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OVERDENKING 
 
Mij werd gevraagd een overdenking voor Contactruimte te schrijven. Spontaan 
heb ik ja gezegd. Daarna realiseerde ik me dat hier het gezegde opgaat: snel-
ler gezegd dan gedaan. 
 
Met Pasen voor ons is het goed dat we weer stil mogen staan bij de opstan-
ding van de Heer. De dood overwonnen en uit dit geloof mogen wij leven. In de 
kruisdood voor onze zonden zegt Jezus: “Het is volbracht.” Louter genade van 
Zijn kant en uit deze genade mogen we een nieuw begin maken. 
 
Wij staan als Protestantse Gemeente van Fijnaart, Heijningen en Standdaar-
buiten ook voor een nieuw begin. Dat betekent in geloof en vertrouwen over 
onze grenzen heenkijken en proberen in alle opzichten ons steentje bij te dra-
gen. Er is veel te doen op ons kerkelijk erf. Ik denk o.a. aan het beroepings-
werk, het bezoekwerk, het jeugdwerk. We hopen straks als pastorale groep 
meer gemeenteleden vaker te bezoeken. De uitbreiding in de pastorale kring 
stemt ons tot grote dankbaarheid. 
 
Een slogan van een vroegere kerkbalans was: ”Een kerk is van blijvende 
waarde.” Juist om die waarde te behouden vraag ik u: laten we als gemeente 
ieder op zijn of haar eigen manier hier een positieve invulling aan geven. Als 
we om ons heen kijken valt het op dat bij verenigingen op bestuurlijk vlak 
steeds minder vrijwilligers zijn te vinden. Hier en in kerkenraden van diverse 
andere gemeentes wordt dit ook een probleem. Toch wil ik een oproep doen 
aan u allen. Acht uzelf niet te klein voor het kerkenwerk, want er staat ook ge-
schreven: ‘met Gods hulp zullen wij grote daden doen’. En van die daden staat 
onze Bijbel toch vol? 
 
Mozes, Gideon, Elia en niet te vergeten de apostel Paulus, mensen die zich-
zelf gering achtten, maar door de leiding van de Heilige Geest het Koninkrijk 
van God gestalte gaven. 
 
Wij zijn geen Mozes, Gideon, Elia of Paulus, maar wel naamdragers van Je-
zus Christus en een radertje in Zijn Koninkrijk. Laat dit Koninkrijk met Gods 
hulp en uw inzet voortgang mogen vinden ook hier in onze gemeente. 
 

God roept ons broeders en zusters tot de daad 
Zijn werk wacht, treed dan aan. 

(Lied 474 vers 1) 

 
Met vriendelijke groet, 
Piet de Lange 
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KERKDIENSTEN 
 

7 april Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Geref. kerk (vrijg.), Zevenbergen 

10.00 uur: De Dorpskerk 

Voorganger Ds. R.D. van Schouwen, Honselaarsdijk 

Ambtsdrager van dienst W. Oostdijck 

Gastheer / gastvrouw W. de Loome 

Collecte Rondgang 
 
               Uitgang 

1
e
 Voedselbank 

2
e
 Onderhoudsfonds 

Kerk 

 

8 april – 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. W. v.d. Laar, Willemstad 

 

14 april  Moerdijk FM: Protestantse Gemeente, Fijnaart 

10.00 uur: De Dorpskerk 

Bijzonderheden FLAME en Meetingpoint; 
Bevestiging ambtsdragers en koffiedrinken 

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

Ambtsdrager van dienst J. Kruis 

Gastheer / gastvrouw W. Oostdijck 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Kerktelefoon 
Onderhoudsfonds 

 

21 april  Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert 

10.00 uur: De Dorpskerk 

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

19.00 uur: Zangdienst in de De Ontmoetingskerk: 
Ds. W. van Laar, Willemstad 

Ambtsdrager van dienst A. Dijkshoorn 

Gastheer / gastvrouw A. Roks-K. 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Kerk 
Stichting HOOM 

 

28 april  Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenbergen 

10.00 uur: De Dorpskerk 

Bijzonderheden Na afloop koffie drinken 

Voorganger Ds. A.G.E. Klap, Heikant 

Ambtsdrager van dienst L.A. Elzerman 

Gastheer / gastvrouw M. Roks-B. 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Diaconie 
Kerk 
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ROOSTERS 
 

 Kinderoppas Kindernevendienst 

  7 april Linda en José Susanne en Nicky 

14 april Myrthe en Marjoke FLAME 

21 april Nel en Lejanne Susanne en Saskia 

28 april Elly en José Tiny en Jolanda 

 

 PP-dienst Beamerdienst 

  7 april Edward Gerrit/Korstiaan 

14 april Ad Willian 

21 april Jan Léander 

28 april Tiny Bert 

 
 

 Bloemendienst Organist 

  7 april Tanny Verhagen Dick van der Giesen 

14 april Adrie Maris Johan van der Steen 

21 april Ella Knook Han van der Mast 

28 april Riet Jongbloed Dick van der Giesen 
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TAAKGROEP GEMEENTE   ZIJN 
 

