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OVERDENKING 
 

Het sprookje van de vlieger 

 

Op deze plek is het niet de gewoonte om sprookjes te plaatsen, maar ik wil het 

dit keer toch doen.  

Er was eens iemand, die maakte een prachtiger vlieger. Hij gebruikte het 

sterkste en soepelste hout voor het geraamte, koos het allermooiste papier om 

het geraamte mee te bespannen en met grote vaardigheid, geduld en liefde zette 

hij de vlieger in elkaar. Het was een unieke vlieger! En de vlieger zelf, nog 

nauwelijks ontstaan onder de handen van zijn maker, wist dat en was er zeer 

trots op. 

Toen, op een dag, werd de vlieger opgelaten aan een touw van wel 100 meter!  

Hoger en hoger ging het! Langs de toppen van de bomen, zelfs tot boven de 

kerktoren! Trillend in de wind keek de vlieger naar beneden, naar de huizen, 

naar de mensen. Hij voelde zich ver boven alles en iedereen verheven en hij 

vond het prachtig en genoot van het schitterende uitzicht. 

Slechts één ding vond hij niet zo leuk en dat irriteerde hem steeds meer: hij zat 

vast! Hij zat vast aan de draad, hij wilde wel hoger en hoger, maar dat kon 

niet. Dus begon de vlieger zich schrap te zetten tegen de wind en begon uit alle 

macht te trekken en te trekken. 

Op een gegeven moment knapte het touw en vrij was de vlieger! Zo VRIJ als 

een vogel! Maar de vreugde was van korte duur, want de wind greep hem vast 

en joeg hem omlaag en dan weer omhoog. Het ging zo hard dat de vlieger 

begon te kraken. De wind had vrij spel en de vlieger was aan de wind 

overgeleverd. Op een gegeven moment tuimelde hij met een grote vaart naar 

beneden en belandt met een grote smak in een grote struik met allemaal dorens. 

Kraaaaak! Daar lag de vrije vlieger: totaal in de kreukels en vast in de struik. 

Elke beweging die hij maakte deed hem zeer. 

Maar de maker van de vlieger had alles gezien wat er gebeurde. Het was een 

grote schrik toen de draad knapte, maar toen hij zag dat de vlieger voortge-

dreven werd door de wind, was hij er al achteraan gegaan. Vanuit de verte zag 

hij de kostbare vlieger, die hij met zoveel zorg had gemaakt, neerstorten. Hij 

ging op zoek naar zijn vlieger. Na enige tijd zag hij de vlieger, hij had hem weer 

gevonden! Daar hing hij, op z'n kop in de struiken en zwaar beschadigd. Hij zag 

er verschrikkelijk uit!  

 

Jij of ik zouden ons wellicht nog afvragen: is hij nog wel te maken? Zal hij nog 

ooit kunnen vliegen?! Maar de maker was zo blij hem weer gevonden te hebben! 

Hij begon voorzichtig de vlieger uit zijn hulpeloze positie te bevrijden. Takje voor 

takje duwde de maker opzij om zo de vlieger te bevrijden.  

De vlieger wist niet wat hem overkwam. Door de val hoog uit de lucht, in de 

stekels en de scheuren die hij had opgelopen, had hij de moed helemaal 

opgegeven. 
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 De maker ging de vlieger weer repareren. De scheuren werden geplakt en wat 

geknakt was, werd weer recht gezet. De vlieger schaamde zich eigenlijk een 

beetje om zijn dwaze verlangen om vrij te zijn. Het stukje draad dat nog aan de 

vlieger hing, werd weer aan het touw van de maker gedaan, waardoor hij weer 

veilig zou kunnen vliegen.  

Zo gebeurde het toen de vlieger weer gerepareerd was, dat de vlieger weer 

opsteeg, hoger en hoger. Maar van zijn verlangen om los te komen, om vrij te 

zijn, was hij genezen. Hij moest er weer aan denken toen hij los was en uiteinde-

lijk in de struiken terechtkwam. Nu aan het touw van zijn maker, vloog hij om-

hoog, hoger en hoger ging hij, tot ongekende hoogte. 

En hij leefde nog lang en gelukkig, tot in eeuwigheid!  

 

Mogelijke lezingen hierbij: Genesis 11, Lucas 15: 11 t/m 32.  
 
