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OVERDENKING 
 
Zonder geloof vaart niemand wel.   
 
Een van mijn leermeesters, prof. Harry Kuitert, schreef begin jaren zeventig 
van de vorige eeuw een boek dat hij de titel gaf ‘Zonder geloof vaart niemand 
wel’. De gedachte die hij ontwikkelde was: of je nu wel of niet, wat ze noemen 
‘gelovig’ bent, elk mens gelooft. En, tweede stap, van alle ‘geloven’ is het 
christelijke geloof, een zinvolle goede optie. Op voorwaarde dat ze haar we-
zen: ‘vrijheidschenkende liefde’, niet verloochent.    
Elk mens gelooft, ik denk dat dat waar is. Dat na een nacht de zon weer op-
gaat - dat is geloof. Dat het, hoe dan ook, zin heeft, wat je doet, dat is geloof. 
Het Griekse woord voor geloof kan ook vertaald worden met vertrouwen. Ge-
loof heeft namelijk. alles met vertrouwen te maken. Toen je klein was, geloof-
de je in je vader, dat hij alles kon en je nooit in de steek zou laten.  
Zelfvertrouwen  
Als je groter wordt, dan leer je, als het goed is, vertrouwen, geloven, niet alleen 
in anderen maar ook in jezelf. Dat is dan eigenlijk zelfvertrouwen. Dat is een 
fijn gevoel. Dat je van binnen weet: ik durf het en ik kan het. Ik heb het proef-
werk goed geleerd en ik ga een goed cijfer halen. Dat je het leven aan kunt. 
Wie geen zelfvertrouwen heeft, angstig verlegen blijft, heeft een zwaar be-
staan. Zonder geloof in zichzelf vaart niemand wel. Wij hoeven het niet alleen 
te doen met geloof alleen in onszelf of in elkaar.  
Geloof in God  
En het geloof in God? Mensen geloven zeker niet minder dan vroeger. Maar 
voor velen is de inhoud en de vorm veranderd. Vaak hoor ik: ‘Zeker, er is meer 
tussen hemel en aarde, met de wetenschap alleen kom je er niet, er is zeker 
iets goddelijks en ik probeer ernaar te leven, een goed mens te zijn, maar die 
kerk, die heb ik daarvoor niet nodig’. De inhoud is veranderd: God wordt ge-
zien als het ‘iets goddelijks’ of de ‘energie’, de ‘ziel’ die alles doorademt. En 
ook de vorm is veranderd: geloven is een individueel gebeuren geworden, een 
gemeenschap of kerk is daarbij niet meer nodig.  
Hoewel ik me bij dat geloof best wat kan voorstellen, is het voor mij te weinig. 
Om te geloven en het vol te houden, heb ik een gemeenschap nodig. Een ge-
meenschap, een gemeente die mij corrigeert, aanspoort, draagt, troost en 
voor mij bidt. Om te geloven moet ik steeds opnieuw de verhalen uit de Bijbel 
horen. Dwarse verhalen die mij aan het denken zetten. Verhalen over de toe-
komst die God ons biedt, die mij helpen het vol te houden. Verhalen over de 
God van Israël, de Schepper van hemel en aarde, de Vader van onze Heer 
Jezus Christus die voor onze verlossing naar deze aarde kwam en die ons 
voorging om als bevrijde mensen in liefde te leven en deze wereld nu al te 
veranderen. Om te geloven moet ik zingen, de liederen van Israël, de psalmen 
en de liederen van de kerk der eeuwen. Klaagzang en lofzang, kyrie en het 
gloria, ach er is in onze wereld zoveel om te klagen en om te loven. Om te ge-
loven moet ik bidden, alles wat mij bezig houdt in Gods handen leggen. Al krijg 
ik niet altijd antwoorden, ik heb waarachtig een adres waar ik terecht kan.    
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Voorleven  
Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Het geloof dat je bezielt 
kun je niet voor je houden. Kuitert, de Kuitert van het boekje ‘Zonder geloof’, 
zou zeggen: ga het gesprek maar aan en probeer maar uit te leggen wat je 
rijkdom is. En vooral: laat maar zien dat het christendom een godsdienst is die 
mensen vrij maakt, vrij in Christus om uit Zijn liefde te leven. Me dunkt, die 
woorden van Kuitert zijn nog steeds actueel.  
 
Ds. J.H. v.d. Sterre 
 

KERKDIENSTEN 
7 oktober Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Hervormde kerk, Zevenbergen 

10.00 uur: Hervormde kerk 

Bijzonderheden Kerk- en schooldienst; na afloop koffie drinken 

Voorganger Dhr. H. Broer  
Ambtsdrager van dienst A. Dijkshoorn 
Gastheer / gastvrouw W. Langbroek 
Collecte Rondgang 
 
               Uitgang 

1e Kerk 
2e Kerk en Israël 

Onderhoudsfonds 
 

8 oktober – 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. v.d. Sterre 

Heilig Avondmaal 

 
14 oktober Moerdijk FM: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen 

10.00 uur: Gereformeerde kerk 

Bijzonderheden FLAME en Meetingpoint 
Viering Heilig Avondmaal 

Voorganger Ds. J.H. v. d. Sterre 
Ambtsdrager van dienst E. Hendrikse 
Gastheer / gastvrouw K. Leinenga 
Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Kerk 
Werelddiaconaat 

 
21 oktober Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Fijnaart 

10.00 uur: Hervormde kerk 

Bijzonderheden Doopdagviering, afsluiting vacantiebijbelclub, 
na afloop koffie drinken 

Voorganger Ds. J.H. v.d. Sterre  
Ambtsdrager van dienst H. v.d. Kemp 
Gastheer / gastvrouw W. de Loome  
Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Plaatselijk jeugdwerk 
Onderhoudsfonds 
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28 oktober Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert 

10.00 uur: Hervormde kerk 

Bijzonderheden M.m.v. Couleur Vocale 

Voorganger Ds. K. Beuckens, Dordrecht 
19.00 uur: Zangdienst in de Gereformeerde kerk: 

Ds. J.H. v.d. Sterre  
Ambtsdrager van dienst H. Knook 
Gastheer / gastvrouw J. de Lint 
Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Kerk 
Hervormingsdag 

 
Collecte-informatie 

Zondag 7 oktober 2012 Kerk & Israël 
De eerste zondag van oktober is voor de Protestantse Kerk ‘Israëlzondag’. 
Op deze zondag geven we meer dan anders uiting aan onze roeping tot onop-
geefbare verbondenheid met het volk Israël. Voor de Protestantse kerk is  
de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. De 
kern van het werk van Kerk & Israël is de mensen bij de Joodse wortels van 
het geloof brengen. Zo wordt bv. de universitaire leerstoel Judaïca gesteund. 
Onopgeefbare verbondenheid betekent dat je elkaar ook wilt ontmoeten. 
Dialoog is dus heel belangrijk, niet alleen in Nederland, maar ook in Israël. 
Daarom steunt Kerk & Israël het werk in Nes Ammim, een internationale chris-
telijke nederzetting waar Joodse en Arabische mensen elkaar kunnen ontmoe-
ten en in gesprek gaan met elkaar. Ook zijn er contacten met Joodse ge-
meenschappen en organisaties in Nederland. 
 