STERRE-PRAAT 
 

Historische dagen 
Wat was u aan het doen toen de radio meldde dat de Koningin die avond een 
toespraak zou houden? En legde u ook uw werk neer toen er witte rook uit de 
Sixtijnse kapel kringelde? We beleven historische dagen. Een nieuwe koning. 
En een nieuwe paus. Nieuwe tijden breken aan. Niet het Concertgebouworkest 
speelt het feestconcert na de inhuldiging van de koning, maar een DJ, DJ Ar-
min van Buuren. Nummer één van de wereld, dat wel. Dat Willem-Alexander 
zijn moeder zou opvolgen was bekend. Verrassend was wel de keuze van de 
nieuwe paus. Een Argentijn. De eerste paus van buiten Europa. Veertig pro-
cent van de Rooms-Katholieken woont immers in Latijns-Amerika. Paus Fran-
ciscus is Jezuïet. Ook dat kwam nog nimmer voor. Evenzeer is hij - zijn naam 
is een program - geïnspireerd door Franciscus van Assisi. De schrijver van het 
Zonnelied (Gezang 300), die opkwam voor zieken en armen, die soberheid 
predikte en een hervorming van de kerk bepleitte. In de krant zagen we al fo-
to’s van de paus, toen nog aartsbisschop van Buenos Aires, die een zieke jon-
gen de voeten kust en heel eenvoudig met de metro reist. Ontroerend om dit 
alles mee te maken.  
Wat betekent dit alles voor de Nederlandse situatie? Voor onze rooms-
katholieke zusters en broeders wier liturgische vrijheid en ruimte in oecumeni-
sche contacten de laatste jaren wel wat werd ingeperkt. Ze maken moeilijke 
tijden door. Ook in West-Brabant moeten deze zomer helaas (te)veel kerkge-
bouwen gesloten worden. Met alle pijn en verdriet en soms boosheid, die dat 
met zich meebrengt. Petje af voor diaken Bastiaansen die de moed niet laat 
zakken, de mensen bij elkaar weet te houden en aan nieuwe structuren bouwt. 
Meer dan ooit hebben we elkaar nodig. Een ding weten we zeker. De kerk is 
van God. Hij zorgt voor haar. Op Zijn manier. En de Geest waait waarheen Hij 
wil. Hij waaide door het conclaaf. En Hij blijft waaien. Ook al zien wij altijd 
slechts een deel. Pas achteraf zie je verbanden en ook dan soms nog niet. 
Maar: mensen worden geraakt en raken geïnspireerd. Steeds opnieuw. En 
kunnen het niet laten te getuigen en eruit te leven. Hoe de kerk van de toe-
komst eruit zal zien, weet ik niet. Het is niet altijd gemakkelijk. Maar de Geest 
waait en geeft toekomst. We beleven historische dagen.         
 
Ds. Hans van der Sterre 
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PASTORALIA 
 
Bij Leendert van Baren (’t Magesijn, Klundert) die onlangs een kleine operatie 
onderging, bleken bij nader onderzoek sommige lymfeklieren niet in orde te 
zijn. Nader onderzoek moet uitwijzen wat er precies aan de hand is en hoe dit 
behandeld moet worden.  
Wiedi de Kok (Beukenlaan) kreeg ineens zo’n koorts dat ze in het ziekenhuis 
moest worden opgenomen. Als de koorts onder controle is hoopt ze weer snel 
naar huis te kunnen.  
Kracht gewenst in deze onzekere weken!  
 
Ds. Hans van der Sterre 

 

 
In de afgelopen weken waren de volgende gemeenteleden opgenomen in het 
ziekenhuis: 
- Dhr. S. Nieuwkoop, Molenstraat 27. De opname was slechts een paar da-

gen; het herstel zal meer tijd vragen.  
- Dhr. A. Agterdenbos, Kerkring 10A. Gelukkig bent u ook weer thuis, al 

moet u wel  veel geduld hebben. 
- Dhr. P. Baas, Esdoornpad 21. Wat naar was dat voor u om weer naar het 

ziekenhuis te moeten. 
- Mw. J. de Vos-v.d. Werf, Kerkring 68, is inmiddels ook weer thuis geko-

men. We hopen dat het nu met de gezondheid goed mag blijven gaan. 
 
Wij wensen alle zieke gemeenteleden beterschap en Gods troost toe.  
Willy Oostdijck 
 

Overleden 
Op 16 maart is overleden ons gemeentelid Hendrika Nijhoff-Eland, Kerkring 
133, op de leeftijd van 89 jaar. Wij wensen de familie Gods nabijheid om dit 
verlies te dragen. 
In Contactruimte mei zal een in memoriam worden geplaatst. Bij het inleveren 
van de kopij was dit nog niet beschikbaar. 
 
 

Hartelijk dank (1) 
 
Graag willen wij u bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes en bezoekjes 
tijdens en na mijn ziekenhuisopname. 
Onze hartelijk dank hiervoor. 
 
Groeten Koos en Coby Knook-van Endhoven 
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Hartelijk dank (2) 

 

Lieve mensen, 

Langs deze weg willen wij jullie hartelijk bedanken voor jullie meeleven het af-

gelopen jaar in de vorm van telefoontjes, kaarten, bloemen, bezoekjes, die 

zeer werden gewaardeerd, maar bovenal jullie gebeden. 

Het heeft ons zeer bemoedigd. Er is nog een lange weg te gaan, maar we we-

ten ons gedragen. Gods zegen toegewenst. 

 

Een hartelijke groet van Guus en Mini Agterdenbos 

 

Hartelijk dank (3) 

 
Hartelijk dank voor uw medeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en de 
dagen daarna. Ik heb genoten van de bloemen, kaarten, telefoontjes en be-
zoekjes. Het heeft me zeer goed gedaan! 
 
Met vriendelijke groet, Lijntje de Wit 

 

 

Verhuisd 

 

Dhr. J.F. Kersbergen, Koningin Emmastraat 65, 4793CC Fijnaart > Vogelwik-

kestraat 4, 4761ZH Zevenbergen. 

Mw. J. de Vos-van de Werf, Leeuwerikstraat 43, 4893HH Fijnaart > Kerkring 

68, 4793ES Fijnaart. 

Dhr. M. de Reijer, Koperwiekstraat 34, 4793HP Fijnaart > Dirk Costerplein 214, 

2624VA Delft. 

Dhr. J. Breure, Boerendijk 37, 4793RT Fijnaart > Prins Willemstraat 24, 

4791JR Klundert. 