Herman Broer 
 
 
 
 

KERKDIENSTEN 
 

2 juni Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): PKN Fijnaart 

10.00 uur: De Dorpskerk 

Bijzonderheden Na afloop koffie drinken 

Voorganger Ds. G.W. Piksen, Lutten 

Ambtsdrager van dienst W. de Loome 

Gastheer / gastvrouw A. Bom Jzn 

Collecte Rondgang 
 
               Uitgang 

1
e
 Werelddiaconaat 

2
e
 Kerk 

Onderhoudsfonds 

 

9 juni Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert 

10.00 uur: De Dorpskerk 

Bijzonderheden FLAME en Meetingpoint 

Voorganger Ds. M. Wagenvoorde, Breda 

Ambtsdrager van dienst T. Bienefelt 

Gastheer / gastvrouw A. Dijkshoorn 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Onderhoudsfonds 
Abrazos 

 
 

10 juni – 15.00 uur: Fendertshofdienst, dhr. H. Broer 
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16 juni Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenbergen 

10.00 uur: De Dorpskerk 

Bijzonderheden Doopdagviering; Na afloop koffiedrinken 

Voorganger Ds. G.J. Röben, Heerde 

Ambtsdrager van dienst M. Roks 

Gastheer / gastvrouw L.A. Elzerman 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Kerk 
Diaconie 

 

 

23 juni Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Klundert 

10.00 uur: De Dorpskerk 

Bijzonderheden Afscheid oudste kinderen kindernevendienst 

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

Ambtsdrager van dienst S. Vormeer 

Gastheer / gastvrouw E. Hendrikse 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Onderhoudsfonds 
Diaconie 

 
 

30 juni Moerdijk FM: Rooms Katholieke kerk 

10.00 uur: De Dorpskerk 

Bijzonderheden Na afloop koffie drinken 

Voorganger Ds. N.J.A. van Exel, ’s Hertogenbosch 

19.00 uur:  Zangdienst in De Ontmoetingskerk: 
Ds. T. van Prooyen, Breda 

Ambtsdrager van dienst A. de Vrij 

Gastheer / gastvrouw H. Keijzer 

Koster zangdienst Bas van Dueren den Hollander 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Kerk 
Diaconie 

 
 
 

ROOSTERS 
 

 Kinderoppas Kindernevendienst 

  2 juni Marjoke en Daphne Annelies en Nicky 

  9 juni Elly en Myrthe FLAME en Meetingpoint 

16 juni Nel en Lejanne Jolanda en Claudia 

23 juni Claartje en Babette Susanne en Nicky 

30 juni Geerte en José Tiny en Claudia 
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 PP-dienst Beamerdienst 

  2 juni Ad Léander 

  9 juni Tiny Bert 

16 juni Jan Anton 

23 juni Ad Peter 

30 juni Edward Gerrit/Korstiaan 

 
 

 Bloemendienst Organist 

  2 juni Tiny Verhagen Dick van der Giesen 

  9 juni Sophie de Vette Han van der Mast 

16 juni Riet Verhagen Dick van der Giesen 

23 juni Sandra Leijten Dick van der Giesen 

30 juni Joke Frijters Ad van Sprang 

 
 

 
 

TAAKGROEP GEMEENTE   ZIJN 
 

Sterre-praat 
 

Godsdienst achter de voordeur 
We beleven historische dagen. We hebben een nieuwe koning. Ook u hebt 
wellicht een traan weggepinkt toen Koningin Beatrix op 30 april jl. haar handte-
kening zette en afstand deed van de troon. Of tijdens de balkonscène toen 
Willem-Alexander zijn moeder bedankte: ‘Lieve moeder, we zijn u intens, in-
tens dankbaar!’ ‘s Middags was de inhuldiging en hoorden we de koning zeg-
gen: ‘Met vertrouwen durf ik tegen mezelf en tegen de wereld te zeggen: ik 
aanvaard dit ambt met overtuiging’. Het ontroerde me en ik was er trots op 
Nederlander te zijn en dankbaar dat ik dit mocht meemaken.  
Als muziekliefhebber heb ik ook gelet op de muziek. In mijn vorige Sterrepraat 
attendeerde ik al op des konings voorkeur voor dance-muziek. En jawel, tij-
dens de boottocht meerden de royals aan om Dj Armin van Buuren te gaan 
begroeten. We hebben echt een hedendaagse koning.  
 
