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OVERDENKING 
 

‘Kopiëren toegestaan’ (Lucas 2 vers 10) 
 
‘Als ik kijken kon / had ik je wel gezien // Als ik horen kon / had ik wel geluis-
terd // Als ik bidden kon / had ik je naam wel genoemd // Als ik maar... // Ik had 
je willen vertellen / over mijn geloof / mijn hoop, mijn twijfel / maar ik durfde 
niet // Ik had je willen zeggen / dat het anders kon / niet veel anders / maar wel 
heel anders / maar het kwam er niet van // Het komt er maar zo zelden van // 
Ik had je kunnen zeggen / dat er antwoorden zijn / ik begrijp ze ook niet / maar 
ze zijn er wel / maar je hebt er nooit naar gevraagd // Ik had kunnen zeggen / 
God, Jezus, leven, hoop. Maar ik wist niet / dat je het wilde weten // De woor-
den liggen op mijn tong / in een mond vol tanden // Ik had je willen zeggen... // 
nee... // ... ik wil je zeggen / dat je niet alleen bent / dat God van je houdt, en 
Jezus en zo // en ik ook trouwens.’  
 
Woorden uit het ‘Hart en ziel-pakket’ dat we kregen tijdens de Tweede Missio-
naire Ronde onlangs in Oudenbosch. Na de eerste ronde, twee jaar geleden, 
trokken ds. Hans van Ark en ds. mw. Nynke Dijkstra opnieuw het land in. En 
zo kwamen ze voor de tweede keer in West-Brabant om ook nu weer onze en 
andere gemeentes te helpen en te bemoedigen om getuige van het evangelie 
te zijn. Overbodig is dat niet, want we weten niet altijd hoe wij het evangelie ter 
sprake moeten brengen. ‘De woorden liggen op mijn tong / in een mond vol 
tanden’. Herkenbaar, niet? Maar de engel zegt ‘Wees niet bang, want ik kom 
jullie goed nieuws brengen’. Een blijde boodschap voor álle mensen.  
 
En het geschiedde 
Dat zie je al in het Kerstverhaal. Met steeds die gongslag, drievoudig: en het 
geschiedde, driemaal in dit verhaal. Als een zware gong die met een enorme 
slag de geschiedenis wakker schudt en een echt ándere geschiedenis begint. 
‘En het geschiedde’. En het geschiedde, de eerste gongslag, in de dagen van 
keizer Augustus. In onze aardse geschiedenis. Een man en een zwangere 
vrouw in een hoekje van een wereldrijk, opgedreven door een machtige ko-
ning, de zoon van god, naar hij meent. En het geschiedde, de tweede gong-
slag, dat de dagen vervuld waren dat zij baren zou en zij baarde haar eerstge-
boren zoon. Dat is het evangelie, de blijde boodschap, Immanuël, God met 
ons. Maar het moet eerst nog bekend gemaakt worden. Hij is geboren, maar 
niemand die Hem herkent. God, zo onaanzienlijk. De boodschap moet gepre-
dikt worden. Dat zie je dus al in het kerstverhaal. De hemel zelf gaat open en 
een bode, omgeven met de heerlijkheid van God, gehuld in luister, zegt: 
‘Wees niet bang’. Iemand heeft berekend dat dat 365 maal in de bijbel staat: 
‘Vrees niet’, genoeg voor elke dag. Grote blijdschap, zegt de bode. Waarom? 
Vanwege de Redder, de Redder die vrede brengt. Vrede is het sluitstuk van de 
redding. Vrede, sjaloom, bij de mensen op de aarde. Maar uit zichzelf weet de 
aarde dat niet. Die boodschap moet gepredikt worden. En als die boodschap 
dan gepredikt is, vanuit de hemel, tot de aarde, wil het verder gepredikt wor-
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den op aarde. En het geschiedde, de derde gongslag, toen de engelen waren 
weggegaan naar de hemel dat de herders gingen kijken. Zo begint dat predi-
ken: eerst moet je het zelf zien, overtuigd worden. Waar je niet zelf vol van 
bent, dat kun je niet overdragen. Eerst is het hun bekendgemaakt. Dan gaan 
ze kijken. En dan nemen zij de boodschap over.  
 
Kopiëren 
Als je het verhaal goed leest, zie je hoe de herders de engelen kopiëren. De 
bode maakt bekend, de herders maken bekend. De engelen loven God, de 
herders loven God. De hemel getuigt, de aarde neemt dat getuigenis over. De 
hemel zegt er is een Redder geboren, de herders maken dat op aarde bekend. 
De hemel brengt God de lof, de herders op aarde loven God. De boodschap 
uit de hemel raakt mensen op aarde en die mensen gaan getuigen. Het Chris-
tendom is een godsdienst die, zo zegt onze kerk, mensen welkom wil heten en 
aan wil spreken.    
 
Eenvoudig  
Dat kan heel eenvoudig. Bijvoorbeeld: ‘Ja ik ben lid van de kerk in Fijnaart en 
dat doet mij goed, ga eens mee!’ ‘Ja, je hoort mij zingen en de TV staat aan, 
op ‘Nederland zingt’, misschien moet je ook eens luisteren!’ ‘Waarom ik ge-
loof? Ik kreeg het van huis uit mee, het geeft mijn leven zin en het leert mij om 
ook aan anderen te denken’. Kopiëren is toegestaan! ‘De herders gingen te-
rug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien had-
den, precies zoals het hun was gezegd’. Ze konden eenvoudig hun mond niet 
houden.     
 
Gezegende Kerstdagen, een goede jaarwisseling en heil en zegen in 2013 
wenst u, 
ds. Hans van der Sterre 
 
 
 

KERKDIENSTEN 
 

23 december  Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Geref.kerk, Zevenbergen 

10.00 uur: Hervormde kerk 

Bijzonderheden 4
e
 Advent 

Voorganger Ds. J.H. Adriaanse, Randwijk 

Ambtsdrager van dienst A. Elzerman 

Gastheer / gastvrouw S. Vormeer 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Onderhoudsfonds 
Diaconie 
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24 december Moerdijk FM: Hervormde kerk, Zevenbergen 

10.00 uur: Hervormde kerk 

Bijzonderheden Kerstnachtdienst 

Voorganger Ds. K. Beuckens, Dordrecht 

Ambtsdrager van dienst W. Oostdijck 

Gastheer / gastvrouw T. Bienefelt 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Kerk 
Diaconie 

 

 

25 december 

10.00 uur: Hervormde kerk 

Bijzonderheden Kerstgezinsdienst 

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

Ambtsdrager van dienst T. Verhagen 

Gastheer / gastvrouw A. Bom Azn 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Kinderen in de knel 
Onderhoudsfonds 

 

 

30 december  Moerdijk FM: Hervormde kerk, Fijnaart 

10.00 uur: Hervormde kerk 

Bijzonderheden  

Voorganger Ds. J.A. Bos, Papendrecht 

Ambtsdrager van dienst S. Vormeer 

Gastheer / gastvrouw A. Bom Jzn 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Kerk 
Onderhoudsfonds 

 
 

31 december  Moerdijk FM: 