Mw. G.A. Wieringa, Parelstraat 5, 4793CM Fijnaart > Zonnebloemstraat 2, 

4695EX Sint-Maartensdijk. 

Dhr. M. Zwang, Edisonstraat 42 B7, 4816AW Breda > Boutershemstraat 2, 

4724AW Wouw. 

 

 

Nieuw ingekomen 

Dhr. J. Bervoets, Emmastraat 29, 4651BV Steenbergen > De Bongerd 20, 

4793BK Fijnaart. 

Mw. D.E. Dusink, Brittenoord 17, 3079KA Rotterdam > Leeuwerikstraat 43, 

4793HH Fijnaart. 

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

meente. 
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80+ verjaardagen 
  2 apr. Mw. P. Bos-van de Meeberg, Kerkring 55, 4793ES Fijnaart 
  2 apr. Mw. J. Klaasen-Blokland, Koperwiekstraat 9, 4793HS 
  2 apr. Mw. M.P. van der Giesen-Huijzers, Kerkring 103, 4793ES Fijnaart 
  7 apr. J. Knook-Lucas, Fazantstraat 22, 4793GV Fijnaart 
  9 apr. Mw. N. Bevelander-Verhoeven, Edvard Griegstraat 10, 

4793GP Fijnaart 
10 apr. Mw. M.N. Speelman-van der Star, Hazelaarstraat 22,  

4793BD Fijnaart 
12 apr. Mw. A.J. Kaptein-Dijkgraaf, Brabantse Bellefleur 33, 4793KC Fijnaart 
15 apr. Mw. N.A. Kamp-Nieuwkoop, Kerkring 43, 4793ES Fijnaart 
17 apr. Mw. H. Huyzers-Grootenboer, Jan Punthof 83, 4793GT 
21 apr. Dhr. D. Maris, Beukenlaan 5, 4793BM Fijnaart 
25 apr. Mw. E. Nieuwkoop-Hartvelt, Kerkring 25, 4793ES Fijnaart 
26 apr. Mw. E. van Baaren-Verhoeven, Jan Punthof 29, 4793GR Fijnaart 
29 apr. Mw. G. Knook, Jan Punthof 47, 4793GS Fijnaart 
29 apr. Mw. J.H. van Eekelen-Noordijk, Kerkring 85, 4793ES Fijnaart 

 

 

Huwelijksjubileum 
18 april echtpaar Nieuwkerk-de Wit, Parelstraat 24

E 
55 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. 
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Van de KERKENRAADSTAFEL 
 

Verslag vergadering kerkenraad op 5 maart 2013 
 
Voorzitter J. Kruis verwelkomt ons. Hij leest uit het 

boek Mijn God van Hans Bouma het gedicht Iemand. De ker-
kenraad  bespreekt de volgende onderwerpen. 

Voorgesteld wordt om als lid van de beroepings-
commissie te benoemen: dhr. M. Bom, mw. N. van Dueren 

den Hollander, mw. M. van der Harst, mw. E. Hendrikse, mw. M. Kruis-Pols, 
mw. J. de Lint, dhr. H. Nijhoff, mw. W. Oostdijck, dhr. A. Verhagen en mw. A. 
de Vrij. Onze consulent ds. G.C. Buijs zal gevraagd worden voor een trai-
ningsavond van de commissieleden. 

Een ander agendapunt is in welke kerk we de zomerdiensten houden. 
We houden de eerste en de laatste zomerdienst in De Dorpskerk, de tussen-
liggende zes diensten in De Ontmoetingskerk. Mocht er op de tweede zondag 
van de zomerdiensten een doopdienst zijn, dan is deze in De Dorpskerk. 

Natuurlijk komt ook het samengaan van onze beide kerken ter sprake. 
Er moet toch nog meer geregeld worden voor de fusie dan voorzien was. Zo 
moeten de gemeentegrenzen worden vastgesteld; de jaarrekeningen 2012 
moeten worden ingediend en per 1 januari jl. zijn er wijzigingen van de Kerkor-
de ingegaan, die we nu in de Plaatselijke Regeling moeten opnemen. De ker-
kenraad besluit om op 14 april de nieuwe kerkenraadsleden te bevestigen en 
afscheid te nemen van de vertrekkende ambtsdragers. 

Het lezen van een In Memoriam van een overleden gemeentelid 
wordt, wanneer de eigen predikant voorgaat, gelezen na de prediking en voor 
het dankgebed op de zondag na de kerkelijke begrafenis. Bij een gastpredi-
kant leest tot nu toe de ouderling van dienst dit voor na het zingen van het in-
tochtslied. Het voorstel is dat de ouderling van dienst dit bij een gastpredikant 
ook voor zal lezen voor het dankgebed. De kerkenraad is het eens met dit 
voorstel. 

De kerkrentmeesters zijn voornemens om een koningslinde te planten 
t.g.v. de inhuldiging van koning Willem-Alexander en koningin Màxima. De 
kerkenraad vindt dit een heel leuk idee. 

Op paasmorgen gaat ds. L.C. van der Eijk voor. Drie baby’s worden 
gedoopt. De cantorij zingt een lied. Enkele kinderen maken muziek.  

Een klein comité is al weer bezig met het invullen van het preekrooster 
2014. Hopelijk hebben we dan weer een full-time predikant. Het voorstel is dat 
beide predikanten 3 diensten inleveren voor gastpredikanten. Dit wordt goed-
gekeurd. 

Door enkele kerkenraadsleden is gevraagd of de afkondigingen naar 
hen gemaild kunnen worden. Als proef is dat de laatste twee weken gebeurd. 
Men vindt dit prettig. Daarom zullen we dit blijven doen. Ook is gevraagd om 
de mededelingen per mail naar gemeenteleden te sturen. Het is een eerste 
stap naar het gebruik van digitale mogelijkheden. Dat zullen we i.v.m. de aan-
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trekkingskracht voor jongeren ook moeten gaan gebruiken. Na enige discussie 
wordt besloten om deze mogelijkheid te benutten. 

