal > ’t Sluiske 20, 4751CV   

Oud Gastel. 

Dhr. D.P. Westbroek, Oude Heijningsedijk 57 > Zoete Kroon 6, 4793 KB  

Fijnaart. 

Dhr. en Mw. J. van Mourik-Bolluijt, Kerkring 52, Fijnaart > Melis Stokelaan 5, 

4707HP  Roosendaal. 

Dhr. A.J. Leijten, Hazelaarstraat 19, Fijnaart > Voorstraat 14, 4793EV Fijnaart. 

Dhr. J. Lukas, Achterweg 7, Fijnaart > Frans Halsstraat 2, 4793AB Fijnaart. 

Fam. A. Kreeft-de Kort, Drogedijk 18, Fijnaart > Karmijn 9, 4793KD Fijnaart. 

Mw. A.N. Leyba, Leeuwerikstraat 11, Fijnaart > Beethovenlaan 65, 6815BL 

Arnhem. 

 

Nieuw ingekomen 

Mw. A. van Heijkoop, Pretoriusstraat 119, Ridderkerk > St. Janstraat 2, 

4758BH Standdaarbuiten. 

Mw. G.L. van de Water, Heliotroopdijk 90, Roosendaal > Kievitstraat 12, 

4793HK Fijnaart. 

Mw. M.A.J. Kanters, St. Martinusstraat 2, Kerkrade > Goudreinet 4, 4793KA 

Fijnaart. 

 

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

meente. 
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80+ verjaardagen 

  7 sep. Mw. P.J. Burgers – Hollemans, Edvard Griegstraat 38, 4793GP 

  8 sep. Mw. C.A. Ruyssenaars – Maris, Kerkring 27, 4793ES 

  9 sep. Mw. N. Bos-Snel, Sprookjeshof 1, 4793CE 

10 sep. Dhr. C. Bolluijt, Pieter de Hooghstraat 2, 4793AH 

11 sep. Dhr. J.D. Hartvelt, Boomgaardstraat 16, 4793GM 

17 sep. Dhr. H. Klaassen, Koperwiekstraat 9, 4793TC 

19 sep. Mw. A.C. den Engelsen – Nieuwkoop, Kerkring 137, 4793ES 

20 sep. Dhr. J. Kleinstra, Friesestraat 40, 4794AD 

24 sep. Mw. H.M.S. van de Meeberg – Giljam,  

Melis Stokelaan 5, 4707HP, Roosendaal 

24-sep. Dhr. N. Lokers, Koning Haakonstraat 9, 4794AE 

 

Huwelijksjubilea 

  1 sep. echtpaar Westerink-Hollemans,  van Disstraat 1  40 jaar 

12 sep.  echtpaar Kock-Ripmeester, Pr. Mauritsstraat 14,  50 jaar 

14 sep.  echtpaar Keijzer-Boelhouwers, Parelstraat 14,  40 jaar 

24 sep. echtpaar Hartvelt-Groeneveld, Boomgaardstraat 16,  60 jaar 

25 sep.  echtpaar Lange-de Wit, Kadedijk 20,    25 jaar 

26 sep.  echtpaar Sonneveld-Polak, van Heemstralaan 26,  50 jaar 

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

voor elkaar en anderen mag sparen. 
 
 

Wilt u om een of andere reden niet genoemd worden 
in de rubrieken Huwelijksjubilea, 80+ verjaardag e.d. 

geeft u dat dan door aan de redactie. 

 
 

Van de KERKENRAADSTAFEL 
 

Beroep Hervormde gemeente Heerde 

Ds. G.J. Röben heeft het beroep aangenomen dat door de 

Hervormde gemeente Heerde op hem is uitgebracht. Onder-

staand informeren wij u over het komende afscheid van de 

familie Röben. 

 

Afscheidsreceptie 
Op verzoek van ds. en mw. Röben zal er op zaterdagmiddag 22 september 
van 16.00-19.00 uur een afscheidsreceptie zijn in De Vijverhof. Een ieder is 
van harte welkom. Na de koffie wordt een hapje en een drankje geserveerd. 
Indien u de familie Röben wilt toespreken, dan is dat mogelijk tussen 17.00 en 
17.45 uur. Wilt u dit dan van te voren laten weten aan de scriba, zodat we een 
indeling kunnen maken.  
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Afscheidsdienst ds. G.J. Röben 
Op zondag 30 september om 10 uur is de afscheidsdienst van ds. Röben. 
Voor deze dienst worden ook gasten uitgenodigd. Na de dienst staat er in De 
Vijverhof voor de genodigden een kopje koffie klaar.  
 