19.00 uur: Gereformeerde kerk  

Bijzonderheden Oudejaarsdienst 

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

Ambtsdrager van dienst T. Bienefelt 

Gastheer / gastvrouw A. Breure 

Koster H. van der Kemp 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Oudejaarscollecte 
Onderhoudsfonds 
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6 januari  Moerdijk FM: Protestantse gemeente Fijnaart 

10.00 uur: Gereformeerde kerk 

Bijzonderheden Nieuwjaarszondag; Na afloop koffie drinken 

Voorganger Ds. R.H. Stutvoet, Berkel en Roderijs 

Ambtsdrager van dienst A. Bom Azn 

Gastheer / gastvrouw A. Bom Jzn 

Koster Jan Kruis 

Collecte Rondgang 
 
               Uitgang 

1
e
 Ouderenwerk 

2
e
 Onderhoudsfonds 

Kerk 

 

13 januari  Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert 

10.00 uur: Hervormde kerk 

Bijzonderheden Heilig Avondmaal; Flame en Meetingpoint 

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

Ambtsdrager van dienst A. Breure 

Gastheer / gastvrouw A. Bom Azn 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Diaconie 
Onderhoudsfonds 

 

14 januari – 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. v.d. Sterre  

 

20 januari Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenbergen 

10.00 uur: Hervormde kerk 

Bijzonderheden Na afloop koffiedrinken 

Voorganger Ds. G.A.J. van der Maas, Apeldoorn 

Ambtsdrager van dienst A. Dijkshoorn 

Gastheer / gastvrouw A. Breure 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Kerk 
Catechese en Educatie PKN 

 

27 januari  Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Klundert 

10.00 uur: Rooms-Katholieke kerk 

Bijzonderheden Week van de eenheid: 3-kerkendienst; 
Na afloop koffie drinken 

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

19.00 uur:  Zangdienst in de Gereformeerde kerk: 
K.Vos, Hoogerheide 

Ambtsdrager van dienst A. Elzerman 

Gastheer / gastvrouw A. Dijkshoorn 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

?? 
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ROOSTERS 
 Kinderoppas Kindernevendienst 

23 december Lejanne en Nel Claudia en Tiny 

25 december Claartje en Babette Kinderen blijven in de kerk 

30 december Francien en Myrthe Nicky 

  6 januari Elly en José Saskia en Nicky 

13 januari Marjolein en Daphne Flame 

20 januari Marjoke Jolanda en Tiny 

27 januari Nel en Lejanne Susanne en Annelies 

 
 

 PP-dienst Beamerdienst 

23 december Tiny Gerrit/Korstiaan 

24 december Gedrukte liturgie ----- 

25 december Gedrukte liturgie ----- 

30 december Ad Willian 

31 december GK ----- 

  6 januari Jan Bert 

13 januari Edward Anton 

20 januari Tiny Peter 

27 januari RK kerk ----- 

 
 

 Bloemendienst Organist 

23 december Marianne Solleveld Ad van Sprang 

24 december  Dick van der Giesen 

25 december Adrie, Riet, Tinie en Hetty Han van der Mast 

30 december Marjo van Dueren den H. Dick van der Giesen 

31 december  Johan van der Steen 

  6 januari Jana Peraer  

13 januari Tinie Verhagen (HA)  

20 januari Hanny v.d. Kemp  

27 januari Anneke Endepoel (RK)  
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TAAKGROEP GEMEENTE   ZIJN 
 

Pastoralia 
 

Mensenlief en mensenleed 

 

• Met Wilma Vormeer (Rozenhof) gaat het gelukkig beter. Ze kan weer een 
aantal uren werken. 

• Ook Ella Knook heeft wat meer moed gekregen, mede na een injectie in 
de schouder. 
 

Niet alle namen kunnen in deze rubriek vermeld worden. Zo de gemeentele-
den die dezer dagen een dierbaar familielid uit handen moesten geven of die 
geconfronteerd werden met een ongeneeslijk zieke in hun familiekring. Laten 
we hen in onze gebeden gedenken.   
 
Aan het eind van dit jaar eindig ik met de woorden van Bonhoeffer (Gezang 
398).  
‘Door goede machten liefderijk geborgen, verwachten wij getroost wat komen 
mag.  
God is met ons des avonds en des morgens, en zeker met ons elke nieuwe 
dag.’   
 
Hartelijke groet, ds. Hans van der Sterre 

 
Op 31 oktober is Jenna Bom geboren. Zij is een dochter van Jeroen en Silva-
na Bom, Prinses Irenestraat 2. Wij feliciteren de ouders met de geboorte van 
hun dochtertje.  
 
Op 16 december wordt Joppe Sibrandus Adrianus Stoop gedoopt. 
Joppe is de zoon van Marcel en Marloes Stoop-Bas, Eksterstraat 26. Onze ge-
lukwensen met de doop van Joppe.  
 
De afgelopen weken verbleven meerdere gemeenteleden in een ziekenhuis.  

• Mw. A. Tolenaars-Blokland, Eksterstraat 4, werd diverse keren opgeno-
men. Heel belastend, maar ze is nu weer thuis. 

• Dhr. P. Baas, Esdoornpad 21, lag in de voorbije maand ook een paar da-
gen in het ziekenhuis.  

• Mw. K.C. Otto-de Vos, Fazantstraat 20, is na enkele dagen opname weer 
thuis gekomen en trekt er weer op uit met haar scootmobiel. 

• Dhr. A. Agterdenbos, Kerkring 10A, was weer in het ziekenhuis opgeno-
men. Hij is een poosje thuis, maar wacht nog op een operatie in het Fran-
ciscusziekenhuis  

• Ook dhr. J. Knook, Fazantstraat 18, lag in het ziekenhuis in Roosendaal, 
maar wacht op een oproep voor operatie in Nieuwegein.  
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• Dhr. P. van Nieuwenhuijzen, Koperwiekstraat 15, is herstellende van een 
knieoperatie. 

• Mw. P. Lodder-Westerlaken, Van Heemstralaan 18, was enkele dagen in 
het Franciscusziekenhuis. Het zijn spannende weken voor haar en de fa-
milie. 

• Mw. H. van Sighem-Bras, Appelaarseweg 8a, heeft goede uitslag gekre-
gen en is inmiddels weer thuis. 

• Mw. J. de Vos-v.d. Werf, Leeuwerikstraat 43, is vanuit het ziekenhuis voor 
revalidatie naar Zorgcentrum De Zeven Schakels, Kasteelweg 4, 4761 BN  
Zevenbergen gegaan. 

Na een tijdelijke opname in een verpleeghuis zijn weer thuis gekomen: 
- Ds. R.S. Brandenburg, Statietjalk 18, Bergen op Zoom 
- Mw. J. Maris, Boerendijk 52 
- Mw. A. Nieuwkerk-Kievit, de Bongerd 23 
 
Wij wensen u allemaal heel veel sterkte en Gods nabijheid toe. 
 
Op 28 november zijn overleden: 
Mw. Gretha Neeltje Meldrum-Klein, Kerkring 29 op de leeftijd van 91 jaar; 
Dhr. Willem Marius van der Vorm, Friesestraat 7, Heijningen op de leeftijd van 
77 jaar. Wij bidden de familie kracht toe om dit verlies te dragen. 
 