28 oktober 2012  Hervormingsdag 

Moed om te geloven 
Het is een voorrecht om te geloven in Jezus Christus als degene die zijn leven 
gaf om óns leven te redden. Maar daar is ook moed voor nodig, zeker in onze 
seculiere samenleving. Wat betekent het om christen te zijn in de 21e eeuw? 
En wat voor consequenties heeft dat voor ons dagelijks leven en de keuzes 
die we maken? Wat betekent het voor onze houding ten opzichte van mensen 
die aan de rand van de samenleving staan? Het zijn vragen die iedereen zich-
zelf zou kunnen stellen. Ook de Protestantse Kerk denkt hierover na, bijvoor-
beeld in de synode. De synode is de vergadering waar alle gemeenten in de 
Protestantse Kerk zijn vertegenwoordigd. Recent formuleerde de synode een 
visie op het leven en werken van de Protestantse Kerk genaamd ‘De hartslag 
van het leven’. Een document om kerkmensen, gemeenteleden en kerkenra-
den moed te geven om te geloven en kerk te zijn. De collecte op 28 oktober is 
onder andere bestemd voor dit werk van de generale synode en ander boven-
plaatselijke werk van onze kerk, zodat we ons als kerk kunnen blijven hervor-
men en gemeenteleden gevoed worden met handreikingen. 
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ROOSTERS 
 
 Kinderoppas Kindernevendienst 

  7 oktober Claartje en Babette Claudia en Peter 
14 oktober Esther en Lonneke FLAME / Meeting Point 
21 oktober Elly en Marjoke Tonnie en Nicky 
28 oktober Linda en Daphne Susanne en Saskia 

 
 
 PP-dienst Beamerdienst 

  7 oktober Ad Peter 
14 oktober Dienst in geref. kerk - 
21 oktober Jan Willian 
28 oktober Edward Bert 

 
 
 Bloemendienst Organist 

  7 oktober Janita Bom Han van der Mast 
14 oktober Adri de Vrij Johan van der Steen 
21 oktober Adrie Maris Dick van der Giesen 
28 oktober Paula de Rooy Dick van der Giesen 

Ad van Sprang (zangdienst) 
 
 

**********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.  
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TAAKGROEP GEMEENTE   ZIJN 
 
 
 

 Uit de pastorie  

 

 

…en vergeet niet een van Zijn  
weldaden .    Ps 103,2b 
Hartelijk dank voor uw komst. 
Gods zegen voor de toekomst! 
Familie Röben 
 

De afscheidsbijeenkomst in de Vijverhof ligt alweer achter ons wanneer ik dit 
schrijf, de afscheidsdienst moet nog plaatsvinden.  
 

Afscheid nemen met een traan en een lach4. 
Dankbaar zien wij terug op het goede dat er was de afgelopen jaren, dankbaar 
voor het alpha-team, de vele deelnemers die er waren, leden van de groei-
groep en de leden van de Bijbelkring. Voor alle zegenrijke ontmoetingen in 
pastoraat, vaak in de moeilijkste periode die een mens kan meemaken in zijn 
leven rondom ziekte, overlijden en rouw, maar ook in de mooiste tijd die er in 
een mensenleven is: rondom geboorte, doop, belijdenis en huwelijk.  
De theoloog Karl Barth zei eens: ‘Blijdschap is de eenvoudigst vorm van dank-
baarheid’. Er is dus een verband tussen dankbaar zijn en blij zijn.  
Denk eens erover na hoe u de dag begint: wat gebeurt er over het algemeen 
de eerste vijf minuten nadat u wakker bent geworden? Bent u meteen bezig 
met wat er allemaal moet gebeuren, wat er allemaal in uw agenda staat? Laat 
de eerste minuten van de dag met dankbaarheid beginnen. Dank God voor het 
licht, voor het leven, voor de mensen om u heen, voor het feit dat Hij er is, voor 
Zijn genade en liefde.  
 
Begin de dag met dankbaarheid en het loon zal blijdschap zijn.  
Met dankbaarheid mogen we als gezin terugzien op het afscheid van u als 
gemeenteleden. Wij waren blij verrast dat zoveel gemeenteleden de moeite 
hadden genomen om naar de Vijverhof te komen.  
Ontroerend, de bijna uitsluitend waarderende woorden die gesproken zijn: har-
telijk dank ook voor al dat goeds! 
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Velen van u hebben hun waardering ook laten blijken uit het overweldigend af-
scheidscadeau dat u ons hebt toebedeeld – zoveel hadden wij werkelijk niet 
verwacht! De voorzitter van de hervormde kerkenraad overhandigde ons een 
enveloppe met 468 euro en persoonlijk ontvingen wij van gemeenteleden nog 
140 euro, daarnaast ontvingen wij nog allemaal mooie persoonlijke attenties. 
We hopen voor het geldbedrag  prachtige tuinmeubelen voor de mooie tuin in 
Heerde te kopen. T.z.t. zullen we een foto opsturen naar de kerkbladredactie. 
Nogmaals onze hartelijke dank voor dit alles!  
Op deze plaats ook een dank voor het moderamen dat de organisatie in han-
den had! 
Hartelijk dank ook aan collega ds. V.d. Sterre: ik zie met veel genoegen terug 
op de zeer goede samenwerking, we mochten elkaars nieren proeven en kon-
den heel goed met elkaar overweg. Van een afstand zullen wij wel meemaken 
hoe de Protestantse gemeente Fijnaart-Heijningen-Standdaarbuiten (i.w.) een 
feit wordt.  
Voor de laatste keer:  
Een hartelijke groet van ons allen uit de pastorie aan de Kerkring - waar bijna 
alles volstaat met verhuisdozen en het soms zoeken is naar dingen die je toch 
nog nodig hebt.  
In Christus verbonden en  
voor de toekomst: ga met God! 
Ds. G.J. Röben 
 

WIJ  GEDENKEN 

 

FRANS SNEEP 
 
Op donderdag 6 september jl. is in de leeftijd van 78 jaar overle-

den ons gemeentelid Frans Sneep, Kerkring 44. Hij is geboren op 27 juli 1934 
in Fijnaart in een gezin van vier kinderen. Hij is op 2 september van datzelfde 
jaar in de Hervormde kerk te Fijnaart gedoopt. Hier werd ook het huwelijk met 
Joke v.d. Giesen bevestigd op 23 februari 1961, met wie hij 51 jaar getrouwd 
mocht zijn. Nadat hij gestopt was met zijn werk als slager investeerde hij veel 
tijd in de Heemkundige kring, waarvan hij, na zijn jarenlange voorzitterschap, 
tot erevoorzitter benoemd werd. De jaren door maakte hij zich samen met zijn 
vrouw veel zorgen over hun zoon Jan, die leeft met een beperking.  
In mei van dit jaar kreeg hij van de artsen te horen dat hij ernstig ziek was. De 
laatste weken ging zijn gezondheid snel achteruit en toch kwam zijn overlijden 
nog heel plotseling voor allen.  
Op woensdagmiddag 12 september vond de rouwdienst plaats, waarin wij stil 
stonden bij de woorden uit de trouwtekst van meneer en mevrouw Sneep, uit 
Galaten 5: 14: “Want de hele wet is in een woord vervuld, in dit: gij zult 