Op 29 januari jl. was er een bijeenkomst met jonge ouders. Jeugdou-
derling A. Bom doet verslag van deze avond. Er waren zo’n 20 ouders. De 
avond was opgezet door de jeugdouderlingen met jeugdwerker H. Broer. In 
twee groepen heeft men over een aantal onderwerpen gediscussieerd.  

Jonge moeders willen meer onderling contact. Daarom hebben ze een 
speelochtend voor de kleine kinderen ingesteld. De eerste keer is dit aan huis 
bij Gerda van Dorp op 22 maart.  

Bij de ingekomen stukken wordt een brief van een van de gemeenteleden 
besproken, waarin ervoor wordt gepleit om de profielschets te beginnen met 
de gemeente een pluriforme en actieve gemeente te noemen. De kerkenraad 
denkt dat juist de huidige opbouw van de tekst in de goede volgorde evenwich-
tig weergeeft hoe onze gemeente er momenteel uitziet en dat predikanten 
goed in staat zijn om dit uit de tekst te halen. Besloten wordt om de huidige 
tekst te handhaven. 

Meegedeeld wordt dat op 25 mei De Dorpskerk verhuurd is voor een hu-
welijkszegening van een bruidspaar uit Breda.  

H. Knook blijft nog een jaar aan als ouderling-kerkrentmeester. Jeugdou-
derling A. Bom neemt afscheid van de kerkenraad. M. Roks-Brouwer wordt 
jeugdouderling. Met betrekking tot N. van Dam wordt nog overlegd of zij jeugd-
ouderling wordt of taakgroeplid t.b.v. de jeugd. 

Ds. J.H. Van der Sterre zegt dat het dit jaar 450 jaar geleden is dat de 
Heidelbergse Catechismus is geschreven. 

De kerkenraad besluit om samen met de RK kerk een vervolg op de 
avond met Leo Fijen te houden. Dit zal zijn op 22 mei 2013. 

De sluiting wordt verzorgd door H. Knook. Hij leest een stukje uit Zeg het 
maar gewoon van Greet Brokerhof-van der Waa, waarna we gezamenlijk Het 
Onze Vader bidden. 

Om 22.15 uur is de vergadering gesloten. 
 
Willy Oostdijck, scriba 
 
 

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 dit door te willen geven annn: 

Piet de Lange, tel. 0168-320823 of 06-10 69 86 14 
of aan Adri de Vrij, tel. 0168 – 462996. 
Zij zijn voorlopig het aanspreekpunt. 
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Bevestiging nieuwe ambtsdragers en afscheid 

 

Hoewel de formele fusie waarschijnlijk nog net niet helemaal rond zal zijn, 

heeft de kerkenraad besloten om op 14 april toch de nieuwe ambtsdragers te 

bevestigen, zodat deze gemeenteleden aan de slag kunnen.  

Nieuw in onze kerk is dat ook leden van taakgroepen “bevestigd/voorgesteld” 

zullen worden. Zo zien wij als gemeente ook welke gemeenteleden een taak in 

een van de taakgroepen op zich nemen. Ook naar hen wordt vanuit de ge-

meente support verwacht. 

Op 14 april zullen worden bevestigd: 

• Marjo van Dueren den Hollander en Jaap de Vrij als kerkrentmeester-

taakgroeplid. 

• Marjolein Roks en Nicky van Dam als jeugdouderling in duo-functie. 

• Janneke van Baren als taakgroeplid voor Kerk en Wereld. 

• Adri de Vrij als wijkouderling en Hetty Bom, Nel Breure, Anneke Knook,  

Marjoke de Loome, Adrie van Nieuwenhuijzen, Mijntje Nijhoff, Colinda v.d. 

Steen en Tiny Verhagen als pastoraal medewerker. 

Wij zijn blij dat weer zoveel mensen een taak binnen onze gemeente op zich 

nemen.  

Op dat moment zal ook afscheid genomen worden van de kerkenraadsleden 

en pastoraal medewerkers van wie de termijn erop zit of die hebben aangege-

ven bij de fusie te willen stoppen met hun werk.  

Dit zijn Sandra Leijten, Anton Bom Azn, Arie Breure, Max Hofma, Jan den Hol-

lander, Huib van der Kemp, Alex Solleveld en Arie Verhagen. In het volgende 

kerkblad komen we daarop nog terug. Jan Kruis zal nog aanblijven tot de offi-

ciële fusiedatum.  

We hopen op een volle kerk op de 14
e
, als dank naar hen die aftreden en als 

boodschap naar hen die starten dat wij blij met hen zijn en dat zij er niet alleen 

voor staan. 

Namens de kerkenraad, Wim Langbroek en Jan Kruis 
 

Blijf op de hoogte…. 
Iedere zondag worden er afkondigingen gedaan. U en jij hoort dan ook over 
het wel en wee in de gemeente, zodat we met elkaar mee kunnen leven. 
Daarnaast hoort u over activiteiten die de komende weken plaats zullen vin-
den. Wellicht weer even een herinnering om eraan mee te doen.  
Het kan dan wel zijn, dat als je thuiskomt je je afvraagt, hoe zat het ook alweer 
precies………. 
Daar is nu een oplossing voor. Geef je op om de afkondigingen (als een soort 
zondagsbrief) te ontvangen via de mail. Daarnaast kan het altijd handig zijn als 
we u en jou via de mail nog even kunnen wijzen op een activiteit. 
Je kunt je opgeven bij de scriba’s:  

Willy Oostdijck (scribahg@pknfijnaart.nl)  
of 

Tiny Bienefelt (tiny.bienefelt@hetnet.nl) 
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Bazaar              Rommelmarkt        30 april            9 tot 18 uur??? 
 