Een hartelijke groet, Willy Oostdijck 

 

 

Verhuisd 

 

Mw. J.J. Schoonderwoerd, Langs de Kreek 2, 4793BG Fijnaart > Nonnenveld 

509, 4811DT Breda. 

Mw. Warm-Sluiter, Hazelaarstraat 4, 4793BD Fijnaart > Wielingenstraat 8, 

4301XP Zierikzee. 

Dhr. J.A. Lodder, Wilhelminastraat 51, 4793EM Fijnaart > Prins Willemstraat 4, 

4791JR Klundert 

 

Nieuw ingekomen 

Dhr. L.J.G. Zevenbergen, Verlaatstraat 42, 4791HK Klundert > Sterappel 2, 

4793KE Fijnaart. 

Mw. D.G. Ardon-Konings, Koningin Emmastraat 34, 4797HK Willemstad > Jan 

Punthof 45, 4793GS Fijnaart. 

 

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

meente. 
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80+ verjaardagen 

  6 jan. mw. A.H. Zegelaar-Hartmans, Oude Heijningsedijk 171, 4794RE 

  8 jan. dhr. P. Krougman, Kraaiendijk 9, 4794SG 
11 jan. mw. C.J. van Poortvliet - de Vos, Kerkring 101, 4793ES 
12 jan dhr. H. de Ruiter, Kerkring 21, 4793ES 
12 jan. mw. L.C. Knook - de Kok, Jan Punthof 77, 4793GS 
12 jan. mw. M.L. Bresijn – Kluifhooft, Jan Punthof 69, 4793GS 
13 jan. mw. H.J. Schreuders-Straasheim, Wilhelminastraat 7, 4793EL 
13 jan. dhr. P.J. van Helden, Kerkring 62, 4793ES 
14 jan. dhr. P.J. de Wit, De Bongerd 11, 4793BJ 
18 jan. mw. C.M. Hollemans – Stam, Kadedijk 35, 4793GA 
19 jan. mw. A. van de Ree - van Enthoven, Jan Punthof 19, 4793GR 
19 jan. mw. A. van Heijkoop, St. Janstraat 2, 4758BH Standdaarbuiten 

 
 

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. 

 
 

Omzien naar elkaar 
Nu we vacant zijn in onze gemeente, willen wij u vragen mee te doen met 
”Omzien naar elkaar”. Daarom 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 dit dan a.u.b. 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. 0168462693 of 0628441298 
Wijkouderling Piet de Lange  tel. 0168320823 of 0610698614 
Wijkouderling Dit Konings  tel. 0168463590 of 0613185030 
Wijkouderling Emy Hendrikse  tel. 0168464426 of 0640558609 
Wijkouderling Wim de Loome  tel. 0165322331 of 0623783960 
Jeugdouderlingen  
Anton en Annette Dijkshoorn,  tel 0168405709 of 0640558609 
 
Wij vertrouwen op uw medewerking. 
Met vriendelijke groeten, Piet de Lange 
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Tien Woorden  
(uit de ‘Open deur’ oktober 2010, herkomst onbekend. Gevonden in ‘In ge-
sprek’) . Op 11 nov. j.l. las ds. Van der Sterre de onderstaande tien woorden. 
Omdat het veel gemeenteleden aansprak, zijn ze hieronder afgedrukt. 

 

‘ TIEN VRIJHEDEN ’  
 

IK BEN HIJ DIE IS! 

God zal Ik u wezen! 

Ik heb u verlost: 

leef als bevrijde mensen. 

 

de weg van het gebod 

is de weg die je vrij maakt: 

vrij van andere goden en machten: 
 je hoeft ze niet te dienen; 
 je hoeft niet te buigen; 

vrij om God niet vast te leggen 
 in beelden van hout of steen; 
 in denkbeelden van dogma en belijdenis; 

vrij om de Naam van God 
 aan te roepen, te belijden, te loven; 
 te fluisteren, als de naam van de liefste; 

vrij om tijd vrij te maken 
 voor jezelf, voor elkaar, voor God; 

vrij om te leren 
 van de generatie die ons voorgaat; 
 aan de kinderen, de mensen van morgen; 

vrij om wel kwaad te worden, 
 maar nooit langer dan tot de zon ondergaat, 
 zodat er in je hart geen ruimte komt 
 voor wrok, haat en bitterheid; 

vrij om trouw te zijn 
 aan man, vrouw, vriend en vriendin 
 tot wie je ooit eens zei: ik hou van jou! 

vrij om rechtvaardig en zorgvuldig om te gaan 
 met wat jou aan bezit is geschonken; 

vrij om eerlijk en vol vreugde te zeggen: 
 ik weet iets goeds van hem... over haar... 
 en anders liever je mond te houden! 

vrij van begeerte, 
 dat verschrikkelijke verlangen 
 om te hebben wat de ander heeft, 
 dat verteert en stuk maakt. 

Leef als bevrijde mensen! 

Uit de pastorie te Heerde 
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Groet van de Veluwe 
 
Op het moment dat ik dit schrijf wonen wij al weer 
twee maanden op de Veluwe. Afgelopen week bouw-
den de jongste twee nog een reuze sneeuwpop. In-
middels is de sneeuw bijna weer gesmolten en komt 
de kerstdrukte wel heel dichtbij: kerstbijeenkomsten 

voor jong en oud en daarna alle erediensten rond de kerstdagen.  
Het afscheid van Fijnaart lijkt nog zo kort geleden en we denken nog aan de 
prachtige afscheidsdienst. Mooi dat de kerk weer zo vol was! Nogmaals be-
dankt voor uw en jouw aanwezigheid en meeleven. Fijn dat enkele momenten 
zijn vastgelegd op de foto zodat we er nog naar kunnen kijken in het album dat 
we van u en jou ontvingen!  
Ontroerend was het dat zoveel mensen op 14 oktober jl. voor de bevestigings-
dienst en de intrededienst de moeite hadden genomen om naar Heerde af te 
reizen. Hartelijk dank voor uw en jouw aanwezigheid, het was hartverwar-
mend! 
Op de website van de Hervormde gemeente Heerde kunt u nog foto’s bekijken 
van de diensten: www.hervormd-heerde.nl (>agenda&activiteiten>Wijk Zuid). 
Ook al wonen wij op enige afstand van Fijnaart: door het geloof in de Here Je-
zus Christus mogen we ons ook in de toekomst verbonden weten.  
Wij willen u en jullie langs deze weg gezegende kerstdagen en een voor-
spoedig A.D. 2013 toewensen!  
Een hartelijke groet uit de pastorie a/d Wilhelminalaan in Heerde, mede na-
mens mijn vrouw en onze kinderen, Daniël, Laurens en Joël.  
 
