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OVERDENKING 
 

'Nog vandaag'  

 

Het is een oude traditie om in de passieweken, voorafgaande aan Pasen, stil 

te staan bij de laatste woorden van Jezus. Woorden die hij sprak toen Hij aan 

het kruis hing. Het zijn de woorden: ‘Vader vergeef het hun’, ‘Vrouw, zie uw 

Zoon’, ‘Heden zult gij met mij in het paradijs zijn’, ‘Mijn God, waarom hebt Gij 

mij verlaten?’, ‘Mij dorst’, ‘Het is volbracht’, en ‘Vader, in uw handen beveel ik 

mijn geest’. Het zijn geladen ‘laatste woorden’. De evangelist legt in zo’n woord 

als het ware nog eenmaal iets van Jezus’ leven vast. 

 

Naaste 

Ook het derde kruiswoord (Lucas 23 vers 43) - nog vandaag zul je met mij in 

het paradijs zijn - vertelt nog een keer wat kenmerkend was voor Jezus’ be-

staan: naaste zijn. Reddende naaste. Jezus die onze naaste is geworden. 

Metgezel van hoeren en tollenaars, criminelen, zondaars. Jezus sterft zoals Hij 

heeft geleefd. Als reddende naaste van hen die in een zwarte vergetelheid zul-

len verdwijnen.   

 

Vandaag 

Lucas beschrijft de reacties van de misdadigers. De een doet mee met de spot 

van de soldaten, even eerder. 'Jij bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons 

erbij!' Het klinkt toch wel cynisch. De ander aanvaardt zijn schuld en ook zijn 

dood.  

Dan gebeurt voor de laatste maal wat zo vaak tijdens Jezus’ leven geschied-

de. Jezus opent een nieuw heden van vergeving en toekomst. Nog vandaag. 

Niet eens, ooit, aan het einde der tijden, bij de wederkomst. Nee, vandaag 

verandert je leven als Jezus je naaste wordt. We lezen het vaker bij Lucas. 

Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren (Luc 2:11). 

Vandaag moet ik in jouw huis verblijven, Zacheüs (Luc 19: 5).  

 

Eenvoudig  

'Heer, denk aan mij'. Vergeet mij niet. Is dat onze diepste angst? Vergeten te 

raken, verloren, voorbij? 'Heer denk aan mij'. 'Nog vandaag zul je met mij in 

het paradijs zijn'. Een naaste die je nader komt dan jij jezelf. Je leven redt uit 

de vergetelheid. Jouw schuld omruilt voor genade. 'En nu ontsluit Hij weer de 

poort van 't schone paradijs, de cherubs staat er niet meer voor, God zij lof eer 

en prijs' (Gezang 147, Luther).  

'Heer denk aan mij' - 'Nog vandaag'. Het evangelie is eenvoudig.  

 

Gezegende weken van Passie naar Pasen wenst u  

Ds. J. H. van der Sterre 
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KERKDIENSTEN 
 

3 maart  Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Hervormde kerk, Klundert 

10.00 uur: Dorpskerk 

Bijzonderheden 3
e
 zondag Passietijd 

Voorganger Ds. J.A.H. Timmers, Teteringen 

19.00 uur:  Wereldgebedsdagdienst in de Ontmoetings-

kerk – Diaken M. Bastiaansen 

Ambtsdrager van dienst J. Kruis 

Gastheer / gastvrouw H. Keijzer 

Koster Ontmoetingskerk Bas van Dueren den Hollander 

Collecte Rondgang 
 
               Uitgang 

1
e
 Passietijdcollecte: zendingscollecte 

2
e
 Kerk 

Onderhoudsfonds 

 

10 maart Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenbergen 

10.00 uur: Dorpskerk 

Bijzonderheden 4
e
 zondag passietijd; Biddag Gewas en Arbeid; 

Doopdagviering;  
Na afloop koffiedrinken; FLAME en Meetingpoint 

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

Ambtsdrager van dienst J. de Lint 

Gastheer / gastvrouw H. Knook 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Kerk 
Passietijdcollecte:o.a. Rudolphstichtingf 

 

 

11 maart – 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. v.d. Sterre  

Heilig Avondmaal 

 

 

17 maart Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Klundert 

10.00 uur: Dorpskerk 

Bijzonderheden 5
e
 zondag Passietijd 

Voorganger Ds. I. Scholte-de Vries, Oud Alblas 

19.00 uur:  Zangdienst in de Ontmoetingskerk: 
Ds. J.H. v.d. Sterre  

Ambtsdrager van dienst W. Langbroek 

Gastheer / gastvrouw D. Konings 

Koster Ontmoetingskerk Bas van Dueren den Hollander 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Onderhoudsfonds 
Passietijdcollecte: ontheemden Colombia 
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24 maart Moerdijk FM: RK kerken uit kernen Moerdijk,  

10.00 uur: Dorpskerk 

Bijzonderheden Palmzondag 

Voorganger Ds. J.H. Adriaanse, Randwijk 

Ambtsdrager van dienst P. de Lange 

Gastheer / gastvrouw J. Kruis 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Kerk 
Passietijdcollecte: Malawi 

 

25 maart – 15.00 uur: Koffiekerk Fendertshof 

 

28 maart - Witte Donderdag 

19.30 uur: Dorpskerk 

Bijzonderheden Heilig Avondmaal 

Voorganger Ds. A. Heringa, Teteringen 

Ambtsdrager van dienst W. de Loome 

Gastheer / gastvrouw W. Langbroek 

Collecte Rondgang Diaconie 

 

29 maart - Goede Vrijdag 

19.30 uur: Dorpskerk 

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

Ambtsdrager van dienst D. Konings 

Gastheer / gastvrouw P. de Lange 

Koster Bas van Dueren den Hollander 

 

30 maart - Stille Zaterdag 

19.30 uur: Dorpskerk 

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

Ambtsdrager van dienst S. Vormeer 

Gastheer / gastvrouw K. Leinenga 

Koster Bas van Dueren den Hollander 

 

31 maart - Pasen Moerdijk FM: Hervormde kerk, Zevenbergen 

10.00 uur: Dorpskerk 

Bijzonderheden Doopdienst 

Voorganger Ds. L.C. van der Eijk, Maasdijk 

Ambtsdrager van dienst E. Hendrikse 

Gastheer / gastvrouw J. de Lint 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Paascollecte 
Jeugdwerk PKN 
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ROOSTERS 
 

 Kinderoppas Kindernevendienst 

  3 maart Claartje en Babette Annelies en Claudia 

10 maart Myrthe en Marjoke FLAME en Meetingpoint 

17 maart ?? Saskia en Jolanda 

24 maart Nel en Lejanne Nicky en Tiny 

31 maart Elly en José Annelies en Claudia 

 
 

 PP-dienst Beamerdienst 

  3 maart Jan Gerrit / Korstiaan 

10 maart Tiny Willian en Léander 

17 maart Ad Bert 

24 maart Jan Anton 

31 maart Tiny Peter 

 
 