De grote verloting kent weer 20 prachtige prijzen met als hoofdprijzen een 
weekend weg, een rondvlucht boven uw eigen dorp en een tuinset. 
Loten voor de grote verloting zijn vanaf nu te koop bij leden van de bazaar-
commissie. We begrijpen dat velen van u rondom Koninginnedag met vakantie 
zijn, maar u kunt natuurlijk niet weg zonder dat u een aantal loten bij ons ge-
kocht hebt voor het goede doel. Even een belletje en we komen graag bij u 
langs. 
We hebben een TV-scherm op de bazaar staan waarop u de kroning kunt vol-
gen. De rommelmarkt begint een uurtje eerder met de verkoop en mogelijk 
gaan we ook wat langer door, afhankelijk van de mensen die er zijn. 
 
Helpt u ons om er weer een succes van te maken???  
We vertrouwen op uw hulp en portemonnee. 
 
Namens de bazaarcommissie, 
Adri, (462996) 

 

Jeugdrubriek 

 

DOOPDAGVIERING 24 februari 2013   

Wat een mooi gezicht was het weer: al die brandende kaarsjes voorin de kerk. 

Deze keer werden Davy Stiefel, Robin Stiefel, Nienke Hendrikse, Renske 

Hendrikse, Maarten Bom, Leen Breure, Sira van Eijk, Simone van der Steen, 

Gerwin den Hollander, Timo Roks en Jari Roks naar voren geroepen om hun 

doopkaars aan te steken aan de Paaskaars. Dit deden ze om eraan terug te 

denken dat ze korter of langere tijd geleden gedoopt zijn. 

God heeft ons toen laten zien dat hij ons ook als klein kindje al kent en dat we 

bij Hem mogen horen. En onze papa’s en mama’s hebben toen beloofd ons 

meer over de Here God te leren, zodat we Hem ook echt leren kennen.  

Terwijl de kinderen vooraan stonden, luisterden we naar het lied van Trijntje 

Oosterhuis: “Ken je mij”. Het is een verwijzing naar de woorden van Psalm 139 

(‘Heer U kent mij, U doorgrondt mij’). 

Nadat de kaarsen aangestoken waren, gingen de jongste kinderen naar de 

crèche en de oudere kinderen naar de kindernevendienst. Na de dienst was er 

nog koffie/thee/fris en wat lekkers. 

De volgende doopdagviering is 16 juni. Misschien mag jij dan wel je doopkaars 

aansteken!!! Als je een kaart krijgt, kun je jezelf aanmelden. 

 

Emie Hendrikse 
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ROCK SOLID: de leukste club van Fijnaart! Ben 
jij tussen de 11 en 14 jaar?! Dan ben jij van har-
te welkom van 19.33 tot 21.34 uur!  
In maart komen we op zaterdag 6 en 20 april  in 

de Vijverhof bij elkaar!  
 
Rock Solid leiding: Gerda, Marrie, Nick, Joost en Herman.  
 
 

Tegelijk als het Flame-zondag is, komt er een groepje 
jongeren - van 11 t/m 16 jaar - onder kerktijd samen bij 
‘Meetingpoint‘. Daar zijn we op eigentijdse - en soms 
interactieve en speelse manier - met elkaar bezig.  
Eerstkomende keer is op 14 april. 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. 

 
 
 

 

TAAKGROEP   BEHEER 
 

Bijgaand ziet u de exploitatierekening 2012 van de Gerefor-

meerde kerk. De controle heeft plaatsgevonden door de he-

ren L. van Baren en H. Knook. Er waren geen op- of aanmer-

kingen. 

Wilt u, als lid, de jaarrekening 2012 van de kerk ontvangen, 

dan kunt u dit aanvragen per mail bij jaapdevrij@home.nl. Indien u niet in het 

bezit bent van een mailadres en toch de jaarstukken wilt ontvangen of vragen 

heeft over de jaarrekening, dan kunt u bellen naar Jaap de Vrij, tel 0168-

462996. 

Vriendelijke groet, Jaap de Vrij.  
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EXPLOITATIE REKENING  2012 Gereformeerde kerk Fijnaart. ca. 

Kosten Begroting Kosten 

2011 2012 2012 

LASTEN 

Lasten kerkgebouwen 

Onderhoud kerk  €      445,89   €            450,00   €        365,95  

Belastingen en verzekeringen  €   1.718,91   €         1.750,00   €     2.223,29  

Energie en water  €    1.634,68   €         1.650,00   €     1.290,31  

 € 

Pastoraat  € 

Traktement en emolumenten  €  19.563,60   €       19.750,00   €   19.770,84  

Bezettingsbijdrage centrale kas  €  10.319,12   €       10.350,00   €   10.383,72  

Pensioen premie  €  11.496,15   €       11.500,00   €   11.502,72  

Vacature, vakantiepreekbeurten  €    1.861,32   €            500,00   €        292,00  

Bemiddelingskosten P.K.N.  €        870,00   €  € 

Kosten beroepingswerk/vertrek/jubeleum  €        419,60   €  € 

Lasten kerkdiensten,catechese en  € 

overige kerkelijke aktiviteiten.  € 

Kosten kerkdiensten  €        577,86   €            500,00   €       234,28  

Contributies en bijdr. aan activiteiten  €         425,86   €            450,00   €       460,18  

Kosten kerktelefoon en R.T.V.M.  €         549,41   €            325,00   €       306,97  

Kosten wijkwerk en gemeente avonden  €         649,52   €            650,00   €       891,54  

Kosten jeugdwerk  €      4.700,00   €         4.800,00   €    5.175,00  

Overige kerkelijke aktiviteiten  €      1.291,17   €         1.200,00   €       799,94  