uw naaste liefhebben als uzelf.” Na de dienst van Woord en gebed is Frans 
Sneep begraven op de hervormde begraafplaats. Wij wensen zijn vrouw, de 
kinderen en kleinkinderen de liefde en de troost van de HERE toe.   
Ds. G.J. Röben 
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PASTORALIA 
De afgelopen weken waren weer verscheidene gemeenteleden in het zie-

kenhuis opgenomen:  
-In het Erasmus MC, Daniël den Hoedkliniek te Rotterdam, waren opgenomen 
dhr. A. v.d. Hurk, Hazelaarstraat 20  
en ook dhr. G. Verhagen, Deventerstraat 11. Beiden mochten weer thuisko-
men om verder te herstellen.  
-Dhr. J. Nieuwenhuizen, Nieuwe Dorpsweg 19, verbleef lange tijd in het Fran-
ciscusziekenhuis te Roosendaal en het Amphiaziekenhuis te Breda voor enke-
le operaties. Hij mocht weer thuiskomen en moet nu herstellen. 
-Mw. J. Moerland-Oosters, Appelaarseweg 9, was opgenomen in het zieken-
huis te Rotterdam voor een operatie en mocht weer thuiskomen voor herstel.  
-Dhr. A. Agterdenbos, Kerkring 10a, is op dit moment nog opgenomen in het 
Franciscusziekenhuis te Roosendaal in afwachting van een zware operatie  
 
Wij wensen u voorspoedig herstel en Gods zegen toe.  
In geloof mogen we het vaste vertrouwen hebben dat degene “die in de 
schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten zal overnachten in de schaduw 
van de Almachtige” (Ps. 91:1).  
Ontvang een hartelijke groet,  
in Christus verbonden, Ds. G.J. Röben 

 

 
Mensenlief en mensenleed 
-Matthijs den Hollander (Kwartiersedijk) lag een paar dagen in het ziekenhuis 
waar een infectie succesvol bestreden werd met antibiotica. Hij maakt het 
weer goed.   
-Ook Ella Knook (Zwingelspaansedijk) was korte tijd in het ziekenhuis in Roo-
sendaal te vinden. Ze moet de komende tijd nog veel rust houden.    
-Mw. Nel Bos (Sprookjeshof) die na een eerdere ziekenhuisopname zo blij was 
weer thuis te zijn, maakte in haar huis een ongelukkige val, die haar, met ge-
broken heup, opnieuw in het ziekenhuis bracht. Daar kon ze, ondanks haar 
broze gezondheid, toch geopereerd worden. 
-Dhr. Max Hofma (Oude Heijningsedijk) die al eerder met medicijnen behan-
deld werd, moet nu een chemotherapie ondergaan. Van de eerste behandelin-
gen heeft hij gelukkig weinig last. 
-Niet alle namen worden in deze rubriek genoemd. Er zijn zoveel meer men-
sen met ziekte, strijd, aanvechting en vragen. We mogen onze zieken, we mo-
gen elkaar, steeds opnieuw aanbevelen in de aandacht van God! 
Hartelijke groet, ds Hans van der Sterre.   
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Belijdeniscatechese 
Dit seizoen blijkt het mogelijk om met een paar enthousiaste deelnemers een 
belijdenis-catechesegroep te starten. Voor de duidelijkheid: de kring staat ook 
open voor wie - zonder belijdenis te doen - meer van het geloof wil weten. De 
groep is nog maar net begonnen en er kunnen er best nog een aantal bij! We 
komen bijeen, meestal om de twee of drie weken, op donderdagavond van 
19.30 - 21.00 uur ten huize van Nicky van Dam, Zoete Kroon 12 (tel 0168 - 
852282). Hoort, zegt het voort! Alle inlichtingen (zonder verplichting) bij Nicky 
van Dam of bij ds Van der Sterre (tel 078-6514855).     

 
Dank 4. 
� Dank aan hen die de caravan naar de winterstalling hebben gebracht; 
� Dank aan de chauffeurs die in de eerste week Corrie een lift hebben gege-

ven; 
� Dank aan de vele schrijvers en schrijfsters die kaarten, mails enz. hebben 

gezonden (het waren er zoveel!!); 
� Dank aan QQQ... 
Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het is goed om te ervaren dat zoveel 
mensen met je meeleven.  
Dank daarvoor. 
 
Corrie en Jan Nieuwenhuizen 
 

 
Verhuisd       

   

-Mw. E.A.J. de Bruijn, Kraaiendijk1, 4794SG, Heijningen > Stoofdijk 31,  
4671CP, Dinteloord, 28-8-2012 
-Dhr. T.A. Ripping, Stadsedijk 81A, 4794RL, Heijningen >  
 In de Boomgaard 13, 2661JD, Berschenhoek, 31-8-2012 
-Mw. J.C.E. Kuin, Ansjovislaan 62 , 4617AR, Bergen op Zoom > Zwemkrab 10 
, 4615HS, Bergen op Zoom, 05-9-2012 
 
Nieuw ingekomen 

-Mw. D.M. de Wilde, Chopinstraat 24B , 3131DD, Vlaardingen > Appelaarse-
weg 30 , 4793RL, Fijnaart, 21-8-2012    
 

Hartelijk welkom en we hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen in onze ge-
meente. 
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80+ verjaardagen 

  1 okt. Mw. N. H. van Dueren den Hollander-van Dommelen, 
 Beukenlaan 31, 4793BM 
  5 okt. Mw. J.A. Hollemans-Knook, Hoofdlaan 8, 4661AA Halsteren 
  9-okt. Dhr. P. Konings, Langeweg 5, 4793AS 
10 okt. Mw. J.S. de Keijzer-van Vessem, Eksterstraat 10, 4793GW 
10 okt. Dhr. H. Marcus, Kerkring 29, 4793ES 
10 okt. Dhr. C. Stam, Kerkring 75, 4793ES 
13 okt. Dhr. J.M. van Hamburg, Beukenlaan 13, 4793BM 
14 okt. Mw. C.A. de Kok-den Hollander, Oude Heijningsedijk 167, 4794R 
16 okt. Dhr. P.J. Otto, Jan Punthof 95, 4793GT 
17 okt. Mw. J.T. Maris, Boerendijk 52, 4793RW  
17 okt. Dhr. A. Bevelander, Edvard Griegstraat 10, 4793GP 
17 okt. Mw. H. Kers-Ardon, Jan Punthof 27, 4793GR 
27 okt. Mw. G. Heijstek-Knook, Kerkring 139, 4793ES 
28 okt. Mw. A. van der Werf-den Hollander, Jan Punthof 85, 4793GT 
29 okt. Mw. D.J. Verhage-Heldoorn, Edvard Griegstraat 19, 4793GN 
31 okt. Mw. J.A. Langbroek-van Mourik, Kerkring 25, 4793ES 
 