Cadeau 
Wilt u bijdragen aan een cadeau voor ds. Röben, dan kunt u ‘s zondags uw 
bijdrage in een envelop in de collectezak doen met vermelding van “afscheid 
ds. Röben” op de envelop. Per bank kunt u een gift overmaken op rek. nr. 
34.67.03.433 ten name van Kerkrentmeesters Herv. Gemeente onder vermel-
ding van “afscheid ds. Röben”. Het cadeau zal tijdens de afscheidsreceptie op 
22 september worden aangeboden. 
 

Nieuw adres 
Op 4 en 5 oktober zal het gezin Röben naar Heerde verhuizen. 
Het nieuwe adres is:    
Wilhelminalaan 12  
8181 BB Heerde  
tel. 0578-701019 
e-mail grbn@solcon.nl  
 

Bevestigingsdienst in Heerde  
Op 14 oktober wordt ds. Röben als predikant van de Hervormde gemeente 
Heerde bevestigd. Aanvang 09.30 uur. Om 14.30 uur is de intrededienst. Van-
zelfsprekend is iedereen daar welkom. 

 

Consulent 
Op dit moment weten we nog niet wie in de vacaturetijd onze consulent zal 
zijn. Een consulent wordt ons toegewezen door de Classis West-Brabant. We 
hopen dit binnenkort te vernemen. 
 

Nieuwe predikant 
Na het vertrek van ds. Röben gaan we weer op zoek naar een nieuwe predi-
kant. We willen u als gemeente de mogelijkheid geven om namen van ge-
schikte kandidaten door te geven aan de kerkenraad. Volgens de kerkorde 
moeten deze opgaven zijn voorzien van een motivering of argumentatie en van 
de naam van degene die de opgave doet. 
U kunt dit vóór 1 oktober 2012 inleveren / opsturen naar de scriba.  

 

Invullen preekbeurten 
Met ds. van der Sterre is afgesproken dat hij enkele diensten zal invullen. De 
overige diensten zullen door gastpredikanten worden ingevuld. 
 
Wim Langbroek,  Willy Oostdijck, 
Preses    Scriba 
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Dick van der Giesen 50 jaar onze vaste organist. 
Op 10-jarige leeftijd, 50 jaar geleden,  was Dick zo ver gevorderd dat de toen-
malige kerkenraad het aandurfde hem aan te stellen als vaste organist. Fe-
nomenaal was het zoals Dick in korte tijd had geleerd de samenzang te bege-
leiden. Intussen is Dick niet meer weg te denken in onze kerk, maar ook niet in 
onze plaatselijke samenleving. Tal van plaatselijke koren, zangers en zan-
geressen heeft Dick, ook in onze kerk tijdens erediensten en herdenkingen, 
begeleid. En omdat Dick zo jong heeft kunnen beginnen, kunnen we, en we 
hopen het, nog lang van het orgelspel van Dick genieten.   
Wij nodigen u graag uit in de eredienst 2 september a.s. waarin we uitgebreid 
zullen stil staan bij dit prachtige jubileum. Na de dienst is er gelegenheid in het 
kerkelijk centrum ‘De Vijverhof ‘ Dick te feliciteren. 
 
Namens de kerkenraad 
Wim Langbroek 

 

De preekvoorziener. 
Door het jaar heen wordt op gezette tijden in erediensten voorgegaan door 
gastpredikanten. Deze gastpredikanten worden aan de hand van een door de 
kerkenraad opgestelde ‘lijst van gastpredikanten’, op basis van het preekroos-
ter, gevraagd door de preekvoorziener.  Toch zeker op momenten dat op korte 
termijn wat moet worden geregeld, zoals vorig jaar nog toen ds. Röben plotse-
ling ziek werd, is het een spannende taak.  
Na ruim vijf jaar preekvoorziener te zijn geweest heeft Adriaan Verhagen ons 
ongeveer een half jaar geleden verzocht uit te zien naar een vervanger, omdat 
hij wilde gaan stoppen.  Inmiddels hebben we een vervanger gevonden in de 
persoon van Ad Verhagen, die inmiddels het stokje van Adriaan heeft overge-
nomen. Adriaan zeer bedankt voor dit veelomvattende, tijdrovende werk ! 
Ad, heel erg bedankt dat je de taak van Adriaan hebt willen overnemen. We 
wensen je hiermee veel succes ! 
 