In Christus verbonden,  
ds. G.J. Röben, Wilhelminalaan 12, 8181BB Heerde, 0578-701019 
 

Zondagavondgespreksgroep 
De eerste avond van de gespreksgroep is weer geweest. Fijn dat er weer ie-
mand extra bij was en dat er een aantal mensen heeft gezegd mee te willen 
draaien. We hebben met elkaar nagedacht over een boekje, dat we willen 
gaan gebruiken als leidraad voor de gesprekken. We hebben besloten om net 
als de donderdagmiddaggroep het boekje: ‘Geloof, liefde en hoop’ van ds. Jan 
Maasland te gaan gebruiken. 
Geloven, liefhebben en hopen doe je niet alleen. Juist in de ontmoeting met 
anderen en met God krijgen deze woorden hun rijke betekenis. 
Ben jij tussen de 25 en 45 jaar, dan willen we jou ook nog graag uitnodigen. 
Twijfel je of dit iets voor jou is, weet je welkom. De eerstvolgende bijeenkom-
sten worden gehouden bij Bert en Emie Hendrikse (Appelaarseweg 2, Fijnaart) 
en zijn gepland op 13 januari en 24 februari van 19.15 – 21.15 uur. 
Voor nadere informatie, bel Jaap-Kees van Strien (06-23213260) 

Van de KERKENRAADSTAFEL 
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Fiat voor de fusie van beide gemeenten 
 
Na een aantal jaren hard werken waren we op 23 oktober jl. 
dan zover dat de belangrijkste stukken m.b.t. het SoW proces 
konden worden gepresenteerd aan beide gemeenten. Daar 
waren 70 gemeenteleden aanwezig en 15 leden meldden zich 

af. Voordat we aan deze stukken begonnen werd eerst de Stille Week geëva-
lueerd. De ervaringen hierover werden uitgewisseld en deze bleken divers te 
liggen. Vervolgens gaf Menno Bom, de voorzitter van de aanstuurgroep ons 
een presentatie m.b.t. de Plaatselijke Regeling, waarbij hij de belangrijkste 
punten belichtte. De Plaatselijke Regeling is in feite het stuk waarbij op basis 
van de kerkorde de belangrijkste formele zaken worden vastgelegd. 
Daarna presenteerde hij ons het beleidsplan, dat in wezen een nadere uitwer-
king van de Plaatselijke Regeling is en waarin is vastgelegd hoe wij de ko-
mende 4 jaar gestalte willen geven aan ons  kerk zijn in Fijnaart. 
Na diverse vragen hierover beantwoord te hebben, lichtte Wim Langbroek 
namens de kerkrentmeesters het plan toe om de kerkzaal van het hervormde 
gebouw aan te passen in die zin dat door het verwijderen van 3 banken achter-
in de kerkzaal ruimte ontstaat om elkaar ook daar zowel voor als na de kerk-
dienst te ontmoeten.  
Deze avond, die bedoeld was om alle gemeenteleden te informeren, verliep in 
een goede sfeer en het proces werd vervolgd voor beide gemeenten op 14 
november. Op die avond hadden onze beide kerken een aparte gemeente-
avond waarop de gemeenteleden zich konden uitspreken over bovengenoem-
de stukken en aan hen werd gevraagd of zij konden instemmen met de fusie. 
De in totaal ruim 100 leden (bij beide kerken ruim 50) hebben zich unaniem 
uitgesproken voor de fusie. En op 27 november jl. gingen ook beide kerkenra-
den akkoord.  
Dit is een historisch moment voor beide kerken. De kerkenraden zijn hier heel 
blij mee, omdat ondanks alle soms lastige punten, het ons met elkaar toch is 
gelukt om zover te komen.  
Dit hebben wij zeker mede te danken aan de voortvarende en verstandige 
aanpak van de aanstuurgroep. Menno, Ab, Henk, Albert en Peter en  natuurlijk 
ook alle kerkenraadsleden : bedankt namens de hele gemeente voor jullie 
enorme en vasthoudende inzet!  
En natuurlijk zal ieder van ons een bepaald punt nog weleens lastig vinden. Dit 
is onvermijdelijk als je samen optrekt, maar wel vanuit een andere historie en 
cultuur komt. Daarvoor is eigenlijk maar een remedie: doe mee en praat mee 
met respect voor de ander die soms dingen op een andere manier ervaart. 
De stukken gaan nu naar de classis en zullen naar verwachting in januari a.s. 
worden behandeld. Als dat goed verloopt zal de fusie rond maart een feit zijn. 
 
Vanaf deze plaats heten wij iedereen van harte welkom in onze nieuwe kerk! 
Wim Langbroek en Jan Kruis 
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Jeugdrubriek 

 

Profetenkwartet 

Op 2 december zijn we begonnen met de kindernevendienst aan het advents- 

project. De adventstijd is een tijd van verwachting. We leven toe naar het 

Kerstfeest, het feest waarop we zullen vieren dat er licht komt in het donker. 

Dit jaar worden we in de adventstijd bij de hand genomen door vier profeten. 

Voor alle vier de profeten speelt de verwachting een belangrijke rol. Ze kijken 

uit naar een tijd die komen gaat, een tijd waarin God zich nog duidelijker zal 

laten zien in de wereld. Daarover vertellen die vier profeten elk in hun eigen 

woorden en beeldspraak.  

Samen vormen ze een hoopvol kwartet: God zal dichtbij mensen komen, zijn 

licht doorbreekt het donker. Of, met de woorden die Sytze de Vries schreef 

voor het projectlied van dit jaar:  

 

Wie met profeten dromen droomt, 

ziet aan de horizon 

hoe er een ware koning komt, 

zo stralend als de zon. 

 

Met kerst gaan we weer iets heel speciaals doen. Er is dan geen kinderne-

vendienst, maar we vertellen met z’n allen het verhaal dat bij ons project hoort. 

Hierin zijn ongeveer 9 kleine rolletjes met enige tekst. Verder is er een vertel-

ler, die, hoe kan het ook anders, veel tekst heeft, maar dit op een geheel eigen 

wijze helder en duidelijk mag voorlezen. 

Om dit op een leuke manier neer te zetten op kerstmorgen, hebben we natuur-

lijk jullie hulp nodig. Wij doen ons best om het podium, decor en de kleding in 

orde te krijgen. Maar de rollen moeten door jullie vervuld worden!! Dus laat 

ons even weten of je mee wilt doen! En laat dan meteen weten of je een rol 

wilt spelen met enige tekst, of misschien kan jij wel heel goed vertellen en wil 

je verteller zijn. Maar ook als je er wel bij wilt zijn en liever geen tekst wilt, ben 

je ook van harte welkom!! 

Om te zorgen dat we een leuk toneelstuk hebben in de kerk, willen we een 

paar keer even oefenen. Op vrijdag 22 dec. om 16.00 uur en op zondag 23 

dec. na de dienst. Als eventuele reservedatum hebben we nog maandag  

24 dec. staan. 

Dus geef je snel op!!  