Huwelijksjubilea 

20 okt. echtpaar Agterdenbos-van Egmond, Kerkring 10A,  40 jaar 
29 okt. echtpaar Knook-Lukas, Fazantstraat 22,   60 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 
 

Verslag van de vergadering gezamenlijke kerkenraden op 

21 augustus 2012 
 

Vanavond is J. Kruis voorzitter. Hij heet ons allen welkom. De 
voorzitter gaat ons voor in gebed. 
Ook vanavond staat het Samen op Weg proces weer op de 
agenda. Dhr. Groenleer (Regionaal College voor de Behande-

ling van Beheerszaken) en ds. mw. Bloemert (Regionaal Adviseur Classicale 
Vergaderingen) hadden tijdens een gesprek met de Aanstuurgroep nog enkele 
vragen gesteld. Beheer en Kerk & Wereld hebben nog veel werk te doen, 
waardoor 1 januari 2013 als fusiedatum wellicht niet haalbaar is. Het betreft 
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hier formele zaken die goed geregeld moeten zijn, willen we van de Classis 
toestemming voor fusie krijgen. 
Inmiddels hebben we voor 23 oktober een gemeenteavond gepland. Onder-
werpen zijn Evaluatie Stille Week, Plaatselijke Regeling en Beleidsplan. 
 
Ds. Röben heeft in de maanden april, mei en juni 2012 studieverlof opgeno-
men. Hij heeft zich verdiept in Missionair Werk in relatie tot de Kerkorde. Ds. 
Röben geeft een uiteenzetting van het verslag dat naar de kerkenraden is ge-
maild. Hij benadrukt dat de jongeren de woorden en de melodie van de psal-
men niet kennen, want op de basisscholen worden geen psalmversjes meer 
geleerd. Daarom moeten we een vertaalslag maken. Meerdere gemeentes 
houden doelgroepgerichte diensten. Wel moet er voor gezorgd worden dat de 
gemeente een eenheid blijft. De predikant is een samenbindende figuur. 
Aan het eind van het rapport staan discussievragen. Deze worden doorgeno-
men. 
We concluderen dat we al jaren bezig zijn over de veranderende maatschap-
pij, maar dat we er nog geen antwoord op hebben. Over dit werkstuk van ds. 
Röben zullen we zeker nog doorpraten. Dit krijgt een vervolg. 
 
Dan staat het afscheid nemen van ds. Röben op de agenda. Namens de ker-
kenraden spreekt J. Kruis de vertrekkende predikant toe. Op 30 maart 2008 is 
hij hier bevestigd en op 30 september 2012 nemen we afscheid van ds. Rö-
ben. Een tijd waarin ups en downs geweest zullen zijn. Hij kwam midden in het 
SoW-proces terecht en niet alle onderwerpen waren even gemakkelijk voor de 
kerkenraad, maar ook niet voor de predikant. Dat de voorzitter nu het woord 
tot ds. Röben mag richten is het bewijs dat we het met elkaar toch gered heb-
ben. Hij dankt ds. Röben voor zijn inzet voor deze gemeente en wenst hem 
een heel goede toekomst in Heerde. Hij krijgt een boeket bloemen aangebo-
den. 
 
Het preekrooster heeft ook onze aandacht, want door het vertrek van ds. Rö-
ben naar Heerde moeten een aantal preekbeurten opnieuw ingevuld worden. 
Op de dienst van 25 november na is in alle diensten voorzien. (deze dienst is 
inmiddels ook ingevuld.) 
Dhr. A.Ph. Verhagen is gestopt als preekvoorziener, mw. A. Verhagen is hem 
opgevolgd. 
 
De Generale Synode legt de plaatselijke kerkenraden een drietal aanpassin-
gen van de Kerkorde voor. Het betreft: 
Ord. 4-12 (regeling consulent) 
Ord. 13-3-3 (raad van toezicht PThU) 
Ord. 13-6a (bijzondere leerstoelen PThU). 
De voorstellen zijn met de agenda meegestuurd. De kerkenraad is akkoord 
met deze voorstellen.  
 
De Oecumenische Openluchtdienst 19 augustus was een mooie dienst met 
samenzang van de Fijnaartse koren.  
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Op 2 september wordt aandacht besteed aan Dick van der Giesen 50 jaar or-
ganist.  
 In de kerk- en schooldienst van 7 oktober zullen veel liederen uit de Evangeli-
sche Liedbundel en Geroepen om te Zingen worden gezongen. 
 
E. Hendrikse leest als afsluiting een stukje uit de Visie over Samenwerken / 
Het stokje doorgeven van ds. A. v.d. Veer. 
J. Kruis wenst ons welthuis. 
 
Willy Oostdijck 
 
Verslag van de vergadering hervormde kerkenraad op 18 september 2012  
Preses W. Langbroek leest 1 Korintiërs 13:1-13 en gaat ons voor in gebed. Hij 
heet allen welkom. 
Dit is de laatste vergadering voor ds. G.J. Röben. Hij trakteert op taart. In de 
pauze trakteert ook H. Keijzer op gebak vanwege zijn huwelijksjubileum. 
Mw.T. den Hollander en dhr. H. Nijhoff hebben ontheffing uit hun ambt van 
ouderling-kerkrentmeester aangevraagd.  De kerkenraad vindt het zeer jam-
mer, maar stemt in met hun verzoek.  
Vervolgens wordt H. Nijhoff benoemd als kerkrentmeester. 
Ouderling-kerkrentmeester A. Elzerman wordt benoemd als lid van de Aan-
stuurgroep. 
Wij zijn op zoek naar pastorale medewerkers ter ondersteuning van de wijk-
ouderlingen. We proberen te bereiken dat in de nieuwe Prot. Gemeente de 5 
wijkouderlingen elk 4 pastorale medewerkers hebben. 9 Gemeenteleden heb-
ben al toegezegd bezoekwerk te willen doen. De kerkenraad is hier blij mee. 
Het volgende punt op de agenda was de profielschets voor een nieuwe predi-
kant. Als uitgangspunt gebruiken we de profielschets van 2007. De kerkenraad 
levert enkele voorstellen aan. Dit punt komt volgende vergadering terug. 
De voorzitter licht de wijze van handelen voor de beroepings- en hoorcommis-
sies toe aan de hand van bijlage 3 in het Beleidsplan. 
Gevraagd wordt of diegenen die op 14 oktober de bevestigings- en/of intrede-
dienst in Heerde  willen bijwonen dit aan de scriba willen doorgeven. 
Dan komt het afscheid nemen van ds. Röben aan de orde. W. Langbroek 
spreekt hem namens de kerkenraad toe. Hij neemt in zijn betoog de afgelopen 
4½ jaar door. Hij besluit als volgt: “We hopen ten zeerste dat u in Heerde een 
goede en vruchtbare tijd tegemoet gaat. Ik wens u en uw gezin namens de 
kerkenraad alle goeds en veel werkvreugde toe met daarbij Gods onmisbare 
zegen.” 
Als dank biedt hij hem het boek Lichaam en Geest van Christus, geschreven 
door dr. A. van de Beek aan.  
 Ds. Röben zegt blij te zijn met dit boek, al zal het wel Kerstmis zijn voor hij er 
aan toe komt om het boek te lezen. Na 4½ jaar predikant in Fijnaart te zijn ge-
weest zal hij naar Heerde gaan. Hij heeft onlangs uitgerekend dat de predikan-
ten die na ds. Brandenburg hier geweest zijn gemiddeld 5 jaar in Fijnaart wa-
ren.  
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Scriba deelt mede, dat we een uitnodiging hebben ontvangen van de Prot. 
Gemeente te Halsteren en Nieuw/Vossemeer om de intrededienst van ds. H. 
van het Maalpad op 28 oktober bij te wonen. P. de Lange gaat hier naar toe. 
H. Keijzer heeft een gedicht gemaakt over de Fijnaartse tijd van ds. Röben. Hij 
leest dit voor. We bidden hierna gezamenlijk Het Onze Vader. 
Willy Oostdijck 
    