Namens de kerkenraad 
Wim Langbroek 

 

Startweekend 15 en 16 september 2012 

        Met op 15 september BBQ 
We gaan weer beginnen! De vakantie is voorbij en hopelijk is iedereen weer 
lekker uitgerust en heeft iedereen zin om weer te beginnen aan een nieuw 
kerkelijk seizoen. 
Het startweekend heeft als thema: geloof, hoop en liefde. 
De jeugd heeft de toekomst en daarom starten we met hen op zaterdagmid-
dag om 15.00 uur in het Trefpunt, Wilhelminastraat 66. Er is een doemiddag 
voor de kleinsten van 4 tot 8 jaar en voor de kinderen vanaf 8 jaar is er een le-
vend cluedospel in het dorp. Voor de jeugd vanaf 11 jaar is er een survival 
rondom de hervormde kerk.  
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Het ziet er spannend uit, kom je ook? Neem je vriendje en vriendinnetje mee: 
iedereen is van harte welkom! 
Vanaf 17.00 uur is er koffie met daarna een BBQ voor kinderen en volwasse-
nen bij de rooms-katholieke kerk. De kosten voor volwassenen zijn € 12,50. 
Kinderen tot 15 jaar doen gratis mee. Voor de kinderen die graag kleuren, is er 
een kleurplatenwedstrijd met prijsjes. 
Er liggen intekenlijsten in de drie kerken vanaf 26 augustus, maar u kunt zich 
ook opgeven via e-mail: adridevrij@home.nl  We rekenen op uw komst. U kunt 
zich opgeven tot 9 september. U/jij komt toch ook? 
Op zondag starten we met een gezamenlijke dienst van de drie kerken in de 
hervormde kerk met medewerking van kinderen met muziek en zang. Daarna 
drinken we koffie, thee, fris met iets lekkers erbij in de Vijverhof. 
U/jij bent van harte welkom! 
Wilt u ons helpen op een van deze dagen of een salade maken of hebt u mis-
schien een oven die we mogen lenen? Graag uw reactie naar Jeanne, tel. 
464133 of naar Adri, tel. 462996. 
Tot 15 september! 
De startwerkgroep van de drie kerken in Fijnaart. 
 
 

 
Hervormde Gemeente Fijnaart, Heijningen en Standdaarbui-
ten 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 23 oktober 2012 in Het Trefpunt. 

Aanvang 20.00 uur. 
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. 

Agenda: 
1. Opening 
2. Evaluatie Stille Week 
3. Plaatselijke Regeling Protestantse Gemeente 
 Pauze 
4. Beleidsplan Protestantse Gemeente 
5. Rondvraag 
6. 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 



  pagina 13

Jeugdrubriek 

 

VBC “Echt wel1!” 
De zomervakantie is net voorbij, maar nog even en dan is het weer 
herfstvakantie, dus1.weer tijd voor de Vakantie Bijbel Club. Gezel-
lig knutselen, zingen, poppenkast, sketch, spelletjes doen, mooie 
verhalen horen en natuurlijk pannenkoeken eten. 

17, 18, 19 oktober en zondag 21 oktober: de afsluitende kerk-
dienst/jeugddienst. Voor iedereen in de leeftijd van 4 tot en met 12 
jaar in de Vijverhof, achter de Hervormde Kerk te Fijnaart 
 

Dit jaar is het thema: 1ècht wel! Stapje voor stapje mogen de kinderen leren 
dat God voor je zorgt, dat je bij Hem veilig en jezelf kunt zijn, dat het waar is 
dat Hij bestaat, dat Hij trouw is en doet wat Hij belooft. We hopen dat de kin-
deren God en Jezus mogen leren kennen en leren vertrouwen. 
 
Wanneer u/jij één of meerdere ochtenden kunt komen helpen, laat het ons we-
ten. We kunnen ieders hulp gebruiken! En het is nog gezellig ook. 
Opgave en info: Gerda van Dorp of Herman Broer (jeugd@pknfijnaart.nl). 
 