Dat kan op het volgende mailadres: saskiavandereijk@hetnet.nl  

 

Schoenendozen 

In november was ‘Aktie Schoenmaatjes’ er weer. U zult ongetwijfeld de 
schoenendozen in de kerk hebben zien staan. We hebben dit jaar namens on-
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ze kerk en basisschool Het Kompas uit Heijningen 51 gevulde dozen bij het 
inzamelpunt kunnen inleveren! Dat was veel meer dan de afgelopen jaren. 
Daarom willen we Het Kompas, de kinderen en hun ouders uit onze kerk en 
ook de volwassen gemeenteleden die dit jaar hebben meegedaan door het 
vullen van een doos of het geven van spullen of het schenken van geld voor 

verzendkosten heel hartelijk bedanken! 
Mogen we volgend jaar weer op jullie rekenen? 
De actie heeft dit jaar zelfs zoveel aandacht getrokken dat ons door een gulle 
gever het prachtige bedrag van €1.000,-- is toegezegd. Dit zal worden ge-
schonken aan Edukans, de organisator van de actie! Heel erg bedankt daar-
voor! Edukans zal er enorm blij mee zijn. 
 
Leiding kindernevendienst 

 
 
ROCK SOLID: de leukste club van 
Fijnaart! Dus ben jij tussen de 11 en 14 

jaar?! Ook in het nieuwe kalenderjaar ben jij van harte welkom van 19.33 tot 
21.34 uur!  

In januari komen we op zaterdag 12 en vrijdag 25 januari – Sirkelslag! ☺  - 
bij elkaar!  
Rock Solid leiding: Gerda, Marrie, Nick, Joost en Herman.  
 

Sirkelslag 

 

Wordt onze club dit jaar de winnaar? 

Op een vrijdagavond zit je met je eigen groep bij elkaar en start je de DVD. Je 

weet niet welke opdrachten uitgevoerd moeten worden. Het enige dat je weet 

is dat honderden kinderen op datzelfde tijdstip ook klaar zitten om de strijd aan 

te gaan tegen jouw groep. 

Wordt jouw groep de winnaar van één van de vier Sirkelslagbekers?  

Dan worden wij de helden van Nederland! 

 
 
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 be-
zig.  
Eerst komende keer is op: 13 januari.  
Voor alle jongeren van groep 8 tot 15 jaar.   
 
Groetjes van: Adriaan, Willian en Herman.  
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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. 

 

 

TAAKGROEP   BEHEER 
 

 

Verantwoording collecten 28 oktober t/m 10 december 2012 

 

28-10 Kerk      € 192,64 

28-10 Kerk (zangdienst)    €   41,42 

  4-11 Oogstcollecte     € 707,20  
  4-11 Onderhoudsfonds    € 198,49  
11-11 Kerk      € 170,75 

18-11 Onderhoudsfonds    € 267,79 

18-11 Kerk      € 188,55 

25-11 Kerk      € 158,05 

  2-12 Onderhoudsfonds    € 173,88 

  2-12 Kerk      € 167,60 

  9-12 Onderhoudsfonds    € 105,03  
  9-12 Kerk (zangdienst)    €   35,70 

 

Giften 

Via bank 1 x € 250,=, 2 x € 100,=, 1 x € 10,=, via mw. Hendrikse 1 x € 50,=,  
Alle gevers hartelijk dank! 

 

Kerkbalans 2012 

Voor de actie Kerkbalans 2012 is t/m 10 december 2012 aan toezeggingen 
ontvangen een bedrag van € 53.170,-, waarvan reeds € 51.196,50 is binnen-
gekomen. Er zijn dus diverse gemeenteleden, die het toegezegde bedrag nog 
niet betaald hebben. 
Wij verzoeken u het toegezegde bedrag voor 31 december 2012 over te ma-
ken op onze ING rekening 9638332 t.n.v. Kerkrentmeesters Herv. Gem Fijn-
aart – Kerkbalans. 

 

Abonnementsgeld Contactruimte 2012  
Voor de abonnementskosten 2012 voor Contactruimte zijn bij het november-
nummer acceptgiro’s of een notitie bijgevoegd. Tot op heden hebben nog niet 
alle abonnees het abonnementsgeld van € 9,= overgemaakt. Wij verzoeken u 
dit bedrag alsnog over te maken op ING rekeningnummer 9638292 t.n.v. Kerk-
rentmeesters Herv.Gem. Fijnaart – Kerkblad, onder vermelding van Abonne-
ment Contactruimte 2012.  
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Wij verzoeken u vriendelijk het abonnementsgeld voor 31 december a.s. te 
voldoen.  
Bij voorbaat onze hartelijke dank! 
 

Solidariteitskas 2012 

Nog niet alle gemeenteleden hebben hun bijdrage van € 10,= voor Solidari-
teitskas 2012 betaald. Solidariteitskas is geen vrijblijvende bijdrage, maar een 
verplichte bijdrage voor het lid zijn van de kerk. Van deze bijdrage moeten wij 
als Hervormde Gemeente 50% afdragen aan de PKN. Vandaar ons verzoek 
om deze bijdrage alsnog over te maken op ING rekeningnummer 9638308 
t.n.v. Kerkrentmeesters Herv. Gem. Fijnaart – Solidariteitskas. 
Bij voorbaat onze hartelijke dank! 

 

Verjaardagsfonds 

De opbrengst over het derde kwartaal 2012 bedroeg € 940,36. De totale op-
brengst t/m het derde kwartaal is € 2.810,91.  
Alle gevers hartelijk dank! 

 

Vrijwilligers gezocht!! 
De kerkrentmeesters zijn op zoek naar een drietal vrijwilligers voor ondersteu-
ning bij het rondbrengen van de enveloppen voor Solidariteitskas, Paascollec-
te, Eindejaarscollecte en voor het bezorgen en ophalen van de enveloppen 
voor de aktie Kerkbalans. Wij zoeken 2 vrijwilligers voor Fijnaart en 1 vrijwilli-
ger voor Standdaarbuiten. De hulp van vrijwilligers speelt een zeer belangrijke 
rol bij de geldwerving en het financieel gezond houden van onze gemeente. 
Voor vragen en nadere informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter van het 
College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente, de heer W. 
Langbroek of bij de heer L.A. Elzerman. U kunt zich ook bij deze personen 
aanmelden. 

 

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 

 

Eindejaarscollecte   

Mensen zijn ten diepste wezens die altijd hopen. Dat komt omdat zij weten wat 

geloof en liefde zijn. Zodra die twee tekortkomen, helpt de hoop om te verlan-

gen naar hoe het kan zijn en misschien wel zal worden. De hoop houdt men-

sen in de meest barre situaties warm en wakker.  

Dit jaar heeft de Protestantse Kerk het thema “Vol van Hoop” meegegeven 

aan alle plaatselijke gemeenten. Door de boodschap van het Evangelie zijn we 
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vol van hoop voor deze wereld, voor de kerk en daarmee vol van hoop voor 

onze plaatselijke gemeente.   

Misschien hoopt u wel dat er meer mensen naar onze kerk komen of dat er 

extra activiteiten worden aangeboden? Nu, aan het einde van het jaar, blikken 

we als kerkenraad terug op wat er allemaal in onze eigen kerk gebeurde. Acti-

viteiten voor jong en oud passeren de revue. En dan zien we uit naar een 

nieuw jaar, waarin we hopen blijvend geïnspireerd te worden door het Evange-

lie. Uitdagingen zullen er zeker zijn en daarom is uw steun voor onze eigen ac-

tiviteiten zo belangrijk.   