Omzien naar elkaar 

 
Nu ds. Röben afscheid heeft genomen van onze 
gemeente, willen wij u vragen mee te doen met 

“omzien naar elkaar”. Daartoe willen wij u het volgende voorstel doen: 
Als er in uw gezin, uw familie of in uw omgeving blijdschap is of zorgen zijn, 
wilt u dat dan aan ons doorgeven? In de komende tijd zullen we elkaar moeten 
informeren, want anders kunnen we niet met elkaar meeleven in lief en leed. 
 
U kunt bellen naar de volgende ouderlingen c.q. telefoonnummers: 

• Scriba Willy Oostdijck, tel. 0168 462693  of 06 28441298 
• Wijkouderling Piet de Lange, tel. 0168 320823  of 06 10698614 
• Wijkouderling Dit Konings, tel. 0168 463590  of 06 13185030 
• Wijkouderling Emy Hendrikse, tel. 0168 464426 of 06 40558609 
• Jeugdouderlingen Anton en Annette Dijkshoorn, tel. 0168 405709  
• of 06 40558609 

Wij vertrouwen op uw medewerking. 
Willy Oostdijck, scriba 
 
 
Zondagmiddaggespreksgroep verplaatst naar zondagavond 

 
Hierbij het beloofde berichtje van de zondagmiddaggespreksgroep. Deze zon-
dagmiddaggroep gaat verhuizen van de middag naar de avond. Wij zijn een 
kleine groep en we zouden het fijn vinden om een aantal nieuwe mensen te 
verwelkomen.  
Zo’n 6 keer per jaar komen we bij elkaar en hebben dan gesprekken rond het 
geloof. In deze bijeenkomsten praten we over hoe we met ons geloof omgaan 
in het dagelijks leven en verdiepen ons in de verschillende manieren van ge-
loofsbeleving onderling. Onze ervaring is dat het heel plezierig is om hierover 
met elkaar van gedachten te wisselen.  
Ben jij tussen de 25 en 45 jaar, dan willen we je graag uitnodigen. Twijfel je of 
dit iets voor jou is, weet je welkom. De eerste 3 bijeenkomsten worden gehou-
den bij Bert en Emie Hendrikse (Appelaarseweg 2, Fijnaart) en zijn gepland 
op: 11 november, 13 januari en 24 februari van 19.00 – 21.00uur 
Voor nadere informatie, bel Jaap-Kees van Strien (06-23213260) 
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Hervormde Gemeente Fijnaart, Heijningen en Stand-

daarbuiten 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. Plaatselijke Regeling Protestantse Gemeente 

 Pauze 

3. Beleidsplan Protestantse Gemeente 

4. Rondvraag 

5. 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 
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Jeugdrubriek 

 
LANTAARN 
Als jeugdouderlingen vroegen wij ons af waarom er in de zomerdiensten in de 
gereformeerde kerk wel een lantaarn meegaat naar de kindernevendienst en 
in de hervormde kerk niet. In overleg met de kindernevendiensleiding en ker-
kenraad willen we graag dat in alle kindernevendiensten een lantaarn mee-
gaat. 
Zo willen we dat er een kind, voordat het naar de nevendienst gaat, het licht 
van de paaskaars meeneemt in een lantaarn. Symbolisch nemen de kinderen 
het licht mee, zodat de Here God ook bij hun mag zijn, opdat zij het woord ho-
ren en meenemen in hun leven. 
Het is de bedoeling dat, vanaf half oktober, voor de kindernevendienst een lan-
taarn aangestoken wordt en deze meegaat naar hun dienst. 
Met vriendelijke groet, 
Annette Dijkshoorn  
 

 
 

VBC (Vakantie Bijbelclub) “Echt wel4!” 
Nog even en dan is het weer Herfstvakantie, dusQ tijd voor de Va-
kantie Bijbel Club in Fijnaart.  
We gaan dan weer gezellig knutselen, met elkaar zingen onder be-
geleiding van de muziekgroep, kijken naar de poppenkast en de 
sketch, spelletjes doen, mooie verhalen horen en natuurlijk pan-
nenkoeken eten. 
Op woensdag gaat het over Écht Feest!  

We vinden het leuk als jullie dan feestelijk verkleed naar de VBC komen!  
Wanneer:  
Woensdag 17 oktober van 10.00 tot 12.00 uur 
Donderdag 18 oktober van 10.00 tot 12.00 uur 
Vrijdag 19 oktober van 10.00 tot 12.45 uur (met spel en pannenkoeken eten) 
Zondag 21 oktober: afsluitende kerkdienst/jeugddienst om 10.00 uur (óók voor 
papa’s en mama’s, opa’s en oma’s, broers en zussen, of je oom en tante) 
Wie:  
Iedereen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar is van harte welkom 

Waar:  
In de Vijverhof, achter de Hervormde Kerk te Fijnaart 
Neem al je vriendjes maar mee... 
Tot ziens!     Groetjes van het VBC-team 
Voor meer informatie: Herman Broer (jeugd@pknfijnaart.nl). 
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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. 

 

 
 
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!  
 
In oktober komen we op: 6 en 27 oktober bij elkaar!  
Rock Solid leiding: Gerda, Marrie, Nick, Joost en Herman.  
 
     + + + + + +  

 
Tegelijk als het Flame zondag is, komt er een 
groepje jongeren, van 11 t/m 16 jaar, onder kerk-
tijd te samen bij ‘Meetingpoint‘. Daar zijn we op 
eigentijdse - en soms interactieve en speelse ma-
nier - met elkaar bezig.  
 
Eerstkomende keer is op 14 oktober.  
Voor alle jongeren van groep 8 tot 15 jaar.   
Groetjes van: Adriaan, Willian en Herman.  
 

     + + + + + + +  
  
 
Pitstop = Met andere leeftijdsgenoten 
praten over:  
- Hoe is die bijbel nou eigenlijk ontstaan 
en wat heb je daar nu vandaag de dag 
nog aan!?  

- Wat voor plaats neemt het geloof nou in in mijn leven en in de maatschappij?  
- Heb ik om te geloven de kerk wel nodig?  
- enz.  
Startdatum Pitstop: 1 okt. De 2de keer is op 22 oktober.  
Tijdstip: 18.45 tot 19.30 uur.  
Voor wie? Voor groep 7 en 8 basisonderwijs.  
 