 Bloemendienst Organist 

  3 maart Dit Konings Han van der Mast 

10 maart Marjan van der Zwaag Han van der Mast 

17 maart Hetty Bom Ad van Sprang 

24 maart Erna Heins Dick van der Giesen 

28 maart -- Johan van der Steen 

29 maart -- Han van der Mast 

30 maart -- Ad van Sprang 

31 maart Jeanne Moerland Dick van der Giesen 
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TAAKGROEP GEMEENTE   ZIJN 
 
WIJ  GEDENKEN 
 

Op vrijdag 25 januari jl. is overleden Cornelis Meeuwis Lod-

ders. Cees werd geboren in Heijningen, in het huis aan de Oude 

Heijningseweg, het huis waar hij de laatste dagen ook stond opgebaard. Hij 

was een markant mens. In zijn verschijning, maar vooral in hoe hij was. Hij 

ging zijn eigen weg, op eigen wijs, ja was soms ook eigenwijs. Bouwde een 

onderneming, een loonwerkers- en handelsbedrijf. Werkte hard, maar had ook 

een klein hartje. Zesenveertig jaar mocht hij leven met Janny. Zij ontvingen 

twee kinderen en een kleindochter Fenne. De laatste jaren, toen hij steeds 

meer lichamelijke beperkingen ondervond, zijn niet gemakkelijk geweest. 

Hoeveel hij voor velen betekend heeft, bleek uit de overweldigende belang-

stelling voor de uitvaartdienst in de Dorpskerk. Daar lazen we het woord van 

Paulus ‘Draagt elkanders lasten’. Cees is maar 67 jaar oud geworden. We 

bidden dat God met Janny en de kinderen de last van dit grote gemis zal dra-

gen en hen nabij zal zijn in de tijd die komt.     

 

Ds. Hans van der Sterre 

 

PASTORALIA 
 

Geboorte 
Op 2 februari is Gwen Roks geboren, dochter van Gerben Roks en Kim 
Meeuwisse, Drogedijk 28. 
Wij feliciteren de ouders met de geboorte van Gwen. 
 

Huwelijk 
Op vrijdag 1 maart a.s. om 13.00 uur wordt het burgerlijk huwelijk van Jan To-
lenaars en Mila Panggabean voltrokken in het Mauritshuis te Willemstad. Om 
14.30 uur is er een kerkdienst in de Dorpskerk te Fijnaart waarin zij een zegen 
over hun huwelijk zullen ontvangen. Ds. Van der Sterre zal in deze dienst 
voorgaan. Jan en Mila wonen Parelstraat 17, 4793 CM, Fijnaart. 
 

Doopdienst 
Op Paasmorgen gaat ds. L.C. van der Eijk uit Maasdijk voor. Deze dienst is 
tevens een doopdienst, want bediening van de Heilige Doop is aangevraagd 
voor Stella Verhagen, Jenna Bom, Amy Verhagen en Gwen Roks. 
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• Stella is een dochter van Alfons Verhagen en Tamara Kuiper, Concordia-
straat 19 C7, Breda. Stella is geboren op 16 september 2012. 

• De ouders van Jenna zijn Jeroen en Silvana Bom, Irenestraat 2. Jenna is 
geboren op 31 oktober 2012. 

• Amy is een dochter van Adriaan en Wendy Verhagen, Wilhelminastraat 
32. Amy is geboren op 17 december 2012. 

• De ouders van Gwen zijn Gerben en Kim Roks, Drogedijk 28. Gwen is ge-
boren op 2 februari 2013. 

Wat een feestelijke dienst zal dat zijn op Paasmorgen!! 
 

In de afgelopen periode waren meerdere gemeenteleden in het Francis-

cusziekenhuis, te weten: 

- Dhr. C. Oostdijck, Langs de Kreek 5. Hij is al weer enige weken thuis en 
het gaat de goede kant op. 

- Dhr. J. Knook, Fazantstraat 18. Hij is ook aan het herstellen na een zie-
kenhuisopname. 

- Mw. L. de Wit, Kadedijk 20. Zij was een paar dagen in het ziekenhuis, 
maar is weer thuis. 

- Mw. M. Speelman, Hazelaarstraat 22, was ook slechts een paar dagen in 
het ziekenhuis. Het herstel zal tijd vragen, maar het gaat goed.  

- Mw. J. de Vos-van der Werf, Leeuwerikstraat 43, moest helaas weer naar 
het ziekenhuis. Gelukkig is ze nu weer thuis. Tijdens haar ziekenhuisop-
name is haar nieuwe woning aan de Kerkring ingericht. We wensen u daar 
een goede tijd toe. 

- Dhr. P. Baas, Esdoornpad 21, is eveneens uit het ziekenhuis thuisgeko-
men. Hopelijk blijft het nu goed gaan. 

- Dhr. P. Konings is van Verpleeghuis Heerma State naar afd. Het Kompas 
in Fendertshof verhuisd.   
 

De zieke gemeenteleden een spoedig herstel gewenst. 
Hartelijke groeten, Willy Oostdijck 
 

Bedankt 
Graag wil ik u bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes en bezoek tijdens 
mijn ziekenhuisopname en nadat ik weer thuis was. Het heeft Willy en mij erg 
goed gedaan. Dank u wel. 
 
Hartelijke groeten, Kees Oostdijck 

 

Verhuisd 

 

Fam. Nagtzaam-van Andel, Gouden Regenhof 8, 4793CL > Sterap-

pel 18, 4793KE Fijnaart. 

Mw. J.M. Lokers, Kwartiersedijk 17, 4793RD Fijnaart > Nieuwe Markt 56B, 

4701AK Roosendaal. 
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Dhr. M.M. Sonneveld, Graaf Bernadottestraat 2, 4794AG Heijningen > Molen-

rijnselaan 18, 5262TN Vught. 

Dhr. J. van den Doel, Markweg zuid 1B, 4794SN Heijningen > Helfrichstraat 18 

4671AV Dinteloord. 

 

Nieuw ingekomen 

Mw. S.E.A. de Boer, Reeweg 36, 9163GV, Nes, Ameland > Kerkring 57 

4793ES Fijnaart. 

Dhr. S. Kreuk, Kinkelenburglaan 21, 6825DJ Arnhem > Specht 31, 4793HN 

Fijnaart. 

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

meente. 

 

80+ verjaardagen 
15 mrt. Dhr. A. Nouwen, Rembrandtstraat 10, 4793AR, Fijnaart 
15 mrt. J.C. Bos, Wieken 10, 4758BV, Standdaarbuiten 
23 mrt. Mw. G. Hartvelt-Groeneveld, Boomgaardstraat 16, 4793GM, Fijnaart 
23 mrt. Mw. M.J. de Wit-den Hollander, De Bongerd 11, 4793BK, Fijnaart 
28 mrt. Mw. C. van Dueren den Hollander, Wilhelminastraat 24, 4793EN 
29 mrt. Mw. A.P. Moerland-Polak, Kraaiendijk 5, 4794SG, Heijningen 

 

Huwelijksjubileum 
28 mrt. echtpaar Ottevanger-van Mourik, Hazebrouckstraat 2, 40 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 
 

Notulen van de kerkenraadsvergadering 

van 29 januari 2013 
 

Voorzitter Wim Langbroek heet ons welkom. Hij leest uit Sa-

muel 10 de verzen 17-24 en gaat voor in gebed.  