Vergaderkosten in Trefpunt  €      1.100,00   €         1.100,00   €    1.100,00  

Verplichtingen en bijdrage inzake 

andere organen 

Kerkrentmeesterlijk quotum  €          2.692,30   €         2.700,00   €    2.834,08  

Solidariteitskas  €             810,00   €            800,00   €       810,00  

S.m.r.a.  €             115,62   €            125,00   € 

Salarissen en vergoedingen  € 

Vergoeding organisten  €             550,50   €            600,00   €       319,50  

Kostenbeheer en administratie   € 

Kosten bestuurscollege  €             458,78   €            500,00   €       559,54  

Kosten telefoon en postzegels  €             319,00   €            325,00   €       320,90  

Kosten bank  €             283,64   €            300,00   €       227,79  

Kosten S.O.W.  €  €            500,00   € 

 ----------------------   ----------------------  -------------------  

Totaal lasten  €        62.852,93   €       60.825,00   €  59.868,55  
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BATEN 

Rente baten en dividenden Baten Begroting Baten 

2011 2.012 2012 

Ontvangen interest bank  €          9.961,07   €         9.700,00   €    7.693,51  

Bijdragen levend geld 

Vaste vrijwillige bijdragen  €        40.300,08   €       39.000,00   € 38.562,20  

Collecte in kerkdiensten  €          1.834,12   €         1.200,00   €   1.767,67  

Giften  €             530,64   €            250,00   €      165,00  

Terug ontvangen energiebelasting  €   1.028,00  

Solidariteitskas  €          1.190,00   €         1.200,00   €      870,00  

 --------------------   ---------------   ------------------  

Totaal Baten  €        53.815,91   €       51.350,00   € 50.086,38  

Saldo baten/lasten  €       - 9.037,02 €        - 9.475,00 €  - 9.782,17 

Onttrekking fondsen/voorzieningen  €         7.000,00 €          7.000,00 €     7.000,00 

---------------------- ---------------------- -------------------- 

Resultaat  €       - 2.037,02  €       - 2.475,00 €   - 2.782,17 

 

 

Verantwoording collecten 24 februari t/m 17 maart 2013 

24-2 Kerk    € 164,44 

  3-3 Kerk    € 138,60 

  3-3 Onderhoudsfonds  € 107,90 

10-3 Kerk    € 298,21 

17-3 Onderhoudsfonds  € 155,17 

  1-3 Huwelijk echtpaar Tolenaars € 107,60 

 

Aktie Kerkbalans 2013 

De actie Kerkbalans 2013 voor de PKN gemeente Fijnaart, Heijningen en 
Standdaarbuiten heeft een voorlopig totaalbedrag van € 88.762 aan toezeg-
gingen opgeleverd. In 2012 was de opbrengst € 94.790. Een teruggang van 
bijna € 6.000.  
Een analyse van de oorzaken van de teruggang zal binnenkort gemaakt wor-
den. Tevens zal de Taakgroep Beheer kijken welke gevolgen de lagere baten 
kunnen hebben.  

 

Wij danken alle gevers voor hun bijdragen en de vrijwilligers voor hun moeite 
en inspanningen bij het rondbrengen en ophalen van de enveloppen! 
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Collectebonnen 
De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. L.A. Elzerman, Timberwolfstraat 17 
te Standdaarbuiten, tel. 0165-314663 of mobiel 06-43983407. De bonnen zijn 
ook via e-mail aan te vragen. E-mailadres: laelzerman@planet.nl 
Een vel van 40 bonnen à € 1,- kost € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan over-
gemaakt worden op Postbankrekening 1084492 ten name van Kerkrentmees-
ters Herv. Gem. Fijnaart 

 

 

PASEN 
 
PASEN!  JEZUS is opgewekt uit de dood! 
 
De vrouwen die bij het graf komen om het lichaam van Jezus nog te verzorgen 
met geurige olie en kruiden, schrikken enorm. De steen voor het graf is weg-
gerold. De in het graf zittende jongeman, gekleed in witte kleren, spreekt hen 
aan. "Jullie zoeken Jezus, de man uit Nazareth, die gekruisigd is. Wees niet 
bang, Hij is opgewekt!" En toch vluchten ze weg. 
 
Wie zou niet verbijsterd zijn, als een graf ineens leeg blijkt te zijn en je wordt 
verteld dat God dat heeft gedaan. Dit is juist de geweldige boodschap van Pa-
sen. Terwijl wij in zekere zin met de dood hebben leren leven, heeft God de 
dood overwonnen. 
Pasen betekent: Je hoeft niet bang te zijn voor de dood. 

Jezus Christus is waarlijk opgestaan !!!!!!!. 
Dit vieren we in de eredienst op 1

e
 paasdag, waarvoor wij u zeer hartelijk uit-

nodigen. In deze dienst wordt gecollecteerd voor de paascollecte, welke wij 
van harte bij u aanbevelen en waarvan de opbrengst bestemd is voor de eigen 
gemeente. Alle tot de Hervormde gemeente behorende leden ontvangen deze 
brief met bijgesloten acceptgiro. Wij hopen van harte dat u allen aanwezig 
bent 1

e
 paasdag om 10:00 uur. U kunt dan uw bijdrage, in de vorm van bijge-

sloten acceptgiro, geld of collectebonnen, in de collectezak doen.  
Bent u echter niet in staat, om welke reden dan ook, aanwezig te zijn op 1

e
 

paasdag en u wilt het werk in de eigen gemeente middels de paascollecte fi-
nancieel ondersteunen, dan verzoeken wij u hiervoor de bijgesloten acceptgiro 
te gebruiken. Uw bijdrage is nodig en zeer welkom. Alle kosten die in onze 
gemeente nodig zijn voor pastoraat en onderhoud van gebouwen en terreinen 
e.d. worden bekostigd uit alleen uw bijdragen aan o.a. kerkbalans, collectes 
tijdens de erediensten, giften en …….de paascollecte. Alvast zeer bedankt 
voor uw bijdrage. 
Goede paasdagen toegewenst. 
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TAAKGROEP KERK en WERELD 
 

Op 30 april is het weer zo ver, de jaarlijkse rom-

melmarkt ! We gaan dit jaar geld inzamelen voor 

Stichting Abrazos. 