De medewerkersavond wordt gehouden op maandag 10 september om 
20.00 uur, bij Gerda van Dorp, Oude Appelaarsedijk 6A. Iedereen die mee-
helpt/wil helpen is dan van harte welkom om de taken door te nemen en alvast 
de liedjes te oefenen. 

 

 
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. 
 

 

 

De scholen zijn weer begonnen en ROCK SOLID gaat 
ook weer van start! Dus ben jij tussen de 11 en 14 
jaar?! Wees welkom op de leukste club van Fijnaart!  

Alle jongeren van het afgelopen seizoen, krijgen een uitnodiging!   
 
De eerste keer is op: 22 september.  
In oktober op: 6 en 27 oktober.  
Rock Solid leiding: Gerda, Marrie, Nick,  Joost en Herman.  
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Tegelijk als het Flame zondag is, komt er een 
groepje jongeren - van 11 t/m 16 jaar -, onder 
kerktijd tesamen bij ‘Meetingpiont ‘. Daar zijn 
we op eigentijdse - en soms interactieve en 
speelse manier - met elkaar bezig.  
 
Eerstkomende keer: 9  september.  
Voor alle jongeren van groep 8 tot 15 jaar.   

Groetjes van: Adriaan, Willian en Herman.  

 

 

 

TAAKGROEP   BEHEER 
 

Verantwoording collecten 
 
10-06-2012  Rondgang Kerk (zangdienst)   €   45,51 

01-07-2012  Rondgang Kerk     € 159,92  

     Onderhoudsfonds   € 145,70 

08-07-2012  Rondgang Kerk     € 168,00 
   Uitgang Diaconie    € 126,42 
15-07-2012   Rondgang Diaconie   € 182,32 
   Uitgang Onderhoudsfonds  € 127,10 
22-07-2012  Rondgang Kerk    € 142,57 
   Uitgang Diaconie   €   93,93 

29-07-2012  Rondgang Onderhoudsfonds  € 185,42 

 

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 
 
 

Een verslag van de jaarlijkse, gezellige middag van de Ouderensoos 

 

Zoals gewoonlijk werden we bij Nel van Dorp uitgenodigd. Nu niet in de Toren-
polder, maar op het nieuwe adres: Leeuwerikstraat in Fijnaart dorp. 
Om te verhuizen naar De Vijverhof vond Nel geen goed idee.”Kom allemaal 
maar naar mij, mijn tuin is groot genoeg.” 
1 Augustus was een stralende dag met veel zon. Na de thee, die werd rond-
gedeeld door mevr. Bom, Anneke Endepoel en Nel Zegelaar, moest ons ge-
heugen opgefrist worden. Nel had op verschillende plaatsen, binnen en buiten, 
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plaatjes opgehangen die een rebus inhielden. Na enig zoeken kwamen we er 
wel uit.  
Toen werd het koffietijd en werd de tuin bewonderd, waarna we werden ge-
trakteerd op eigen gemaakte advocaat of fris.  
Zo rond 5 uur werden we binnen gehaald, waar mooi gedekte tafels klaar 
stonden. De maaltijd was weer prima verzorgd.  
Tegen 7 uur was het tijd om weer naar huis te gaan. We hebben echt genoten 
deze middag. Ik wil de leiding mw. Bom, Anneke Endepoel, Nel Zegelaar en 
bovenal Nel van Dorp heel hartelijk bedanken, ook namens ons allen, voor de-
ze prachtige middag. 
 
Een lid van de Ouderensoos 
 

 

TAAKGROEP KERK en WERELD 
 

Oogstdienst 4 november 2012 
Op zondag 4 november 2012 danken wij met elkaar voor het gewas en arbeid. 
Na de kerkdienst zullen kinderen die dag weer met behulp van hun 
(groot)ouders fruitbakjes rondbrengen bij de ouderen, maar ook bij zieken van 
onze kerk. Een mooie traditie!  Wilt u meehelpen door met uw auto mee te rij-
den? Wilt u van te voren fruit komen brengen? Hulp is meer dan welkom! In 
de volgende contactruimte leest u hier meer over!  
 