Opmerking: Laat even weten als deze avond een probleem is, dan kunnen 
we wellicht uitwijken naar een andere avond!  
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TAAKGROEP   BEHEER 
 
Solidariteitskas 

Binnenkort wordt u weer gevraagd om een bijdrage te leveren aan de  
Solidariteitskas. Daarom wil ik daarover graag enige toelichting geven. De So-
lidariteitskas is bestemd voor onderlinge steunverlening van de plaatselijke 
gemeenten. De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage 
van of namens alle belijdende leden van de kerk.  
Er zijn drie geldstromen: op de eerste plaats de directe financiële ondersteu-
ning van plaatselijke gemeenten, die door uitvoering van noodzakelijke pro-
jecten in onoverkomelijke financiële problemen dreigen te geraken; daarnaast 
wordt ondersteuning geboden aan vormen van pastoraat, dat maar op enkele 
plaatsen georganiseerd wordt, maar een bredere betekenis heeft voor het ge-
heel van de kerk. Zoals het studentenpastoraat en bijvoorbeeld het dovenpas-
toraat; tenslotte worden uit de Solidariteitskas regionale projecten ondersteund 
waarbij gemeenteopbouw centraal staat.  
Een deel van de opbrengst is voor de eigen gemeente. € 5,00 wordt afgedra-
gen aan het landelijk orgaan. 
 
Verantwoording collecten 19 augustus t/m 23 september 2012 
19-08, Onderhoudsfonds  € 141,51 
26-08, Kerk    € 167,70 
02-09, Onderhoudsfonds  € 256,77  
02-09, Kerk    € 159,20  
09-09, Onderhoudsfonds  € 162,18 
16-09, Kerk    € 151,03 (Startdienst) 
23-09, Onderhoudsfonds  € 123,72 
Fendertshofdiensten  €   82,57 
 
Kerkbalans 2012 
Voor de aktie Kerkbalans 2012 is t/m 23 september 2012 aan toezeggingen 
ontvangen een bedrag van € 53.045,-, waarvan reeds € 47.505,50 is binnen-
gekomen. Wij verzoeken alle leden die voor 2012 een toezegging gedaan 
hebben het toegezegde bedrag voor 31 december 2012 te voldoen op ING re-
kening 9638332 ten name van Kerkrentmeesters Herv.Gem.Fijnaart-
Kerkbalans. 
Bij voorbaat onze hartelijke dank! 
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FANCY FAIR 25 augustus 2012 
Ook dit jaar kunnen we weer terugkijken op een geslaagde fancy fair. Het was 
heel gezellig en goed bezocht. Alle buitenactiviteiten waren succesvol. In de 
Vijverhof was het ook gezellig druk en het rad draaide volop.  
De (voorlopige) netto opbrengst is € 6.128,82. 
De fancy fair is mede mogelijk gemaakt door onze sponsors: 
-Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V 
-Lange & Partners forwarding agency  
-Langbroek Bouw- en Aannemingsbedrijf B.V 
-Boek- en Kantoorboekhandel Boekhoven vof  
-Boelhouwers Woninginrichting  
-Brood- en Banketbakkerij Sonneveld  
-Slagerij Otto  
-Bakkerij Nagelkerke  
-’t Bloem Atelier  
-Fine Art health & beauty \ 
-Notaris Cornelissens  
-Blokker Fijnaart   
-DA Drogisterij v.d. Hout  
-Bom Engineering B.V 
-Autobedrijf Bartelen  
-Garage Hollander  
-Korst Banden  
-Bras Fijnaart  
-Hoveniersbedrijf W.H. van Strien  
-Max Haarmode  
-Bloemenshop Marloes  
-Primera Klundert Piet v.d.Berge  
-P.Sweere Rijwielen  
-Ellen B Fashion  
-Slijterij/Tabak/Lectuur P.v.d. Maas  
-C 1000  
-Café-Restaurant-Zalencentrum De Graanbeurs  
-Café Fendertse Hoeve B.V. 
-Hermans Optiek  
-Chinees-Indisch Rest. Chinese Lange Muur  
-Voet Installatietechniek  
-Schouwenaars Schoenmode  
-Shakerstore  
-Muziekvereniging Oranjevaan  
 
Grote verloting 
Alle loten waren ook dit jaar voor aanvang van de fancy fair verkocht. Onze 
hartelijke dank aan iedereen, die loten heeft verkocht en/of gekocht. 
De 1ste prijs van € 300,- is gewonnen door mevrouw N. Van der Horst-
Krougman, Friesestraat 9 in Heijningen en de 2de prijs is gewonnen door me-
vrouw A. Endepoel, Tonsedijk 2. 
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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 
 
Collecten Diaconie Protestante Gemeente 
Juli,augustus en september 
  1   juli,     PKN Jeugdwerk  € 122,13 
29   juli,     Diaconie       € 141,50 
12   aug.,  Diaconie       € 171,13 
19   aug.,  Zomerzending    €   98,45 
26   aug.,  Stg. De Hoop         €  133,49  
  2   sept., Diaconie   €  256,45 
  9   sept., Diaconie   €  111,15 
16   sept., Jop    €   212,13 
 
Verder zijn de telefoon collecte potjes opgehaald €  588,25 
Allen hartelijk dank 
 
 

 

TAAKGROEP KERK  

en WERELD 
 

Omzien naar elkaar – een tip 
Twee vrouwen, Maria en Sofie, beiden weduwe en alleenwonend, bellen el-
kaar iedere dag om 11 uur even op. Op zich is dat niets bijzonders, maar deze 
vrouwen praten dan niet met elkaar. Ze nemen zelfs de telefoon niet aan. 
Maar het gaat hier niet om het voeren van een gesprek. Het gaat er om even 
te checken of alles oké is. Ze hebben een aantal jaren geleden het volgende 
met elkaar afgesproken: om 11 uur belt Maria naar Sofie. Maria laat de bel-
toon twee keer overgaan en hangt daarna op. Daarna is Sofie aan de beurt om 
Maria te bellen. Ook Sofie laat de lijn twee keer overgaan en legt dan de hoorn 
op de haak. Door dit belsysteem weten de dames allebei van elkaar dat alles 
oké is. Mocht het zo zijn dat één dame niet belt naar de ander, dan is duidelijk 
dat er iets aan de hand is en kan er hulp ingeschakeld worden. Een mooi, 
praktisch voorbeeld van omzien naar elkaar. Het kost niets, geen geld en 
nauwelijks moeite. Misschien ook een ideetje voor U of voor iemand die U 
kent? 
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14 oktober werelddiaconaat 

Op 14 oktober zal de collecte bestemd zijn voor het werelddiaconaat en 

deze laat zijn licht dan schijnen op het onderwijs in Zuid-Soedan. Een 

land dat sinds 2011 onafhankelijk is.  