 

Hieronder een korte beschrijving van wat deze stichting doet: 

 

Net als in Nederland leven in Cusco, Peru ook kinderen (en volwassenen) met 

autisme. Het grote verschil is echter dat in Peru de gezondheidszorg voor een 

grote groep van de bevolking niet toegankelijk is. Daarnaast is er nog weinig 

kennis over autisme beschikbaar. In de hoofdstad Lima is meer kennis op het 

gebied van autisme aanwezig en zijn er ook mogelijkheden voor diagnostiek 

en behandeling van kinderen met autisme. Hier kan echter maar een kleine 

groep gebruik van maken vanwege de grote afstand en lange reistijd (21 uur in 

een bus). Mocht er een goede diagnose gesteld worden, wat moeilijk is omdat 

het kind uit zijn eigen omgeving is weggehaald, is er voor de ouders geen be-

geleiding en uitleg mogelijk. 

Bij een groot deel van de bevolking is autisme nauwelijks bekend, waardoor 

veel ouders niet weten hoe met het gedrag van de kinderen om te gaan en zo 

vaak schrijnende gezinssituaties ontstaan.  

Stichting Abrazos heeft zich als doel gesteld de situatie van gezinnen met kin-

deren met autisme in de stad Cusco te verbeteren. Dit doen we door kennis en 

ervaring om autisme te herkennen over te dragen, een goede begeleiding op 

te zetten en de omgeving van het kind passende ondersteuning te bieden, met 

respect voor de eigen cultuur en gedachtegoed. Abrazos richt zich daarbij op 

de kinderen zelf, hun ouders en familie, onderwijzend personeel, artsen en 

andere hulpverleners. 

 

We hopen op uw belangstelling op 30 april! 

 

Namens beraadsgroep kerk en wereld,  

Heidi van der Lugt 
 
 

Verantwoording collecten februari/maart 

17 februari Aidspatiënten in China   € 210,89 

24 februari Nieuw leven na gevangenisstraf  € 118,89 

  3 maart Passietijd collecte   € 133,37 

10 maart Passietijd collecte   € 163,53 
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Op 28 april willen we weer voor u klaar staan met on-
ze boeken in de Vijverhof. Kom eens kijken bij onze 
ruime sortering. Zelfs voor onze vaste klanten is er al-
tijd weer iets te ontdekken. Maar we zien ook graag 
nieuwe gezichten; kijken alleen is al de moeite waard. 

Nel G., Nel B., Corrie en Bep 

 

 

AGENDA 

 
  2 april 19.45 uur: Vergadering Moderamen, Trefpunt 

  4 april   9.30 uur: Kring ‘Geloven met hart en ziel en verstand’-Trefpunt 

  7 april 19.15 uur: 25+groep bij Emie en Bert Hendrikse, Appel. weg 2 

  9 april 19.45 uur: Vergadering Kerkenraad, Trefpunt 

10 april 14.15 uur: Ouderensoos 
15 april 19.30 uur: Zangkring 
16 april 19.45 uur: Vergadering Beraadsgroep Pastoraat Trefpunt 

18 april 15.30 uur: Bijbelgespreksgroep 

24 april 20.00 uur: Kring ‘Geloven met hart en ziel en verstand’-Trefpunt 
29 april 19.30 uur: Zangkring 
 

 

DIVERSE MEDEDELINGEN 
 

Op 28 april kunt u in de Vijverhof een petitie on-
dertekenen voor president Poetin van Rusland. 
Vanaf begin april tot aan de Olympische Winter-
spelen in Sotsji (februari 2014) loopt er een inter-

nationale petitie voor vrijheid van meningsuiting in Rusland. In de petitie wor-
den de autoriteiten opgeroepen verschillende wetten die de vrijheid van me-
ningsuiting beperken, in te trekken en om individuen die een kritisch geluid la-
ten horen te beschermen. De petitie aan Poetin zal vlak voor de winterspelen 
in Sotsji worden aangeboden aan de Russische autoriteiten.  

Bep Rosing 
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The Passion dit jaar in Den Haag 
 

Voor de derde keer wordt op Witte Donderdag het evenement The Passion 

uitgezonden. Na het succes in 2011 (Gouda - 979.000 kijkers en 15.000 toe-

schouwers) en 2012 (Rotterdam 20.000 toeschouwers en 1,7 miljoen kijkers) 

hebben de EO, PKN, RKK en het Nederlands Bijbelgenootschap besloten ook 

dit jaar het evenement te organiseren. Deze keer komt het programma vanuit 

Den Haag. 

 

Net als bij de voorgaande afleveringen wordt ook deze keer weer een proces-

sie gehouden waarbij een groot verlicht kruis wordt gedragen naar het hoofd-

podium waar de live-uitzending plaatsvindt. 

Wie mee wil doen aan de processie kan zich daarvoor aanmelden via de web-

site van de Evangelische Omroep. 

Het Nederlands Bijbelgenootschap wil ook graag deelnemen aan de processie 

en roept daarom vrijwilligers en supporters op om gezamenlijk mee te lopen in 

de optocht. Zij kunnen zich opgeven bij het NBG (info@bijbelgenootschap.nl of 

023 5146146) en krijgen ter plekke een hesje van het NBG, zodat ze als groep 

te herkennen zijn. Wie zich aanmeldt bij het NBG hoeft zich niet meer aan te 

melden bij de EO. 