Met vriendelijke groet,  
Taakgroep Kerk en Wereld 

 

 
 

De vakantie voor het F.D. Rooseveldhuis in Doorn is weer van zaterdag 6 tot 
en met zaterdag 13 april 2013. 
U kunt zich weer opgeven! Of iemand die het echt nodig heeft, aanmelden 
voor de vakantie. Uiterste aanmelddatum 30-10-2012! 
Info en aanmelden:  
Addy Roks tel. 0168-462254 of e-mail: a.roks-kwist@kpnplanet.nl  
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Liturgisch Bloemschikken 
 

Informatie en kennismakingsavond op woensdag 12 september 20.00 uur. 
 

Cursus avonden op:  woensdagavond aanvang 19:30 uur tot 21:30 uur 

Data:    in overleg  

Plaats:    ‘Vijverhof’, Kerkring 1, Fijnaart. 

Opgeven of info:  Addy Roks 0168-462254 - a.roks-kwist@kpnplant.nl 

 
 
Omdat er in augustus geen boekentafel was, staan wij 
in de Vijverhof op 2 september en bij de startdienst op 
16 september. We hebben op onze tafel een ruime 
sortering boeken in verschillende prijzen. Verder heb-

ben we boekenbonnen en prachtige kaarten. Hieronder ziet u informatie over 
mantelzorg. Als u belangstelling voor dit boek heeft, kunnen we het bestellen en 
op onze tafel leggen.  
 

Zorgen voor een ander is misschien wel het mooiste wat er is. 
Voor mantelzorgers is zorgen een roeping geworden, een 
plicht. Hoe houd je dat op een goede manier vol? 
 
Zorgen voor een ander bij wie je persoonlijk betrokken bent, is 
een mooie taak. Je kunt naar de ander luisteren, er voor hem 
zijn en praktische zorg verlenen in moeilijke tijden. Maar ook 
al zijn mantelzorgers nog zo vol goede moed begonnen, soms 
kan de zorg te intensief zijn en wordt het een zware last. 
 
In dit boek houden de auteurs de verschillende kanten van de 

mantelzorg tegen het licht. Ze laten zien hoe je met passie mantelzorg biedt door 
de ander in zijn waarde te laten en je eigen gevoelens serieus te nemen. 
Een praktisch boek dat inzicht geeft in kansen en valkuilen voor mantelzorgers, 
en veel adviezen aanreikt. 
Tijdelijk in prijs verlaagd voor € 14,90 van € 10,00. 
 
U begrijpt dat we u graag zien aan onze boekentafel. 
Nel G., Nel B., Corrie en Bep 
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VOOR WIE WAT VERDER WIL KIJKEN DAN DE EIGEN GEMEENTE: 
 

1. Het vermoeden inspireert! 

 
Het tv-programma ‘Het Vermoeden’ van de IKON bestaat dit jaar tien jaar. 
In ‘Het Vermoeden’ ontmoet Annemiek Schrijver gasten uit diverse religieuze 
tradities om met hen te praten over hun leven, hun religieuze drijfveren en hun 
‘heilige tekst’.  
We zullen op dvd de gesprekken zien met hoogleraar missiologie Mechtild 
Jansen en schrijfster Vonne van der Meer. 
Deze avonden worden afgewisseld met enkele verhalen (ook op dvd) van reli-
gieuzen uit Noord-Brabant, die op hun eigen manier hun ‘vermoeden’ onder 
woorden brengen. 
Beelden en verhalen die ertoe uitnodigen ons eigen verhaal ernaast te leggen, 
onze eigen ‘vermoedens’ uit te spreken. 
 
Data: maandagen 14 januari, 11 februari, 11 maart en 8 april 2013 
om 20.00 uur. 
Leiding: Ds. Bert Fockens en ds. Jolanda Allewijn (afwisselend) 
Plaats: SOVAK DAC Gruytplein  

Koningsveld 1  
4844 TR Terheijden 

 

 

2.  Kloosterdagen: ‘Tot jezelf (en ... tot God?) komen!’ 
Wie denkt nooit eens: ik zou weleens een dag helemaal voor mezelf willen 
hebben, om tot rust te komen, stil te worden, een beetje na te denken, iets te 
horen of te zien dat me inspireert....?  
Dan zijn deze kloosterdagen een kans. Elk van beide dagen volgen we een 
eenvoudig eigen programma van bezinning en uitwisseling. We gebruiken 
daarbij een afbeelding, een gedicht of een stuk muziek om stil bij te worden. 
En natuurlijk helpen daarbij ook de gebedsdiensten in de Abdij. 
En wie weet is bij geschikte weersomstandigheden een stiltewandeling moge-
lijk. 
Neem dus goede schoenen mee! 
 