Met uw bijdrage aan de eindejaarscollecte ondersteunt u het werk van onze 

eigen kerkelijke gemeente en kunnen we hoopvolle activiteiten uitvoeren.   

U kunt gebruik maken van de acceptgiro die u ontvangen heeft. 

 

Kerkbalans 2013 
Deze maand vieren we weer de geboorte van Jezus Christus. En, hoewel de 
kerk het hele jaar door een baken en een lichtpunt in ons bestaan vormt, lijkt 
dat nu nog meer dan anders het geval. Juist in dit donkere seizoen ontmoeten 
we elkaar in de vieringen rondom kerstmis, in ons helder verlichte en sfeervol 
gedecoreerde kerkgebouw, vaak nog met veel meer familie, vrienden en be-
kenden dan in de reguliere eredienst.  
De volgende maand gaat de actie Kerkbalans weer van start. We vragen u 
dan om een toezegging als bijdrage voor het plaatselijke kerkenwerk voor het 

jaar 2013. De actie heeft als thema “Wat is de Kerk u (/jou/mij) waard?” We 
vragen u op de man/vrouw/meisje/jongen af om over die vraag na te willen 
denken. Want de kerk is het waard om je voor in te zetten. Voor iedereen om 
zijn eigen redenen. 
De vraag “Wat is de kerk mij waard?” kan ook worden omgekeerd en luidt 
dan: ”Wat kan ik voor de kerk betekenen?” Misschien een brutale vraag, maar 
we durven hem tóch te stellen. Want u kunt veel voor onze kerk doen. Door 
aanwezig te zijn in de eredienst. Door u in te zetten als vrijwilliger in het plaat-
selijke kerkenwerk, waarin iedereen naar beste kunnen welkom is, met han-
den en hoofd.  
En natuurlijk door uw geldelijke bijdrage aan de plaatselijke kerk! Zodat onze 
kerk van waarde kan blijven, voor ons allemaal, voor onze omgeving, nu en in 
de toekomst. 
 
 
 
 
 
 

TAAKGROEP KERK en  
WERELD 
 

Dankdag Gewas en Arbeid 
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Op zaterdag 3 november waren we druk met het maken van zo’n 220 bakjes 

fruit. We hadden er schik in en het was erg gezellig onder elkaar. Er waren 

weer vele vrijwilligers die de fruitbakjes kwamen vullen: hartelijk dank hiervoor. 

Ook willen we de fruitteeltbedrijven en een groenteteeltbedrijf hartelijk danken 

voor hun giften van diverse producten.  

De particulieren willen wij hartelijk danken voor hun giften vooral in de vorm 

van chocolade, thee en blikjes fruit. Op zondag na de dienst gingen de jonge 

ouders op stap met de vele bakjes. De mensen, die de bakjes kregen, waren 

zeer dankbaar en blij kleine kinderen te zien. Er lag dan ook van alles voor de-

ze kinderen klaar om hen te verwennen. 

Diaconie Kerk & Wereld 

 

Zeemanshuis in dorp Moerdijk 

Bijna acht jaar geleden hebben de RK kerk en de protestantse kerken in het 

dorp Moerdijk het zeemanshuis opgezet aldaar. Zeevarenden uit allerlei lan-

den kunnen daar elkaar ontmoeten en er is gelegenheid om te telefoneren en 

te internetten. Daarnaast kunnen de zeelieden iets drinken, tafeltennissen, 

sjoelen, souvenirs kopen enz. Er liggen bijbels en wat lectuur. Iedere maan-

dag- en donderdagavond is het zeemanshuis geopend. Per avond zijn er ge-

middeld 12 zeelieden aanwezig; het maximum aantal ligt boven de 30 zeelie-

den! De voertaal is Engels. Het is bijzonder fijn om met de zeelieden te praten; 

ook zij hebben vaak moeite met het spreken in de Engelse taal. Ze waarderen 

het bijzonder als ze kunnen praten over thuis; hun vrouw, kinderen en familie. 

Het zeemanshuis draait op vrijwilligers en daaraan is op dit moment een grote 

behoefte. Heeft u interesse? Bel dan even naar Ruud Hopma (0168-412771).  
Het zeemanshuis is geopend op maandag- en donderdagavond van 19:00 uur 
tot 22.00 uur, in het onderkomen van de Waterscouting Matthijs Heldt Groep 
aan de Sluisweg 4 te Moerdijk. 
U bent daar trouwens altijd vrijblijvend welkom, ook als u bij voorbaat al weet 
geen vrijwilliger te willen/kunnen worden 

Met hartelijke groeten, Taakgroep Kerk en Wereld 
 

Verantwoording collecten november/december 
14-10 Werelddiaconaat    €   78,65 
14-10 Avondmaal ZWO    € 106,05 
21-10 Plaatselijk Jeugdwerk    € 213,03 
28-10 Hervormingsdag    € 128,30 
  4-11 Hans Geveling derde Wereldfonds  € 222,43 

overgemaakt € 400,- 
11-11 Zending Hoop Brazilië    € 343,68 

overgemaakt € 500,- 
25-11 Ouderenwerk     € 231,33 

 

Bartiméus - spaarbusjes 
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In september/oktober zijn de spaarbusjes voor Bartiméus-Sonneheerdt weer 

opgehaald en in november geteld. Het opgehaalde bedrag is  € 217,13.  
Namens Bartiméus hartelijk dank voor deze bijdrage. Het bedrag komt geheel 
ten goede aan de werkzaamheden, die de vereniging verricht in het belang 
van kinderen en volwassenen met een visuele en vaak ook verstandelijke be-
perking. 
Namens Bartiméus–Sonneheerdt, hartelijk dank, 
 
Heleen Neelen-Willigenburg. 
 

 
 

Op zondag 27 januari wil de boekentafel weer voor 
u klaar staan in de R.K. kerk. Dat is bij de drie-
kerkendienst. Mocht u eerder iets van de boeken-
tafel nodig hebben, dan kunt u contact opnemen 

met Nel Goudriaan of Nel Blok. Wij wensen u goede kerstdagen, een fijne 
jaarwisseling en een gezegend 2013. 
Nel G. Nel B., Corrie en Bep 
 
 

   

Woensdag 30 januari 2013, 20.00 uur, 

        in het Trefpunt 

 
Op 30 januari 2013 komt Leo Feijen naar Fijnaart om te praten over kansen 
voor een vitale kerk. De presentator, die bekend is van de geloofsgesprekken 
op zondagochtend en voorheen van de kloosterserie van Kruispunt, is zelf een 
actieve katholiek in zijn eigen kerk van Maartensdijk. Daar maakt hij mee dat 
de geloofsgemeenschap al twintig jaar bloeit. Leo Feijen komt met tien aan-
dachtspunten die elke kerk kan gebruiken om vitaler te worden. Hij zal concre-
te voorbeelden geven en persoonlijke verhalen vertellen die illustreren dat het 
kan: om ook in deze tijd van fusies en kerkverlating een vitale gemeenschap te 
zijn. 
Zowel Leo Feijen als het onderwerp zal reden genoeg zijn om stoelen en koffie 
bij te moeten zetten. 
Daarom vragen wij u, zich voor deze avond aan te melden bij: 
- Ad van der Boon, tel.: 0168464621,  E-mail: ad.vanderboon@planet.nl 
- Nel Goudriaan,     tel.: 0168463132 
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AGENDA 