Er is vanavond een volle agenda.  

Op 24 februari a.s. zal een jeugd- en gezinsdienst worden ge-

houden. Dhr. Herman Broer en Ds. Van der Sterre zullen in deze dienst voor-

gaan. 

Het collecterooster voor 2013 wordt goedgekeurd. Er is een goede balans ge-

vonden tussen eigen kerkelijke doeleinden en diaconale doelen. 
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Er wordt stilgestaan bij het besluit van de kerkenraadsvergadering van 28 fe-

bruari 2012, waar is besloten om de viering van de Stille Week in 2012 in het 

gereformeerde kerkgebouw te houden en als uitgangspunt in 2013 in het her-

vormde kerkgebouw. Duidelijk is dat een aantal hervormde gemeenteleden de 

verplaatsing van de viering van het Heilig Avondmaal van Goede Vrijdag naar 

Witte Donderdag moeilijk vinden. We besluiten het nu te laten zoals het vorig 

jaar is besloten en de viering in 2013 in het hervormde kerkgebouw te houden. 

Hierna zullen we een besluit nemen voor de toekomst, waarbij we erover zul-

len nadenken om diensten waarin weinig gemeenteleden worden verwacht in 

het kleinere kerkgebouw te houden. 

Het bevestigingsformulier voor ambtsdragers en taakgroepleden wordt met 

dank aan de liturgische werkgroep goedgekeurd. 

De profielschets voor de nieuw te beroepen predikant wordt doorgenomen en 

akkoord bevonden. 

Er zal een beroepingscommissie komen van tien leden. Hierbij gaan we uit van 

vijf kerkenraadsleden en vijf gemeenteleden. Desgevraagd geven enkele ker-

kenraadsleden aan zich beschikbaar te stellen voor deze commissie. We zul-

len nadenken over namen van gemeenteleden die wij geschikt vinden voor 

deze taak. 

De gemeenteleden hebben vorig jaar namen kunnen indienen voor beide 

kerkgebouwen. Daartoe is een commissie benoemd die uit de ingediende na-

men een keuze heeft gemaakt. Die keuze is door de commissie voorgelegd 

aan de kerkenraad. De kerkenraad kon zich, met dank aan de commissie, 

vinden in deze keuze. De naam voor het hervormde kerkgebouw is Dorpskerk 

en het gereformeerde kerkgebouw gaat Ontmoetingskerk heten. Elders in dit 

blad leest u meer hierover. 

Binnen de kerkenraad bestaat de behoefte elkaar wat beter te leren kennen. 

Dit kan door bijvoorbeeld een gedeelte van de kerkenraadsvergadering te be-

steden aan een stukje bezinning. Door de vaak volle vergaderagenda komt het 

er in de praktijk niet van. Voorgesteld wordt: driemaal per jaar een gedeelte 

van de kerkenraadsvergadering te besteden aan een stukje bezinning (circa 

15/20 minuten) en eenmaal per jaar aan het eind van de middag beginnen met 

een maaltijd en daarna een inhoudelijk gedeelte o.l.v. een gespreksleider. De 

aanwezige kerkenraadsleden kunnen zich hierin vinden. Er zal mee worden 

gestart door de nieuwe kerkenraad. 

Van de classis is bericht ontvangen over de nieuwe afvaardiging in 2013. Op 

de laatste classisvergadering is afgesproken de huidige afvaardiging qua ambt 

voorlopig te handhaven. Wij gaan hiermee akkoord en desgevraagd zijn onze 

huidige afgevaardigden bereid om tot de fusie de vergaderingen van de classis 

te bezoeken. Na de fusie kan waarschijnlijk worden volstaan met een afvaar-

diging van twee in plaats van vier personen. 

De taakgroep Pastoraat heeft een aantal avonden belegd. Op 17 januari was 

er een avond met de wijkouderlingen en pastorale medewerkers, waar ook de 

nieuwe pastorale medewerkers aanwezig waren. Er is gesproken over de 
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nieuwe wijkindeling. Op 23 januari werd een avond belegd onder leiding van 

dhr. Simon Drost, gemeenteadviseur bij de PKN. Op deze avond werd o.a. het 

huisbezoek besproken. Aan de hand van filmpjes werden praktijkvoorbeelden 

getoond. Het was een leerzame avond. 

De taakgroep Kerk en Wereld wil komend jaar eventueel rondom kerst weer 

voedsel inzamelen. Het advies van de kerkenraad is om dit tijdig te regelen, 

zodat de cliënten van de Voedselbank hier met de kerstdagen iets aan heb-

ben. In april is er een collecte voor de Voedselbank.  

De taakgroep Beheer meldt dat van 15 april tot 1 juli a.s. de Wilhelminastraat 

zal worden afgesloten i.v.m. het aanleggen van een nieuwe riolering. Er zal 

een tijdelijke toegangsweg worden aangelegd, zodat de entree naar het kerk-

gebouw en Trefpunt gewaarborgd blijft. Bij een begrafenis wordt ervoor ge-

zorgd dat de begraafplaats bereikbaar is. 

In de liturgische werkgroep is gesproken over het nieuwe liedboek dat in mei 

verschijnt. Er zijn in den lande avonden belegd waarop dit nieuwe liedboek is 

geïntroduceerd. In november is in Fijnaart een introductieavond gehouden. 

Vervolgens worden de diensten van de afgelopen periode geëvalueerd. 

De kerkenraad is van mening dat de kerstnachtdienst laagdrempelig moet zijn, 

een dienst waar bekende liederen gezongen en gehoord kunnen worden, te-

meer omdat er veel mensen komen die niet zo vaak naar de kerk gaan. De 

medewerking van de kindernevendienst in de dienst op 25 december is erg 

gewaardeerd. De muzikale medewerking van de trompettisten was heel mooi. 

Er wordt van gedachten gewisseld over het aantal tafels bij het Heilig Avond-

maal n.a.v. de dienst op 13 januari. De taakgroep Kerk en Wereld neemt de 

suggesties mee. 

De avond met Leo Fijen die op 30 januari in het Trefpunt is gehouden was een 

succes. Er waren plm. 90 aanwezigen. Leo Fijen sprak die avond over een vi-

tale kerk. 

Bij de rondvraag wordt voorgesteld om de namen van gemeenteleden die in 

een verpleeghuis verblijven in het november/decembernummer van Contact-

ruimte te vermelden, zodat we hen met kerst een kaartje kunnen sturen. Een 

goed idee. Het wordt genoteerd door de scribae. 

Han Keijzer verzorgt de sluiting van de vergadering met het lezen van een 

zelfgemaakt gedicht, waarna hij een dankgebed uitspreekt. 

Voorzitter Wim Langbroek bedankt ons voor onze inbreng en wenst een ieder 

wel thuis. 