Ik kan naar school!  
Kinderen, tieners en enkele jongvolwassenen in de schaduw van een boom. 
Het is een gewone basisschoolklas in Zuid-Soedan. Het land is sinds 2011 
zelfstandig, maar de jarenlange oorlog heeft diepe sporen nagelaten. Alles 
moet opnieuw worden opgebouwd: huizen, landbouw en infrastructuur, ge-
zondheidszorg. En ook het onderwijs.  
Onderwijs  
De Episcopale Kerk werkt hard aan de wederopbouw van het onderwijs. Er 
moeten nieuwe schoolgebouwen komen, met schoolbanken en lesmaterialen. 
En de kwaliteit van het onderwijs vraagt veel aandacht. Veel leraren zijn on-
voldoende opgeleid, maar dankzij de Episcopale Kerk worden zij bijgeschoold.  
Meisjes naar school  
De kerk wil bovendien meer meisjes stimuleren om naar school te gaan. Bij-
voorbeeld door de kosten voor onderwijs te minimaliseren en een schone 
school aan te bieden. Dat is zeker belangrijk voor de meisjes, tijdens hun 
menstruatie. Veel meisjes blijven thuis als ze ongesteld zijn en maken daarom 
zelfs hun opleiding niet af. De kerk gaat met ouders daarover in gesprek en 
voorziet in maandverband en hygiënische toiletruimtes.  
Help mee!  
Kerk in Actie steunt dit veelzijdige werk van de Episcopale Kerk en andere 
partnerorganisaties in Zuid-Soedan van harte, zodat het land opgebouwd kan 
worden en kinderen een goede toekomst tegemoet gaan. Helpt u mee?  
 

Vrijwilligers voor het vullen, maken en rondbrengen fruitbakjes gezocht  
Na de oogstdienst op 4 november 2012 zullen kinderen met hun ouders of an-
dere rijders weer fruitbakjes rond gaan brengen bij de ouderen en zieken van 
onze gezamenlijke kerken. Deze fruitbakjes worden op zaterdagochtend 3 no-
vember gemaakt in de Vijverhof. Uw hulp daarbij is hard nodig en wordt zeer 
gewaardeerd. En dat kan op verschillende manieren. U kunt bijvoorbeeld wat 
lekkers langs komen brengen om in de fruitbakjes te kunnen doen. Dat hoeft 
niet per se fruit te zijn. Versnaperingen als chocoladereepjes, theezakjes, klei-
ne blikjes fruit en dergelijke geven de fruitbakjes net even dat beetje cachet. 
Dus dit soort lekkere versieringen zijn extra welkom. Maar misschien heeft u 
nog andere originele ideeën. Laat uw fantasie de vrije loop en verras!! U kunt 
het brengen op zaterdagochtend in de Vijverhof tot 10.00 uur. We zoeken 
daarnaast ook nog vrijwilligers die een handje willen helpen bij het maken van 
de fruitbakjes. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. U kunt er bij zijn om 9.00 
uur in de Vijverhof. De koffie en thee staan klaar. En uiteraard zijn we ook al-
tijd blij als mensen op zondag 4 november na de kerkdienst (met hun kin-
deren) willen rijden. U kunt zich hiervoor opgeven bij Addy of Heidi,  
Addy 462254 of Heidi 463057 
Met hartelijke groeten ,Taakgroep Kerk en Wereld 
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       Woensdag 31 oktober houdt ds. Sj. van der Zee een lezing over: 

         “Bidden en gebed in de Joodse traditie” 

       20.00 uur in het Trefpunt 

 
Het gebed is, als menselijke activiteit, misschien wel zo oud als de mensheid 
zelf. Het is niet uitgevonden door het jodendom of de bijbel. De mens, om-
schreven als homo religiosus, is altijd op het heilige gericht geweest en heeft 
deze gerichtheid geuit in verschillende vormen van aanbidding, offer en gebed. 
Bidden is een uitnodiging aan God om in ons leven tussenbeide te komen, Zijn 
wil de doorslag te geven in onze aangelegenheden. We maken onze belangen 
ondergeschikt aan wat Hem ter harte gaat. Onze benadering van het heilige is 
niet het binnendringen van het heilige vanuit onze belangen, maar een ant-
woord op het heilige. 
 
Ds. Sj. Van der Zee is emeritus-predikant. Hij studeerde aan de Rijks Universi-
teit te Utrecht en was vele jaren predikant o.a. in Amerongen, Leeuwarden en 
Oosterhout (N.B.) 
Hij is al vele jaren (ook bestuurlijk) betrokken bij de relatie Kerk en Israël. 
Daartoe studeerde hij bij Elie Wiesel aan de Boston University en bij prof. dr. 
David Flusser te Jeruzalem. 
 
Ds. van der Zee is een spreker, die zijn gehoor weet te boeien en we hopen 
dan ook op een geslaagde avond. 
Namens de activiteitencie, Ad van der Boon.  
 
 
Oecumenische gespreksavond 15 november 2012 in de Jacobushof. 
 
Deze avond zullen dhr. Fred van Iersel, werkzaam voor de Diaconie binnen 
het Bisdom Breda en Ben Kortmann, emeritus pastor uit Breda spreken over 
het Tweede Vaticaans Concilie. De avond begint met beelden van de opname 
van een gesprek van beide heren met Leo Fijen over het Concilie dat de KRO 
onlangs heeft uitgezonden. 
Het Tweede Vaticaans Concilie, ook bekend als Vaticanum II, werd van 1962 
tot 1965 gehouden en is bekend geworden als de kerkvergadering van het 
“aggiornamento”: het bij de tijd brengen (moderniseren) van de Kerk; Vatica-
num II is de basis voor het kerkelijk en gelovig leven in de 21ste eeuw. 
 Vergaande besluiten. In de liturgie werd de volkstaal ingevoerd. De positie 
van de plaatselijke bisschoppen en ook die van de leken in de kerk werd ver-
sterkt. De concilievaders verklaarden zich voorstander van democratie en van 
gewetens- en godsdienstvrijheid. Zij toonden respect en openheid voor andere 
godsdiensten en andere christelijke kerkgenootschappen. Bovendien spraken 
zij zich uit tegen de kernwapenwedloop.  
Nederland en het Concilie. Na afloop van het concilie ontstond een bij tijden 
fel debat. Sommige gelovigen vonden dat de door het concilie voorgestelde 
moderniseringen te ver waren doorgeschoten, anderen vonden juist dat de 
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voorgestelde veranderingen niet ver genoeg gingen. In wat de polarisatie is 
gaan heten, dreigde de Nederlandse kerkprovincie uiteen te vallen in een 
rechter- en een linkervleugel. Gelukkig is die polarisatie grotendeels voorbij. Er 
bestaat onder Nederlandse katholieken tegenwoordig consensus: Vaticanum 
II, de grondslag van het gelovig en kerkelijk leven in de 21ste eeuw. Dhr. Fred 
v. Iersel en Ben Kortmann zullen spreken over het Concilie. Na de pauze gaan 
ze in op vragen van de aanwezigen. 
Donderdag 15 november 2012 van 19.30-21.45 uur in de Jacobushof. 
 