 
20 dec. 15.30 uur: Bijbelgespreksgroep 
  8 jan. 19.30 uur: Vergadering Consistorie/Pastoraat, Vijverhof 
13 jan. 19,15 uur: Zondagavondgroep, Appelaarseweg 2  
16 jan. 14.15 uur: Ouderensoos 
17 jan. 15.30 uur Donderdagmiddag Bijbelgespreksgroep 
15 jan. 19.45 uur: Vergadering Moderamen, Vijverhof 
17 jan. 15.30 uur: Bijbelgespreksgroep 

29 jan. 19.45 uur: Vergadering kerkenraad, Vijverhof 
30 jan. 14.15 uur: Ouderensoos 
 
 

DIVERSE MEDEDELINGEN 
Op 27 januari is er in de Vijverhof een petitie voor 
Ales Bialiatski uit Wit Rusland. Deze mensen-
rechtenactivist zit gevangen op de valse beschul-
diging van belastingontduiking. Uit onderzoek van 

Amnesty blijkt dat hij gearresteerd is om zijn vreedzame mensenrechtenwerk 
te verhinderen. Met onze handtekeningen vraagt Amnesty om zijn onvoor-
waardelijke vrijlating. 
 
Bep Rosing  

 
Couleur Vocale met “Een geschenk uit de hemel” 
Op zondagavond 23 december a.s. om 19.00 uur zal Couleur Vocale een 
kerstconcert met samenzang verzorgen in de Gereformeerde Kerk te Fijnaart. 
Thema is “Een geschenk uit de hemel” naar een gedicht met deze titel, dat als 
rode draad door het concert zal lopen. Naast bekend repertoire zijn ook een 
aantal nieuwe liederen ingestudeerd. Muzikale leiding is in handen van Ruud 
Krijnen, Arnoud Hobbel begeleidt de zanggroep op de piano en Ingrid de Ron-
de zal haar medewerking verlenen als lector. De toegang is gratis. Wel heeft u 
de gelegenheid om uw waardering voor dit sfeervolle concert te uiten middels 
de collecte die zal worden gehouden. Na afloop is er gelegenheid om onder 
het genot van koffie/thee en wat winterse lekkernijen nog na te genieten met 
elkaar. (www.couleurvocalewillemstad.nl)  
 

Kerstgroeten 

Wij willen de kerstgroetkaarten aan het einde van de dienst aanbieden bij de 

uitgangen van de kerk. De kaarten zijn voorzien van postzegel en er hoeft en-

kel een afzendersadres opgeschreven te worden. Per enveloppe, waarin drie 

kaarten zitten, zijn de kosten: € 1,50.  

Het plan is om de zondag voor de kerstdagen de kaarten uit te reiken! 

Met hartelijke groet, Dicky Baas. 
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Bericht van de Synode 

De generale synode van de Protestantse Kerk heeft besloten op het landgoed 

Hydepark een ‘huis van de kerk’ te ontwikkelen. Het nieuwe ‘huis van de kerk’ 

wordt een huis voor mensen die afhankelijk zijn van zorgverlening en begelei-

ding. Daarnaast wordt het een plek voor bezinning, toerusting , ontmoeting  en 

vakantie.  

De synode heeft behoefte om dit besluit nader toe te lichten. omdat ze helaas 

heeft moeten constateren dat in sommige media de berichtgeving zeer be-

perkt was en dat de achtergronden en motieven van het besluit niet of nauwe-

lijks genoemd werden. Hieronder de nadere toelichting. 

 

De Protestantse Kerk ontwikkelt ‘huis van de kerk’ op Hydepark 
De generale synode van de Protestantse Kerk heeft besloten op het landgoed 
Hydepark een ‘huis van de kerk’ te ontwikkelen. Dit huis vervangt het ‘diacona-
le’ Roosevelthuis, dat volledig verouderd en aan vernieuwing toe is en het con-
ferentiecentrum Hydepark. Het nieuwe huis van de kerk wordt een huis voor 
mensen die afhankelijk zijn van zorgverlening en begeleiding. Daarnaast wordt 
het een plek voor bezinning, toerusting, ontmoeting en vakantie.  
Scriba Plaisier: "Waarom we dit doen? Een huis voor de kerk dient voor de 
voorbereiding op het predikantschap en terugkomdagen van predikanten, voor 
de Permanente Educatie, als centrum van toerusting en educatie en als plek 
voor kerkenraden die zich willen bezinnen." Plaisier gaf daarbij aan: “We heb-
ben nu al dit huis dat als huis van de kerk functioneert. Dat willen we graag 
behouden. En we kunnen de verbinding leggen met het diaconaat, met de 
zorg voor mensen die afhankelijk zijn van zorgverlening. Dat is een belangrijke 
waarde in onze kerk."  
 

Conferentiecentrum en F.D. Roosevelthuis  
De Protestantse Kerk is eigenaar van het landgoed Hydepark. Hier ligt het 
conferentiecentrum dat als accommodatie voor trainingen, conferenties en 
evenementen voor de Protestantse Kerk en gelieerde organisaties zoals de 
Protestants Theologische Universiteit gebruikt wordt. Op het landgoed Hyde-
park ligt ook het aangepaste vakantiecentrum F.D. Roosevelthuis, geëxploi-
teerd door de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Zowel het confe-
rentiecentrum als het vakantiehotel voldoen niet meer aan de hedendaagse 
eisen en kunnen om technische en economische redenen niet meer rendabel 
worden aangepast.  
 

Maatschappelijk en diaconaal rendement  
Het bestuur van de dienstenorganisatie heeft samen met de Protestantse 
Stichting Diaconaal Vakantiewerk (Roosevelthuis en Congrescentrum de We-
relt) een plan uitgewerkt, waarin de bouw en de exploitatie van een accommo-
datie uitgewerkt wordt die zowel als conferentiecentrum als ook als vakantie-
hotel voor zorgbehoeftigen gerealiseerd kan worden. Met deze brede opzet is 
sprake van een hoog maatschappelijk en diaconaal rendement. De exploitatie 
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van het ‘huis van de kerk’ moet voor de kerk kostenneutraal worden uitge-
voerd en de besturen zien daarvoor voldoende mogelijkheden.  
 

Investering  
Voor de realisering van de accommodatie is een investering van de kerk van 
maximaal €10 miljoen nodig. Deze investering wordt in 30 jaar terugverdiend 
en er wordt 3,5% rente vergoed over het ter beschikking gestelde bedrag. Ge-
tracht zal worden diaconieën te benaderen om 30-40% van deze investering te 
dragen. Tegelijkertijd wordt ook op de diaconieën van de gemeenten van de 
Protestantse Kerk een beroep gedaan om de inrichting van een nieuw ‘Roose-
velthuis’ mogelijk te maken, waardoor voor kwetsbare vakantiegasten een be-
taalbare vakantie mogelijk gemaakt wordt. Het bestuur hoopt dat diaconieën 
hiervoor gezamenlijk één miljoen euro opbrengen. 
 