 

Tiny Bienefelt, scriba 
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Nieuwe namen voor de kerkgebouwen 
Afgelopen jaar is er door de kerkenraden gevraagd om namen in te dienen 
voor de twee kerkgebouwen. Hieraan hebben diverse mensen gehoor gege-
ven.  
Er is vervolgens een commissie benoemd, bestaande uit enkele gemeentele-
den en twee kerkenraadsleden. Zij hebben zich gebogen over de verschillende 
namen die ingediend waren.  
Uiteindelijk zijn de volgende namen eruit gekomen. Voor het Hervormde kerk-

gebouw: de Dorpskerk.Het is de kerk die midden in het dorp staat. En het 
geeft ook aan dat het kerk wil zijn voor het hele dorp. Dit vonden wij de meest 
toepasselijk naam. 

Voor het Gereformeerde kerkgebouw: de Ontmoetingskerk, omdat we het 
belangrijk vonden dat de naam ook bij het Trefpunt paste. Het geeft tevens 
iets weer over de ontmoeting met God, met elkaar en de wereld om ons heen. 
Er is weloverwogen over nagedacht met elkaar en een ieder kon zich uiteinde-
lijk hier in vinden. Hierna zijn deze namen voorgedragen aan de kerkenraden. 
Die hebben besloten dat de kerkgebouwen in het vervolg Dorpskerk en Ont-
moetingskerk genoemd zullen worden.  
 
Namens de kerkenraad, 
Emie Hendrikse en Jenke de Lint 
 

Omzien naar elkaar 
We zijn druk bezig met de nieuwe wijkindeling van het Pastoraat. 
Daarom vragen wij u als er in uw gezin, uw familie of in uw omgeving blijd-
schap is of zorgen zijn, wilt u dit dan a.u.b. doorgeven aan  

Piet de Lange, tel. 0168-320823 of 06-10 69 86 14 
of aan Huib van der Kemp, tel. 0168 – 462143. 

Zij zijn voorlopig het aanspreekpunt. 
 
 

Als Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Stand-

daarbuiten op zoek naar een nieuwe predikant (1 Fte) 
 

De afgelopen tijd, u heeft het kunnen lezen in de kerkenraadverslagen, heb-

ben we als moderamen en kerkenraad ons bezig gehouden met het samen-

stellen van de profielschets voor de nieuw te beroepen predikant. De profiel-

schets is een belangrijk document en is a.h.w. het fundament voor het beroe-

pingswerk. Middels deze profielschets worden beoogde predikanten benaderd 

en op basis hiervan wordt aan de beroepingscommissie door de beoogde pre-

dikant kenbaar gemaakt of zij welkom zijn om hem/haar, zoals het heet, te ‘ho-

ren’. Ook aan de hand van deze profielschets wordt door de hoorcommissie 

met de beoogde predikant gesproken. Wij zijn dan ook erg blij en dankbaar 

dat we als kerkenraad van de “Protestantse Gemeente in wording” (gezamen-

lijk dus) in zo’n korte tijd unaniem onderstaande profielschets hebben kunnen 
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vaststellen. De profielschets is geheel gebaseerd op het aan u in november jl. 

voorgelegde en door u goedgekeurde beleidsplan voor de komende jaren. Wij 

zijn er dan ook van overtuigd dat ook u als gemeente geheel achter deze pro-

fielschets kan staan. Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik u te vragen 

als u een naam weet van een naar uw mening voor onze gemeente geschikte 

predikant, deze naam via de scriba aan ons door te geven. U heeft hiervoor tot 

31 maart a.s. de gelegenheid. 

De volgende stap is het samenstellen van de beroepingscommissie van totaal 

tien gemeenteleden, te weten vijf kerkenraadsleden en vijf gemeenteleden. 

Hierbij er vanuit gaande dat de samenstelling van de beroepingscommissie 

een goede afspiegeling is van de gemeente. Zowel jongeren als ouderen zul-

len deel uitmaken van de commissie.  

We hebben aan de landelijke PKN–kerk inmiddels een zgn. advieslijst van be-

roepbare predikanten gevraagd. Ook is de benodigde zgn. solvabiliteitsverkla-

ring aangevraagd. Wanneer deze bescheiden zijn ontvangen, zullen wij daad-

werkelijk beginnen met het benaderen van predikanten. Wij houden u op de 

hoogte.  

Graag wil ik u vragen het beroepingswerk i.h.a. in uw gebeden op te nemen, 

de steun en leiding van God is hierbij onmisbaar. 

 

Namens de kerkenraad, Wim Langbroek 

 

De profielschets is als volgt. 

 

1. Protestantse Gemeente i.w. te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbui-

ten 

Door vertrek van de predikant is de huidige Hervormde Gemeente, een open–

confessioneel /midden orthodoxe gemeente, vacant. De fusie met de Gere-

formeerde Kerk (met een parttime predikant) zal naar verwachting in 

maart/april 2013 afgerond zijn. De Protestantse Gemeente in.wording. is een 

pluriforme, actieve en open gemeente, die iedereen ruimte wil bieden en mid-

denin de samenleving wil staan. Dit is uitgewerkt in de beschreven identiteit in 

bijgevoegde schets van de gemeente en in het eveneens bijgevoegde be-

leidsplan, waarin een heldere lijn voor de toekomst is uitgezet. Onze gemeente 

telt ruim 1.700 leden. Naast de kerkdiensten kent de gemeente een breed sca-

la aan activiteiten.  

 

2. Wij komen graag in contact met een predikant, die  

• met enthousiasme en gedrevenheid in onze gemeente wil werken en het 

Woord wil uitdragen in relatie tot onze tijd en het evangelie op inspirerende 

wijze uitlegt en vertaalt en zo de gemeente helpt bij haar roeping in het le-

ven van alledag; 
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• in het bijzonder aandacht wil geven aan de zgn. middengeneratie en de 

jongeren en voluit en loyaal het jeugd- en jongerenbeleid ondersteunt, be-

geleidt en waar nodig leidt; 

• van harte meewerkt aan het verdere integratieproces van de nieuwe fu-

siegemeente. 

•  

3. Daarbij is van belang dat de predikant 

• goede sociale vaardigheden en contactuele eigenschappen heeft, een 

warme persoonlijkheid is en een uitstekend teamspeler; 

• ervaring heeft als predikant in tenminste één gemeente; 

• wil samenwerken met de huidige predikant (55%) en met de kerkelijk 

jeugdwerker die 12 uur per week in onze gemeente werkzaam is; 

• bekend is met sociale media;  

• prioriteiten kan stellen; 

• bereid is ambtsdragers en lidmaten te bevestigen onder handoplegging, 

kerkelijk 'gemengde huwelijken' te sluiten en zowel begrafenissen als 

crematies te leiden met daaraan gekoppeld het rouwpastoraat; 

• huisbezoeken en andere/nieuwe vormen van contact belangrijk vindt, 

daarin ook zelf in overleg met de taakgroepen participeert en anderen 

daarin stimuleert. Contacten met gemeenteleden aan de rand en buiten-

staanders horen hier bij, als ook een laagdrempelige en uitnodigende op-

stelling. 