Data: zaterdag 3 november 2012 en zaterdag 11 mei 2013,  
(u kunt aan één of beide dagen deelnemen) 
Plaats: Abdij O.L.V. van Nazareth te Brecht (B) 
Leiding: ds. Jolanda Allewijn en ds. Bert Fockens 
(Na opgave worden over het vervoer nadere afspraken gemaakt) 
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3. Mensen met een verhaal – tweemaal een blik in een andere wereld 
 

a. ‘Israel en Palestina – een zoektocht naar verbondenheid’ 
Sjouktje Hoeksema is gepensioneerd onderwijsmanager. Zij was verschillende 
malen in Israël, waar zij o.a. in een kibbutz werkte en als vrijwilliger 3 maanden 
verbleef in "House of Grace' in Haifa. 
 
Zelf vertelt zij over deze lezing: 
“Vorig jaar maakte ik een studiereis naar Israel en de Palestijnse gebieden. De 
reis stond onder leiding van Meta Floor, werkzaam namens de PKN bij Sabeel, 
instituut voor Palestijnse bevrijdingstheologie in Jeruzalem en dr. Simon 
Schoon, oud-predikant van Nes Ammim en emeritus hoogleraar verhouding 
Jodendom-Christendom. 
Vrijwel dagelijks zijn Israël, de Westelijke  Jordaanoever en Gaza in het 
nieuws. Meestal is dat nieuws deprimerend. Nieuws dat polarisatie teweeg-
brengt.Ook en juist in de kerken.Deze reis stond in het teken van ontmoeting; 
een ontmoeting met mensen en meningen, aan beide kanten van de scheids-
lijn. We hoorden verhalen van verschillende kanten, verhalen die vaak onver-
zoenlijk tegenover elkaar staan, maar ook verhalen van hoop. We luisterden 
naar mensen die de droom van Psalm 85:11b (‘gerechtigheid en vrede kussen 
elkaar’) niet los willen laten. En die zich daarom inzetten om het visioen van 
een land waarin 'vrede en recht elkaar begroeten met een kus' te realiseren. 
Graag wil ik u kennis laten maken met enkele van die ontmoetingen.” 
 
Van haar reis zal Sjouktje ook beelden laten zien. 
Datum: dinsdag 30 oktober 2012, 20.00 uur. 
Plaats: gebouw ‘De Molshoop’ naast de Protestantse kerk van Made 

 

 

b. ‘Een bijzonder ziekenhuis – nieuwe ontwikkelingen rond het Hamlin 

Fistelziekenhuis in Addis Abeba, Ethiopië 
 
Dr. Barbara Kwast (74) heeft 45 jaar lang in en met ontwikkelingslanden ge-
werkt als verloskundig docente en wetenschapper. Ook nu nog draagt zij bij 
aan de opleiding van vroedvrouwen en artsen als consulente op vrijwillige ba-
sis, vooral in Ethiopië. 
Op internationaal niveau is zij betrokken bij de millennium doelen, met name 
het terugdringen van de moedersterfte in ontwikkelingslanden.  
Vijf jaar lang was zij bestuurslid van de Nederlandse Hamlin Fistula Stichting. 
Deze Stichting zamelt in Nederland geld in voor het Ethiopische ziekenhuis, 
dat volledig gratis behandeling verleent en bijna geheel door buitenlandse 
Stichtingen gesteund wordt.  
Het Hamlin Fistula Hospital is een gespecialiseerd ziekenhuis waar vrouwen 
worden geopereerd aan obstetrische fistels, ontstaan door zware bevallingen. 
Het leed en de isolatie waarin deze vrouwen terechtkomen zijn onvoorstelbaar. 
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Zij zijn incontinent en worden vaak door hun man en familie verstoten. Na de 
behandeling vinden zij weer nieuwe hoop en levensvreugde. 
In de Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe wordt elk jaar gecollecteerd 
voor deze Stichting. Barbara heeft deze gemeente enkele jaren geleden aan-
gestoken met haar enthousiaste verhaal. Wij hopen dat de kring van belang-
stellenden deze keer nog groter zal zijn!  
Het verhaal zal worden ondersteund door beelden van Ethiopië, het Hamlin 
ziekenhuis, medewerkers en patiënten. 
Datum: woensdag 28 november 2012  
Plaats: Protestantse kerk te Lage Zwaluwe 
 