Synodediscussie  
De discussie over de verbouwing van het huidige Hydepark en het diaconale 
Roosevelthuis duurde lang. Er waren twee tegenvoorstellen, acht amende-
menten en een groot aantal sprekers. Rode lijn in de reacties was de vraag of 
het plan niet te ambitieus is.  
Bijna alle synodeleden waren overtuigd van de noodzaak het Roosevelthuis te 
vervangen. Dat is volledig verouderd en aan vernieuwing toe. Of zoals één van 
de diakenen het verwoordde: “Voor vervanging van het Roosevelthuis is geen 
tegenstem te horen.”  
Kritische vragen werden in de vergadering vooral gesteld over de grootte van 
de investering en over de beheersbaarheid van het project. Kritische sprekers 
waren bang dat de investering niet rendabel zou zijn. Ook werd de vraag ge-
steld of de kerk in een tijd waarin veel gemeenten hun gebouwen moeten slui-
ten verantwoord aan een nieuwbouwproject kan beginnen. Ook werd er op 
gewezen dat sinds de eerste publicaties in de media er in het land en in de 
gemeenten onrust is ontstaan.  
Aan de andere kant was ook enthousiasme voor de voorstellen. Ds. Van der 
Pol: “Ik kan daar heel gemakkelijk warm van worden. Theologie en inhoudelij-
ke bezinning en diaconie zo dicht bij elkaar. Dat is geweldig.” Ook Ds. Bos 
voelde zich ‘een zwevende kiezer’. “Ik laat beslissingen over het huishoudin-
komen al over aan mijn vrouw. Laat staan een beslissing van tien miljoen.” 
Aan de andere kant gaf hij aan dat hij het van het grootste belang vindt dat 
predikanten een seminarium hebben. “Om elkaar als collega’s te inspireren.”  
 

Draagvlak  
Algemeen directeur Feenstra ging namens het bestuur van de dienstenorgani-
satie in op de financiële vragen. Hij had begrip voor alle kritische opmerkingen 
en vragen die gemaakt en gesteld werden. Hij benadrukte dat de kerk geen 
behoefte heeft aan een prestigeobject, maar dat er ook een verantwoordelijk-
heid ligt ten opzichte van het Roosevelthuis en het landgoed. Het moderamen 
zegde toe dat er een commissie van deskundigen, een bijzondere commissie 
van rapport, wordt geïnstalleerd die het proces begeleidt, zoals ook bij de op-
zet van LRP is gebeurd. “Daar hebben we goede ervaringen mee.”  
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Feenstra wees er meerdere malen op dat het vooral belangrijk is dat er draag-
vlak binnen de gemeenten gecreëerd wordt. “Ik weet wat er in de gemeenten 
leeft als het gaat om financiële nood. Ik realiseer me dan ook goed dat het een 
majeure beslissing is. Een helder communicatieplan zal draagvlak moeten 
creëren, zodat het echt een huis van de kerk van ons allemaal wordt.”  
Het moderamen nam verschillende amendementen of onderdelen van amen-
dementen over. Zo werd onder andere in het besluit opgenomen dat het nieu-
we gebouw duurzaam wordt uitgevoerd.  
De synode stemde met zeven tegenstemmen in met het plan. 

 

 

 

 

 

 

 

Bezorging Contactruimte 

In Heijningen is Helma Verhagen gestopt met het bezorgen van Contactruim-

te. Vele jaren heeft ze dat gedaan. Hartelijk dank daarvoor. 

Voorlopig neemt Nel Polak de bezorging waar. Het wordt steeds moeilijker 

vrijwilligers hiervoor te krijgen. Wilt u de bezorging van kerkbladen in de kern 

van Heijningen 10 keer per jaar verzorgen? Neem dan even contact op met 

Nel. Bij voorbaat dank. 
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Bijbelleesrooster voor de maand januari 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 januari Psalm 75 Lof aan God! 

2 januari 1 Samuel 1:1-20 Gebedsverhoring 

3 januari 1 Samuel 1:21–2:11 Magnificat van Hanna 

4 januari 1 Samuel 2:12-26 Misbruikschandaal  

5 januari 1 Samuel 2:27-36 Onheilsprofetie 

6 januari 1 Samuel 3:1–4:1a Roeping 

7 januari 1 Samuel 4:1b-22 De eer is weg 

8 januari 1 Samuel 5:1-12 Wie is de sterkste? 

9 januari 1 Samuel 6:1–7:1 Comeback 

10 januari 1 Samuel 7:2-17 Eben-Haëzer 

11 januari Psalm 76 De HEER strijdt voor zijn volk 

12 januari Lucas 3:1-9 Roepende in de woestijn 

13 januari Lucas 3:10-22 Doopdienst 

14 januari Lucas 3:23-38 Afkomst 

15 januari Habakuk 1:1-11 Dreiging 

16 januari Habakuk 1:12 –2:4 Leesbaar antwoord 

17 januari Habakuk 2:5-20  Tegen zinloos geweld 

18 januari Habakuk 3:1-19 Altijd blijven juichen? 

19 januari 1 Korintiërs 11:17-34 Wees (niet) van de partij. 

20 januari 1 Korintiërs 12:1-11 Eén Geest 

21 januari 1 Korintiërs 12:12-30 Eén Lichaam 

22 januari 1 Korintiërs 12:31–13:13 Liefdeslied 

23 januari 1 Korintiërs 14:1-12 Profeteren in gewone taal ... 

24 januari 1 Korintiërs 14:13-25 ... verstaanbaar voor iedereen. 

25 januari 1 Korintiërs 14:26-40 Orde van dienst 

26 januari 1 Samuel 8:1-22 Wie is koning? 

27 januari 1 Samuel 9:1-25 Op zoek 

28 januari 1 Samuel 9:26–10:16 De koning komt 

29 januari 1 Samuel 10:17-27 Sauls grootheid 

30 januari 1 Samuel 11:1-13 Koningsnummer 

31 januari 1 Samuel 11:14–12:25 Troonrede 
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DDDDe kerkenraden wensen u ae kerkenraden wensen u ae kerkenraden wensen u ae kerkenraden wensen u alllllenlenlenlen    

    

ggggezegende ezegende ezegende ezegende kkkkerstdagenerstdagenerstdagenerstdagen,,,,    

    

een goede een goede een goede een goede jjjjaarwissaarwissaarwissaarwisseeeelinglinglingling    

    

enenenen    

    

een gezond 2013een gezond 2013een gezond 2013een gezond 2013....    

    

    

    

Redactie en medewerkersRedactie en medewerkersRedactie en medewerkersRedactie en medewerkers    

    

van van van van ContactruimteContactruimteContactruimteContactruimte    
    

sluiten zich daar graag bij aan.sluiten zich daar graag bij aan.sluiten zich daar graag bij aan.sluiten zich daar graag bij aan.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proost!! 

 