• naast het reguliere pastoraat aandacht besteedt aan doop- en huwelijks-

pastoraat en in de diensten in het woonzorgcentrum “Fendertshof” voor-

gaat. Deze diensten zijn 1x per maand en worden beurtelings door de pre-

dikanten geleid; 

• op kraam- en ziekenbezoek aan huis of in het ziekenhuis gaat. Gezien de 

omvang en spreiding van de gemeente is het bezit van een auto en rijbe-

wijs een vereiste; 

• zich wil inzetten voor de oecumene ter plaatse. 

• nevenactiviteiten aanvaardt in overleg met en instemming van de kerken-

raad; 

•  

4. Wij bieden 

• Een prettige woon- en werkomgeving in een betrekkelijk kleine dorpsge-

meenschap. 

• Een grote vrijstaande pastorie met grote tuin, een monumentaal kerkge-

bouw en een kleiner kerkgebouw, beiden met prachtige orgels.  

• Arbeidsvoorwaarden volgens de PKN generale regeling. 

• Een “levende” gemeente waarin een beroep kan worden gedaan op veel 

vrijwilligers. 

• Een gemeente waarin de structuur is vastgelegd en waarin gewerkt wordt 

met een duidelijk beleidsplan. 

• Een gemeente die ruimte geeft voor nieuwe initiatieven.  
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•  

5. Aanvullende informatie 

Meer informatie over onze gemeente vindt u in de volgende bijlagen: 

• Schets gemeente. 

• Gemeentegids 2011 van de Hervormde Gemeente en van de Gerefor-

meerde Kerk 

• Beleidsplan Protestantse Gemeente 2013-2017 

• Gemeentegids van de burgerlijke gemeente Moerdijk 

• Kom in de Kring 2012-2013 

• Kerkblad Contactruimte 

 

 

SCHETS VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE I.W. 

FIJNAART, HEIJNINGEN EN STANDDAARBUITEN 

 

Hoofdstuk 1. Een korte beschrijving van de woonplaats Fijnaart ca. 

 

1.1 Ligging 

Fijnaart ligt in het westen van de provincie Noord Brabant. Rondom het dorp 

liggen nog een aantal kleinere kernen o.a. Oudemolen en Zwingelspaan, die 

kerkelijk bij Fijnaart horen. Drie kleine dorpjes die eveneens kerkelijk bij Fijn-

aart horen zijn Heijningen, Standdaarbuiten en Noordhoek. Zie voor verdere 

informatie de hierbij ingesloten Gemeentegids Moerdijk. 

 

1.2  Karakter 

Fijnaart is rustig gelegen en omgeven door voornamelijk landbouwgebied. Ak-

kerbouw en fruitteelt wisselen elkaar af. Aan de grens bij Dinteloord is het in-

dustrieterrein ‘Dintelmond’. Andere industrieterreinen zijn te vinden bij Moer-

dijk, Roosendaal en Breda. Veel inwoners vinden hier hun werk, daarnaast 

werken ook veel mensen in de provincie Zuid-Holland. 

Naast de Protestante Gemeente i.w. is er een ongeveer even grote Rooms-

Katholieke parochie. In Standdaarbuiten is eveneens een Rooms-Katholieke 

parochie. 

 

1.3 Onderwijs 

In de dorpskern Fijnaart is een Protestants-Christelijke, Rooms-Katholieke en 

Openbare basisschool. In de dorpskern Heijningen is een 'samenwerkings-

school’. Dit wil zeggen dat de christelijke en de openbare school zijn gefu-

seerd. De dorpskern Zwingelspaan kent een Protestants-Christelijke basis-

school. In de kernen Standdaarbuiten en Noordhoek zijn alleen Rooms-

Katholieke basisscholen. Voor het voortgezet onderwijs is men aangewezen 

op Roosendaal, Zevenbergen, Oudenbosch (10 km), Breda en andere naburi-

ge plaatsen. Met Roosendaal en Breda is er vanuit Fijnaart een goede busver-

binding.   
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1.4 Andere voorzieningen 

In Fijnaart zijn winkels voor de dagelijkse levensbehoeften. Dichtbij ligt Roo-

sendaal met uitgebreide winkelcentra. In Fijnaart, Heijningen en Standdaarbui-

ten zijn een groot aantal verenigingen.  

Vooral op muzikaal gebied is er veel te doen. Er zijn diverse orkesten voor 

jong en oud, verscheidene koren - kerkelijk en niet kerkelijk. Er zijn diverse 

sportverenigingen, een klein overdekt zwembad en een nieuwe sporthal met 

cultureel centrum. Er zijn activiteiten op cultureel en kunstzinnig gebied en er 

is een kunstmuseum. In de gemeentegids van Moerdijk is alles uitgebreid 

vermeld. Het gemeentehuis met alle voorzieningen staat in de dorpskern Ze-

venbergen.  

 

Hoofdstuk 2. Profiel van de Protestantse Gemeente  

 

2.1 Identiteit 

Als gemeente weten we ons opgenomen in het grote verband van de wereld-

kerk van Christus.  

Samengevat is onze identiteit. 

 

In relatie tot God: 

De gemeente weet zich gemeente van Jezus Christus en belijdt Hem als Heer 

en Verlosser. We willen ons in het leven laten leiden door Gods Geest en 

daarbij eerbiedig luisteren naar de Bijbel die wij beschouwen als het betrouw-

bare woord van God. 

 

In relatie tot elkaar: 

Onze gemeente is een open en gastvrije gemeente met ruimte voor iedereen 

die zijn/haar geloof in Jezus Christus samen wil vieren. Als gemeente willen 

we naar binnen toe een hechte en warme gemeenschap zijn; een veilig thuis 

met goede onderlinge relaties, met zorg en aandacht voor elkaar. Een ge-

meente met ruimte voor alle leeftijden. 

In relatie tot de wereld: 

We voelen ons verbonden met de gemeenschap waarin we leven en weten 

ons geroepen om ons daar in te zetten om als gemeente het evangelie door te 

geven en om als gemeenteleden een levend getuige te zijn van Jezus Chris-

tus. We willen oog hebben voor de nood van onze naasten, dichtbij en ver 

weg. We streven er naar merkbaar aanwezig te zijn in ons dorp en omstreken. 

 

2.2 Kerkgebouwen en kerkgang 

Het kerkgebouw van de voormalige Hervormde Gemeente, “De Dorpskerk”, 

staat aan de Kerkring in Fijnaart. Het voormalige Gereformeerde kerkgebouw, 

“Ontmoetingskerk”, staat aan de Wilhelminastraat. 
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We hebben ook nog een klein kerkgebouw in Standdaarbuiten, maar sinds 

2009 worden hier geen erediensten meer gehouden. De zondagse morgen-

diensten, die veelal plaatsvinden in De Dorpskerk, beginnen om 10.00 uur. De 

Dorpskerk telt ongeveer 600 zitplaatsen. Gemiddeld bezoeken ca. 150 men-

sen de morgendiensten. Negen keer per jaar is er in de Ontmoetingskerk (cir-

ca 140 zitplaatsen) 's avonds een zangdienst.  