Meer informatie en opgave: 

ds. Jolanda Allewijn (0168-482118 of j.w.allewijn@hetnet.nl )  

ds. Bert Fockens  (076-5934360 of E.Fockens@hetnet.nl ) 

 

 

DIVERSE MEDEDELINGEN 
 
Bij de startdienst op 16 september in de Vijverhof 
zal ik vast wel een petitie hebben die we kunnen 
ondertekenen. Maar het onderwerp weet ik nu 

nog niet. In elk geval: alvast bedankt. Opkomen voor de mensenrechten blijft 
ontzettend belangrijk. 
Bep Rosing 

 

Passage Fijnaart  

-Donderdag 6 sept, 14.00 uur. Na de vakantieperiode willen we weer starten 

met een “High Tea” middag. 

-Woensdag 19 sept. 19.45 uur. We zijn deze avond te gast bij Sovak te Klun-

dert. Mw. J. Schreuders, werkzaam bij Sovak, wil ons uitleggen hoe er met 

mensen met een geestelijke en lichamelijke beperking gewerkt wordt. 

 

 

AGENDA 

  4 sept., 19.30 uur: Oecumenisch Beraad (V) 
  5 sept., 16.00 uur :        Werkoverleg Vijverhof 
11 sept., 19.45 uur : Gez. Consistorie / BG Pastoraatvergadering Vijverhof  
18 sept., 19.45 uur : Vergadering herv. kerkenraad Vijverhof. 
22 sept., 16-19 uur : Afscheid fam. Röben 

24 sept. , 15.00 uur: Koffiekerk, Fendertshof 

25 sept., 19.45 uur: Vergadering Gezamenlijk Moderamen (V) 
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Bijbelleesrooster voor de maand september 2012 

 

 
**********Dringend verzoek********** 

 
Wil iedereen adreswijzigingen e.d. of andere  

mededelingen m.b.t. de bezorging van Contactruimte, 
 schriftelijk of telefonisch doorgeven aan een van de 

redactieleden!!!! 

Per e-mail kan ook: kerkblad@pknfijnaart.nl.  

 

za. 1  Spreuken 24:23-34 Eerlijkheid en vlijt 

zo. 2  Spreuken 25:1-14 Eerlijk en toch niet alles zeggen 

ma. 3  Spreuken 25:15-28 Raadgevingen 

di. 4  Spreuken 26:1-12 Reageren op dwaasheid 

wo. 5  Spreuken 26:13-28 Over luiheid en ruzie 

do. 6  Spreuken 27:1-14 Wijze raad 

vr. 7  Spreuken 27:15-27 Scherp opgemerkt 

za. 8  Psalm 54 Gebed na verraad 

zo. 9  2 Koningen 21:1-18 Het gaat weer mis 

ma. 10  2 Koningen 21:19-26 Moord en doodslag 

di. 11  2 Koningen 22:1-13 Belangrijke vondst 

wo. 12  2 Koningen 22:14-20 De profetes spreekt 

do. 13  2 Koningen 23:1-14 Hervormingsdag 

vr. 14  2 Koningen 23:15-30 Ingrijpende maatregelen 

za. 15  Marcus 9:1-13 Verschijning 

zo. 16  Marcus 9:14-29 Geloofskracht 

ma. 17  Marcus 9:30-50 Belangrijkheid 

di. 18  Marcus 10:1-12 Huwelijkswet 

wo. 19  Spreuken 28:1-13 Tegenstellingen 

do. 20  Spreuken 28:14-28 Oorzaak en gevolg 

vr. 21  2 Koningen 23:31-24:7 Betaling 

za. 22  2 Koningen 24:8-17 Weggevoerd 

zo. 23  2 Koningen 24:18-25:7 Martelgang 

ma. 24  2 Koningen 25:8-17 Ontmanteling 

di. 25  2 Koningen 25:18-30 Einde verhaal? 

wo. 26  Spreuken 29:1-13 Overeenkomsten en verschillen 

do. 27  Spreuken 29:14-27 Adviezen voor samenleven 

vr. 28  Openbaring 12:1-6 Geboorteverhaal 

za. 29  Openbaring 12:7-12 Overwinning 

zo. 30  Openbaring 12:13-18 Strijd 