Na aanmelding ontvangt u meer informatie over tijd en plaats. 

 

The Passion vindt plaats op Witte Donderdag 28 maart en wordt uitgezonden 

op Nederland 1 om 20.25 uur. 

In aanloop naar The Passion zet het NBG op Facebook elke werkdag een in-

teressante wetenswaardigheid uit de bijbelverhalen die te maken hebben met 

Goede Vrijdag en Pasen.  

Contactpersoon werkgroep: Anneke Endepoel en Nel Blok 

 

 

Bericht van de P.C.O.B.-afdeling Zevenbergen. 
Door middel van Contactruimte wil ik het volgende onder uw aandacht bren-
gen. 
De P.C.O.B. West-Brabant organiseert al jaren vakantieweken voor ouderen, 
zo ook dit jaar. Door ouderdom of lichamelijke ongemakken wordt het steeds 
moeilijker om een groep bij elkaar te krijgen. Misschien zijn er gemeenteleden 
die zo'n week ook wel eens willen meemaken. Daarvoor hoeft u niet perse lid 
van de P.C.O.B. te zijn. 
 
Wij hopen van 6 t/m 13 juli a.s. naar Ootmarsum te gaan. 
 
Heeft u interesse? Vraag gerust om inlichtingen bij Nel Blok, Prins Bernhard-
straat 12. Tel. 0168-462371 of e-mail: ncblok@hetnet.nl. 
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Wie gaat er mee naar Taizé? 

 
Hallo allemaal, 
 
Zoals je in de uitnodiging

*)
 kunt lezen, is in Zevenbergen de 

idee ontstaan om van 29 juni tot en met 7 juli aanstaande 
naar Taizé te gaan met een groep jongeren uit de omgeving. 
Heb je interesse? 
Geef je dan vóór 17 mei op via taizezevenbergen@gmail.com. 
Eind mei vindt er een kennismakingsbijeenkomst plaats, waarvoor je dan 
wordt uitgenodigd. 
Als je nog vragen hebt of meer informatie wenst, kun je ons bereiken via bo-
venstaand e-mail adres. Kijk ook eens op de site www.taize.fr/nl. 
  

“Ga jij mee naar Taizé??" 
 

Tot ziens, namens Taizé-team Zevenbergen. 
 

*) De mooie kleurenposter met informatie kunnen we niet in het kerkblad afdrukken. Op de diver-

se prikborden in beide kerken hangt een exemplaar. 

 

 

Passage Fijnaart  
Woensdag 17 april, 19.45 uur in het Trefpunt. 
Mw. Wilma de Jong van de Heemkundige kring Fijnaart & Heijningen komt 
ons vertellen over ‘Het Fijnaart en Heijningen’ van vroeger. 

 

 

Aanvullende informatie over de paasgroetactie naar christenen 

in Rusland 
In verband met de afkeer van het betalen van de enveloppe die 3 kaarten be-
vat, hebben we gedacht aan een gift in de collectezak aan het einde van de 
dienst. Een richtlijn voor de gift is dat een enveloppe gefrankeerd is met 0,90 
ct. en dat de kaarten een waarde hebben van 0,75 ct. We zouden dus erg blij 
zijn met zo’n bedragje als gift in de collecte. Zo hoop ik aan iedereen gedacht 
te hebben en kunnen we de blijde groet: DE HERE JEZUS IS WAARLIJK 
OPGESTAAN, weer met elkaar delen.  
In de overtuiging dat alles van ons stukwerk is, niet volmaakt, maar met de 
beste bedoeling van mij aan u allen, broeders en zusters in de HERE, hartelij-
ke groeten, 
 
Dicky Baas 
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Bijbelleesrooster voor de maand april 2013 

 

1 april Lucas 24:13-35 Onderweg 

2 april Lucas 24:36-53 Pasen en Hemelvaart 

3 april Psalm 3 Beschermheer 

4 april 2 Samuel 16:15–17:14 Goede raad is duur 

5 april 2 Samuel 17:15-23 Communicatielijnen 

6 april 2 Samuel 17:24–18:18 Verslagen 

7 april 2 Samuel 18:19–19:9a Verslagenheid 

8 april 2 Samuel 19:9b-24 Terugkeer van en naar de koning 

9 april 2 Samuel 19:25-41a Ontmoetingen 

10 april 2 Samuel 19:41b–20:13 Tweespalt 

11 april 2 Samuel 20:14-26 Oplossing 

12 april 2 Samuel 21:1-14 Trouw tot in de dood 

13 april 2 Samuel 21:15-22 Wie doodde Goliat? 

14 april 2 Samuel 22:1-20 Sterke vesting 

15 april 2 Samuel 22:21-51 Trouwe helper 

16 april 1 Korintiërs 15:1-11  Getuigen 

17 april 1 Korintiërs 15:12-19 Ongeloof maakt zinloos 

18 april 1 Korintiërs 15:20-28 Overwinning 

19 april 1 Korintiërs 15:29-34 Echt leven ... 

20 april 1 Korintiërs 15:35-49 ... komt tot bloei. 

21 april 1 Korintiërs 15:50-58 Zin in/van het leven 

22 april 2 Samuel 23:1-7 Slotpsalm 

23 april 2 Samuël 23:8-39 Helden of waaghalzen? 

24 april 2 Samuel 24:1-14 Misrekening 

25 april 2 Samuël 24:15-25 Slachtoffers 

26 april Psalm 5 Gebed om recht 

27 april Hebreeën 1:1-14 Bijbeluitleg 

28 april Hebreeën 2:1-18 Grote Broer 

29 april Hebreeën 3:1-19 Leer van de geschiedenis 

30 april Hebreeën 4:1-13 Rust zoeken 

 