 

De gemeenteleden in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten: 

Lidmaten:      640 

Doopleden:      771 

Geboorteleden:      315 

Past. eenheden:   1055 

 

2.3 De Vijverhof en Trefpunt 

We hebben de beschikking over twee kerkelijke centra, t.w. De Vijverhof en 

Trefpunt. De Vijverhof ligt aan de achterzijde van De Dorpskerk. Trefpunt is 

aangebouwd aan de Ontmoetingskerk. We zijn blij met deze gebouwen, waar-

van druk gebruik wordt gemaakt. Op zondag zijn deze in gebruik door de ne-

vendienst, de kinderoppas en het maandelijkse koffiedrinken. In de week wor-

den de ruimten in de gebouwen gebruikt door het vele kringwerk, voor verga-

deringen, door het Interkerkelijk Koor enz.. Ook kleinere rouwdiensten en con-

doleances vinden er plaats. Door de zeer goed geluidswerende vouwwanden 

kunnen tegelijk verschillende activiteiten plaatsvinden.  

Beide centra zijn ook beschikbaar voor het vieren van verjaardagen, huwelijks-

jubilea e.d. van gemeenteleden. Trefpunt kan ook door mensen van buiten de 

kerkelijke gemeente worden gehuurd. 

 

2.4 De Kerkenraad 

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente zal bestaan uit de volgende 

ambtsdragers:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Beleidsplan 

De kerkenraad werkt met een beleidsplan, dat door de gemeente wordt ge-

dragen. De kerkenraad hecht er aan dat de nieuwe predikant zich ten volle 

achter dit beleid schaart en aan de uitvoering ervan loyaal meewerkt  

 Aantallen 

Voorzitter uit kerkenraad - 

Predikant 2 

Ouderlingen 

Scriba’s 

10 

2 

Ouderling-Kerkrentmeesters 3 

Diakenen 3 

Totaal 20 
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2.6 Gemeentegids 

In de Gemeentegids van 2011 is een opsomming te vinden van al het ge-

meentewerk. Een exemplaar is bijgevoegd. Aan de nieuwe Gemeentegids 

wordt gewerkt. 

 

2.7 Het kerkblad Contactruimte 

Dit verschijnt 10 keer per jaar. Een exemplaar is bijgevoegd. 

 

2.8 Kom in de kring 

In dit boekje wordt al het vorming- en toerustingswerk vermeld. Het catechese- 

en kringwerk en de boekentafel vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de 

kerkenraad. De catechisaties en de kringen worden deels door gemeentele-

den, deels door de predikanten of kerkelijk werker geleid. Dit boekje wordt ie-

der jaar in september verspreid. Een exemplaar is bijgevoegd. 

 

2.9 De samenwerking met de Rooms-Katholieke kerk 

Binnen de Fijnaartse kerken wordt op bestuurlijk niveau samengewerkt in het 

Oecumenisch Beraad. Er zijn verspreid over het jaar een aantal oecumenische 

activiteiten, die worden gerealiseerd door de Open Deur Commissie. Van de 

predikant wordt verwacht in deze samenwerking gemotiveerd en actief mee te 

werken. 

 

2.10 De bovenplaatselijke verbanden 

Wij maken deel uit van de Classis West-Brabant. Binnen het in deze Classis 

functionerende Werkverband van predikanten heerst een open collegiale 

sfeer.  

 

Stand van zaken van De Protestantse Gemeente ‘in wording’ op weg 

naar De Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbui-

ten. 

De huidige stand van zaken is dat alle bescheiden, de zgn. fusiedocumenten, 

die nodig zijn om de fusie door de notaris te laten bekrachtigen, momenteel in 

behandeling zijn bij de classis. De classis moet op basis van deze bescheiden 

de goedkeuring geven, in feite is dit niet meer dan een te doorlopen admini-

stratief traject dat de nodige tijd in beslag neemt. Het is onze verwachting dat 

in maart/april a.s. de fusie daadwerkelijk, bekrachtigd door de notaris, een feit 

zal zijn. Wij houden u op de hoogte. 

Namens de kerkenraad, 

Wim Langbroek 
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Jeugdrubriek 

 

Terugblik Sirkelslag 
Er deden dit jaar bijna 200 teams mee, dus het zou voor ons een zware dob-

ber worden, maar we zijn 10
e
 geworden! Dat is natuurlijk een geweldige pres-

tatie! Daarom via deze weg alle jongeren die deel uitgemaakt hebben van dit 

team: Bedankt voor je inzet!  

Wie weet op welke plaats we volgend jaar eindigen??? 

Joost & Gerda en Herman  

 

ROCK SOLID: de leukste club van Fijnaart! Dus 

ben jij tussen de 11 en 14 jaar? Dan ben jij van 

harte welkom van 19.33 tot 21.34 uur!  

In maart komen we op: zaterdag 9 en 23 maart in de Vijverhof bij elkaar!  

Rock Solid leiding: Gerda, Marrie, Nick, Joost en Herman.  

 

Te gelijk als het Flame zondag is, komt er een groepje 

jongeren - van 11 t/m 16 jaar - onder kerktijd samen bij 

‘Meetingpoint‘. Daar zijn we op eigentijdse - en soms in-

teractieve en speelse manier - met elkaar bezig. 

Eerstkomende keer is op: 10 maart.  

Voor alle jongeren van groep 8 tot 15 jaar.   

Groetjes van: Adriaan, Willian en Herman.  

 

 

 
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. 
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Paasviering voor ouderen in het Trefpunt 
De ouderensoos en het ouderenpastoraat nodigen u hierbij uit voor de paas-
viering op woensdag 20 maart a.s. Het is de bedoeling dat wij vanaf 3 uur ’s 
middags bijeen zijn.  
We overdenken het lijden, sterven en de opstanding van Christus.  
De bijeenkomst zal worden afgesloten met een broodmaaltijd. U bent allen van 
harte welkom. 
Voor vervoer kan worden gezorgd. Als u wilt komen, kunt u dat doorgeven aan 
de leiding van de ouderensoos of aan een van de leden van het ouderenpasto-
raat. 
Vanaf half drie staat de deur van het Trefpunt open. 
 
Mw. Bom tel: 462378  Nel van Dorp  tel: 463639 
Nel Zegelaar tel: 462125  Anneke Endepoel tel: 402495 
Bep v.d. Mast tel: 462632 
 

 

TAAKGROEP   BEHEER 
 

Verantwoording collecten 27 januari t/m 17 februari 2013 

 

27-1 Kerk (zangdienst) € 29,35 

  3-2 Onderhoud   € 216,35 

  3-2 Kerk    € 160,19 

10-2 Kerk    € 107,44  
17-2 Onderhoudsfonds  € 243,43 

 
Fendertshofdiensten jan/febr. € 53,65 

 

Kerkbalans 2012 en 2013 

Voor de actie Kerkbalans 2012 was een bedrag van € 56.178 aan toezeggin-
gen ontvangen. Hiervan is € 56.079 binnengekomen.  
Het bedrag aan toezeggingen voor 2013 is nog niet bekend, omdat nog niet 
alle toezeggingen zijn ontvangen. In het aprilnummer van Contactruimte wordt 
u hierover verder geïnformeerd. 