 

 
Op 21 oktober wil de boekentafel weer voor u klaar 
staan in de Vijverhof. Oma's en opa's, moeders en 
vaders, is het niet een goed idee om eens een 

boek uit te zoeken voor de kinderen? Misschien voor Sinterklaas? We hebben 
ook de prachtige film "As it is in heaven" te koop. Kom maar eens kijken, dan 
zullen we erover vertellen. 
Nel G., Nel B., Corrie en Bep 
 

DIVERSE MEDEDELINGEN 

 
Couleur Vocale 
Daar wij meewerken aan de dienst van 28 oktober in de Hervormde Kerk in 
Fijnaart, lijkt het ons zinvol u iets meer over onze zanggroep te vertellen. De 
leden van de groep komen uit Willemstad en omgeving. Onze groep bestaat 
uit 16 leden. Wij zingen veelal vierstemmig. Onze dirigent is Ruud Krijnen, on-
ze pianist Aarnoud Hobbel. 
De kern van de groep komt voort uit wat een paar jaar geleden Happy Voices 
was.  
Ons repertoire is veelzijdig. Wij zingen in kerkdiensten, houden een kerstcon-
cert, zingen in Kerstnachtdiensten en houden een passiedienst. Daarnaast 
zingen wij ook ”andere” liederen, te horen in een door ons georganiseerd con-
cert. 
Wij willen veelkleurig zijn, zowel wat betreft ons repertoire als wat onze manier 
van zingen betreft. 
Vandaar de door ons gekozen naam voor de groep, Couleur Vocale. 
Mocht u in de dienst aanwezig zijn, hopen wij dat u iets van die kleur kunt 
waarnemen. 
Misschien bent u wel zo enthousiast over onze bijdrage in de dienst, dat u zich 
bij ons aanmeldt als lid. Wij kunnen altijd goede zangers gebruiken. 
 
Maarten Schouls 
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Ontmoetingsdag Friedensstimme 
“Volken komen tot Zijn licht!” Dat is een rijke belofte van God, en tevens het 
thema van de jaarlijkse Ontmoetingsdag van Stichting Friedensstimme. Deze 
vindt plaats op D.V. zaterdag 6 oktober van 10.30 – 15.45 uur in de Veluwehal 
te Barneveld.  In een afwisselend programma zullen evangelisten uit Kazach-
stan, Kirgizië en het Verre Oosten van Rusland (Kamtsjatka) spreken over hun 
werk en de situatie ter plaatse. Daarnaast zal een Russisch-Duits koor uit 
Frankfurt voor muzikale omlijsting zorgen.  
Hebt u altijd al eens de eenvoudige verhalen willen horen vertellen over hoe 
onze God werkt in levens van mensen? Over hoe Jezus Christus Zijn Naam 
bekend maakt onder de volken? U bent van harte welkom! Er is een doven-
tolk, een kindercrèche en een kinderprogramma. Voor meer informatie belt u 
met 0182-538544 of kijkt u op www.friedensstimme.nl. Wij ontmoeten u graag! 
Friedensstimme: Zending, Evangelisatie en Bijbelverspreiding in de voormalige 
Sovjet-Unie. 
  

 
 
Amnesty heeft tegenwoordig bijna geen petities 
meer. 

Wie iets doen wil voor de mensenrechten kan zich, via de boekentafel opge-
ven als schrijver. Dan zorg ik dat er een keer per maand een brief bij u is met 
bijbehorende informatie. 
Eind oktober heb ik weer nieuwe Amnesty-productgidsen. Hieruit kan men 
kaarten en kaarsen bestellen. Deze worden dan begin december afgeleverd. 
Vraag er maar naar bij de boekentafel. 
Bep Rosing 
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Bijbelcampagne 2012 brengt psalmen onder de aandacht. 

 

“Zing, bid, fluister, schreeuw – Wijze woorden uit de Psalmen”.  
Dat is het jaarthema van de bijbelcampagne Wijs met de bijbel. 

 

Psalmen spreken “de taal van ons hart”. Psalm 23, 139 of 150 zijn voor veel 
mensen echte toppers. Psalmen, berijmd of onberijmd, gezongen of gespro-
ken zitten vaak diep verankerd in ons geheugen. In oktober verschijnt ter ge-
legenheid van de Bijbelcampagne een speciale brochure waarmee mensen 
individueel of in een groep aan de slag kunnen met zeven psalmen. Ook de 
succesvolle serie van catecheseboekjes wordt uitgebreid met een derde deel. 
Na “Meet&Greet” en “Alles=Anders” komt nu “#Durf te vragen” uit. Achter-
grondinformatie, uitdagende werkvormen en grappige candidcamerafilmpjes 
voor jongeren. 
Ook in de NBG-Bijbelquiz, die in honderd plaatsen in Nederland wordt gehou-
den, komen psalmen uitgebreid aan bod. 
 
Nel Blok en Anneke Endepoel 
 

 

Passage Fijnaart (evt.) 

18 okt. 19.30 uur, Streekvergadering in Klundert. 
 

AGENDA 
 
  9 okt. 19.45 uur: Gez. kerkenraadsvergadering, Trefpunt 
10 okt. 14.15 uur: Ouderensoos 
22 okt. 15.00 uur: Koffiekerk, Fendertshof 
24 okt. 14.15 uur: Ouderensoos 
30 okt. 19.30 uur: Verg. Consistorie 
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Bijbelleesrooster voor de maand oktober 2012 

 

 
 
 

ma. 1  Openbaring 13:1-10 Beestachtig 

di. 2  Openbaring 13:11-18 Gebrandmerkt 

wo. 3  Psalm 128 Gelukkig gezin 

do. 4  Psalm 2  Volken trekken samen 

vr. 5  Rechters 13 : 1-24 Wie doet recht? 

za. 6  Rechters 14:1-9 Sterkte 

zo. 7  Rechters 14:10-20 De strijd begint 

ma. 8  Rechters 15:1-8 Op scherp 

di. 9  Rechters 15:9-20 Uitlevering 

wo. 10  Rechters 16:1-3 Gesloten poorten 

do. 11  Psalm 56  Help! 

vr. 12  Spreuken 30:1-14 Wijs en bescheiden 

za. 13  Spreuken 30:15-23 Tellen 

zo. 14  Spreuken 30:24-33 Dierkundeles 

ma. 15  Spreuken 31:1-9 Moeders wijsheid 

di. 16  Spreuken 31:10-31 Leve de sterke vrouw 

wo. 17  Marcus 10:13-31 Kinderen van het koninkrijk 

do. 18  Marcus 10:32-45 Selectief geluisterd 

vr. 19  Marcus 10:46-52 Weer zien 

za. 20  Psalm 124 Onze hulp 

zo. 21  Rechters 16:4-22 Femme fatale 

ma. 22  Rechters 16:23-31 Wie bespot wie? 

di. 23  Psalm 143 Gebed 

wo. 24  2 Kronieken 29:1-11 Begin van herstel 

do. 25  2 Kronieken 29:20-30 Offerdienst 

vr. 26  2 Kronieken 29:31-36 Gaven 

za. 27  2 Kronieken 30:1-12 Terugkeer 

zo. 28  Openbaring 4:1-11 Open deur 

ma. 29  Openbaring 5:1-14 Wie verbreekt de zegels? 

di. 30  Openbaring 6:1-8 Vier paarden 

wo. 31  Openbaring 6:9-16 Hoe lang nog? 