 

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 
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Standdaarbuiten 
In verband met de hoge kosten, die wij moeten betalen bij de ING bank, heb-
ben wij besloten om onze rekening daar op te heffen. Wij verzoeken u om in 
de toekomst uw betalingen over te maken op onderstaande rekeningen.  
Bij voorbaat onze hartelijke dank. 
Corrie Wessels 
 
RegioBank: 
69.10.26.149 t.n.v. CVK Hervormde Wijkgem. Standdaarbuiten 
Rabobank: 
1487.13.785 t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Standdaarbuiten 

 

 

TAAKGROEP KERK en WE-
RELD 

 

Verantwoording collecten januari/februari 

20 januari Catechese Educatie € 114,15 

  3 februari Wereld Diaconaat € 243,06 

10 februari Plaatselijk Jeugdwerk €   83,23  

 

Passietijd 

Vanaf 13 februari is de Passietijd begonnen tot 1e Paasdag, 31 maart. Het 

thema van onze Passietijd campagne is Nieuw leven! Elke dag kunnen we 

opnieuw beginnen, krijgen we van God nieuwe kansen en nieuwe moed. Voor 

onszelf en om anderen te helpen. Wij geloven in nieuw leven!  

Hieronder vindt u een korte uitleg waar het om gaat tijdens deze periode  

 

3 maart: Nieuw leven voor jonge christenen in Bangladesh 

Steeds meer moslims in Bangladesh bekeren zich tot het christendom. Omdat 

de meeste christenen in Bangladesh ex-hindoes zijn, is de geloofsbeleving in 

kerken sterk beïnvloed door het hindoeïsme. 

Christenen met een moslimachtergrond voelen zich hier niet thuis. Tijdens de 

voorjaarzendingsweek staat het werk van de organisatie Isa-e Jamat Bangla-

desh centraal. Zij ondersteunt jonge christenen om eigen gemeenten en ge-

loofsvormen op te bouwen tussen kerk en moskee in.  

 

10 maart: Nieuw leven voor kinderen van de rekening 

Teveel kinderen zijn het kind van de rekening, omdat hun ouders naar Neder-

land zijn gevlucht, omdat ze een beperking hebben of in een arm gezin op-

groeien. Wat hun omstandigheid ook is, deze kinderen verdienen een toe-

komst. Kerk in Actie steunt organisaties die kinderen ruimte geven om kind te 

zijn. Op deze vierde zondag in de passietijd zetten we dit diaconale werk in 

Nederland in het zonnetje. 
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17 maart: Nieuw leven voor ontheemden in Colombia 

Op 17 maart staat het werk van onze partner Mencoldes voor ontheemden in 

Colombia centraal. Al meer dan vijftig jaar zit de Colombiaanse bevolking klem 

tussen rebellengroepen, de overheid en het leger. Deze partijen vechten hun 

strijd om macht, geld en grond ongelofelijk gewelddadig uit. De gewone Co-

lombiaan op het platteland is de dupe. Steeds vaker vluchten mensen naar de 

stad. Inmiddels zijn vijf miljoen Colombianen ontheemd. En daar komen er da-

gelijks ruim 800 bij.  

 

24 maart: Zorg voor nieuw leven in Malawi 

Op de laatste zondag van de Passietijd staan we stil bij het werk onder moe-

ders en kinderen in Malawi. Het Uchembere Netwerk in Malawi zet zich in voor 

de levens en gezondheid van zowel de moeders als de baby’s in de vaak 

moeilijk bereikbare plattelandsdorpjes. Zo leren de plattelandsmoeders het be-

lang van professionele zorg kennen en durven ze er ook voor te kiezen door in 

het ziekenhuis te bevallen in plaats van thuis. 

Ook zoekt het Uchembere Netwerk naar mogelijkheden om professionele zorg 

dichter bij plattelandsvrouwen te brengen. 

 
Heidi van der Lugt 
 
 

Op 10 maart zal de boekentafel te vinden zijn in de 
Vijverhof. Behalve de mooie voorraad boeken voor 
jongeren en volwassenen liggen er prachtige kin-
derbijbels. Natuurlijk is er deze keer veel te bekij-

ken en te kopen voor de stille tijd en Pasen.  
We zien u graag bij de boekentafel. 
Nel G., Nel B., Corrie en B 

 

 

DIVERSE MEDEDELINGEN 
 
Op 10 maart kan er een kaart ondertekend wor-
den voor President Morsi van Egypte. We dringen 
er bij hem op aan snel actie te ondernemen voor 

bestrijding van geweld tegen vrouwen, inclusief aanranding en seksuele inti-
midatie.  Deze kaartenactie is in het kader van de Wereldvrouwendag, 8 
maart: Stop discriminatie van vrouwen in Egypte. 
Bep Rosing 
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Een avond met Annemiek Vogels 
Dinsdag 12 maart a.s. in het Trefpunt. 

Aanvang 20.00 uur. 
Via de Bachcantate “Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem” neemt Annemiek 
ons mee in een gelovig denkproces dat loopt van angst naar vreugde. 
                  
Als Jezus zijn gang naar Jeruzalem aankondigt, wil de gelovige Hem angstig 
tegenhouden, maar beseft dan dat dit noodzakelijk is voor zijn eigen heil. Hij 
verklaart zich bereid om Jezus te volgen. De enige vreugde die hem nog rest 
is de verlossing door Jezus. Dankbaar hierom maakt de gelovige zich los van 
de wereld. Tot slot klinkt de tegenstelling tussen lijden en vreugde. 
Als gids leidt Annemiek ons door de cantate, met aandacht voor theologische, 
muzikale en pastorale aspecten van Bach’s werk. 
 
Annemiek Vogels kennende, kunt u verzekerd zijn van een interessante 
avond. 
De activiteiten cie. namens de Open Deur cie.  
Ad van der Boon 
 

18 mei 2013 

 

Beste mensen, op zaterdag 18 mei 2013 is er weer 

een gezellige fietstocht van het Lopend vuurtje. 

Deze sponsorfietstocht zal dit jaar gereden worden 

voor Wensdroom uit Moerdijk.  

Het doel van de Stichting Wensdroom Moerdijk is 

het doen uitkomen van wensen voor mensen wo-

nend in de Gemeente Moerdijk die hun wens door 

ziekte zelf niet meer kunnen realiseren. Stichting Wensdroom Moerdijk heeft 

ten doel het onafhankelijk van leeftijd en/of geslacht voor zoveel mogelijk 

mensen woonachtig in de gemeente Moerdijk met een ernstige chronische 

ziekte en/of lichamelijke en/of geestelijke beperking eenmalig doen uitkomen 

van een wens. 

De initiatiefnemers van deze stichting zijn Piet en Corrie Andreae. Het 75 jarig 

jubileum van het autobedrijf Andreae was de aanleiding om deze stichting op 

te richten. Omdat er al zoveel landelijke goede doelen zijn en we het dichter bij 

huis willen zoeken, besloten we het in eigen beheer te houden. Daarom werd 

Stichting Wensdroom Moerdijk in het leven geroepen. 

 

Kijk voor meer informatie op 

www.wensdroommoerdijk.nl. 

We hopen u op 18 mei te mogen be-

groeten zodat we er weer een gezellige en mooie fietsdag van kunnen maken. 

 

Sebastiaan Nijhoff. 
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               Korte berichten  

 

NBV-huisbijbel in een nieuw omslag 

De NBV-Huisbijbel heeft een fris en stijlvol nieuw omslag gekregen van de 

hand van ontwerper Geert de Koning. Met fraai aquamarijn balacronmateriaal 

gemaakt. Deze uitgave is een slag groter dan de standaardeditie van de NBV 

en heeft een fijn leesformaat. Verkrijgbaar in de loop van maart via de boek-

handel of de web shop van het NBG. ISBN 978-90-6539-380-7 (0) 

Prijs ca. € 45,- 

 

Geef oud papier een nieuwe kans 

Heeft u oude en/of kapotte bijbels die u niet meer gebruikt?  

Dan kunt u meedoen met de recycle-bijbelactie. NBG en uitgeverij Jongbloed 

zamelen oude en onbruikbare bijbels in. Het papier van deze bijbels wordt op-

nieuw gebruikt voor (bijbel)uitgaven, in het buitenland. Uw bijbels kunt u sturen 

naar Nederlands Bijbelgenootschap, Postbus 620, 2003 RP Haarlem o.v.v. re-

cycling bijbels of afleveren bij het NBG-kantoor: Zijlweg 198, Haarlem. 

 

www.prentenbijbel.nl 

Op www.prentenbijbel.nl vindt u informatie over de Prentenbijbel, de kinderbij-

bel met tekeningen van Marijke ten Cate. Deze bijbel is een uitgave van uitge-

verij Jongbloed in samenwerking met het Nederlands Bijbelgenootschap. Op 

de site vindt u kleurplaten, een game, kaarten, apps en een bestelmogelijkheid 

van alle Prentenbijbel-producten.  

 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap 

Contactpersonen: Nel Blok (462371) en Anneke Endepoel (402495) 

 

 

We zijn voornemens om met de Paasgroetactie mee te doen. Aan onze ge-

meente leden. Omdat de paasdagen vroeg zijn dit jaar, alvast een mededeling. 

In  Rusland zijn de Christenen erg blij met de kaarten die U naar hen stuurt. 

We willen ook dit jaar daar weer aan meedoen. Doet U ook mee? Het is erg 

makkelijk, de kaarten zijn geadresseerd en gefrankeerd en per enveloppe met 

3 kaarten 1euro en 50ct. Hart. dank voor uw medewerking.  
Mevr. D.A. Baas 
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Passage Fijnaart 

 

Agenda:  

Donderdag 21 maart 14.00 uur in het Trefpunt 

Doe-middag. Paasdecoratie maken. 

 

Dinsdag 26 maart 19.45 uur in het Trefpunt 

De heer G. Zonneberg uit Sliedrecht komt met een presentatie over Israël. 

Hij laat ons de kruisweg zien door middel van dia’s. Tussendoor worden door 

ons Bijbelteksten uitgesproken en liederen gezongen. 

 
AGENDA 

 
  4 mrt. 19.30 uur: Zangkring 
  5 mrt. 19.45 uur: Vergadering kerkenraad - Vijverhof 

  6 mrt. 20.00 uur: Kring ‘Geloven met hart en ziel en verstand’-Trefpunt 

  7 mrt.   9.30 uur: Kring ‘Geloven met hart en ziel en verstand’-Trefpunt 

12 mrt. 19.45 uur: Vergadering Consistorie/Pastoraat – Vijverhof 

12 mrt 20.00 uur Een avond met Annemiek Vogels in het Trefpunt 

13 mrt. 14.15 uur: Ouderensoos 
18 mrt. 19.30 uur: Zangkring 

21 mrt. 15.30 uur: Bijbelgespreksgroep 

20 mrt. 15.00 uur: Ouderensoos: Paasfeest in het Trefpunt 
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Bijbelleesrooster voor de maand maart 2013 

 

vrijdag 1 maart 1 Samuel 26:1-25 

De geschiedenis herhaalt 

zich 

zaterdag 2 maart 1 Samuel 27:1-12 Dubbelrol 

zondag 3 maart 1 Samuel 28:1-25 Geestelijke strijd 

maandag 4 maart 1 Samuel 29:1-11 Hoog spel 

dinsdag 5 maart 1 Samuel 30:1-31 Moord en brand 

woensdag 6 maart 1 Samuel 31:1-13 Vallen in je eigen zwaard 

donderdag 7 maart 2 Samuel 1:1-27 Treurnis 

vrijdag 8 maart 2 Samuel 2:1-32 Burgeroorlog 

zaterdag 9 maart 2 Samuel 3:1-21 Onderhandelingen 

zondag 10 maart 2 Samuel 3:22-39 Wraak voor recht 

maandag 11 maart 2 Samuel 4:1–5:5 Moordaanslag afgekeurd 

dinsdag 12 maart 2 Samuel 5:6-25 Machtsuitbreiding 

woensdag 13 maart 2 Samuel 6:1-23 

Plaats maken en je plaats 

weten 

donderdag 14 maart 2 Samuel 7:1-16 Bouwplan 

vrijdag 15 maart 2 Samuel 7:17-29 Toekomst voor de koning 

zaterdag 16 maart 2 Samuel 8:1-18 Verslagen 

zondag 17 maart 2 Samuel 9:1-13 Aangenomen zoon 

maandag 18 maart 2 Samuel 10:1-19 Tweefrontenoorlog 

dinsdag 19 maart 2 Samuel 11:1-27 Van kwaad tot erger 

woensdag 20 maart 2 Samuel 12:1-25 Lieveling van de HEER? 

donderdag 21 maart 2 Samuel 12:26-31 Kroonswisseling 

vrijdag 22 maart 2 Samuel 13:1-22 Liefde en haat 

zaterdag 23 maart 2 Samuel 13:23-37 Wraak 

zondag 24 maart 2 Samuel 13:38–14:17 Plan 

maandag 25 maart 2 Samuel 14:18-33 Vader en zoon 

dinsdag 26 maart 2 Samuel 15:1-12 Populistische politiek 

woensdag 27 maart 2 Samuel 15:13-31 Weg uit Jeruzalem 

donderdag 28 maart 2 Samuel 15:32–16:14 Door het stof 

vrijdag 29 maart Lucas 22:39–23:49 Lijdensevangelie 

zaterdag 30 maart Lucas 23:50-56 Begrafenis 

zondag 31 maart Lucas 24:1-12 Opstanding 

 

 

 