Wat de toekomst brengen moge? 
Een ding is mij, tijdens die overigens prachtige dag, opgevallen. De godsdienst 
ontbrak. Behalve dan in de muziek in de Nieuwe kerk. In 1980 aanvaardde 
koningin Beatrix haar ambt onder andere met woorden uit het Wilhelmus (Ge-
zang 411): ‘Zo liggen mijn allerdiepste wortels in ons volkslied: Mijn schild en-
de betrouwen, zijt Gij, o God, mijn Heer!’. Prachtige woorden. Ook Willem-
Alexander citeerde op 30 april jl. een regel uit een Gezang (Gezang 293 ‘Wat 
de toekomst brengen moge’). Hij zei: ‘‘Wat de toekomst brengen moge’ weet 
geen mens. Maar waarheen het pad ook leidt en hoe ver het ook voert, uw  
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wijsheid en uw warmte (n.l. die van zijn moeder, vdS) draag ik met mij mee’. 
Opvallend vond ik ook dat tijdens de boottocht over het IJ nergens iets van 
kerk of godsdienst verbeeld werd. Het Protestantisme was toch zo’n belangrij-
ke inspiratiebron voor Willem van Oranje in zijn strijd tegen Spanje. 
 
Privézaak  
Verwonderlijk is dit alles overigens niet. Godsdienst is privézaak geworden. 
Een ontwikkeling die al langer gaande is. Vorige maand nog werd het verbod 
op godslastering (art. 147 Wetb. van Strafrecht) afgeschaft. Laatst opperde 
iemand dat de overheid moet stoppen met het doorgeven van verhuisberich-
ten aan de kerken. Met regelmaat wordt er gesproken over de zgn. weiger-
ambtenaar en of het in onze samenleving is toegestaan in openbare functies 
een hoofddoek te dragen. Ook over ritueel slachten en de jongensbesnijdenis 
is het laatste woord nog niet gezegd.  
Nu kan men zeggen: zulke besluiten worden democratisch genomen. Dat is 
waar. Maar democratie is toch de samenlevingsvorm die juist de ruimte en de 
rechten van minderheden, ook de kleinste, garandeert en beschermt? De 
openbare ruimte als ontmoetingsplek van meningen, van divers gedachten-
goed, zelfs van verschillende culturen en religies in plaats van een openbare 
ruimte die niet meer is dan een winderig, schoongeveegd plein. 
 
Ruimte voor de minderheid 
Het is een belangrijk thema in de bijbel. Dat er een samenleving zal zijn waarin 
juist de zwakken, de mensen zonder verweer, recht van leven zullen hebben. 
En het is aan de koning om juist die waarden hoog te houden. ‘Geef Heer de 
koning uwe rechten, en uw gerechtigheid aan ’s koningszoon, om uwe knech-
ten te richten met beleid. Dan zal hij al uw volk beheren, rechtvaardig wijs en 
zacht, en uw ellendigen regeren, hen recht doen op hun klacht’. Al uw volk, in-
clusief minderheid.    
Zo zingt Psalm 72. Daar had Armin van Buuren toch wel een beat onder kun-
nen zetten? 
 
Ds. Hans van der Sterre 
 
 

Belijdenis en Doop 
Eerste Pinksterdag 19 mei beleefden we een bijzondere dienst. Twee jonge 
mensen, Nicky van Dam en Gerrit Korteweg, deden Openbare Belijdenis van 
hun geloof, terwijl Nicky ook de Heilige Doop ontving. Indrukwekkend in deze 
dienst waren de persoonlijke woorden van Nicky’s moeder en van de jonge 
lidmaten zelf. Ze vertelden over de weg die zij waren gegaan, wat het geloof 
voor hen betekent en hoe zij hopen dat onze gemeente een gemeenschap zal 
zijn waarin ook jongeren zich steeds meer thuis zullen voelen. De trompettis-
ten Rob Horde en Ton Kers gaven glans aan de samenzang, Nicky’s zus Syl-
via speelde een prachtige trompetsolo en Gerrits zus Marrie zong, zichzelf be-
geleidend op de piano, ‘Hij is Heer’. Wat zijn we blij met deze enthousiaste, 
inspirerende jonge mensen!  
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WIJ  GEDENKEN 
 
Op 10 mei jl. overleed in Huize Sint Antonius Abt in Terheijden 

Aagje Lokers-de Ruiter in de hoge leeftijd van negentig jaar. 
Aagje de Ruiter werd geboren aan de Kwartiersedijk. Spoedig 

verhuisde het gezin naar Zwingelspaan. Daar ontmoette ze Jan Lokers met 
wie ze in 1950 in het huwelijk trad en met wie ze, tot zijn overlijden in 2004, 54 
jaar getrouwd is geweest.  
Mw. Lokers was niet iemand die veel op de voorgrond trad. Ze leefde in wat 
kleinere kring. Maar aan liefde heeft het nooit ontbroken. De liefde voor haar 
man, van wie ze veel heeft gehouden, voor haar dochter Jannie en schoon-
zoon Wim, voor de kleinkinderen René en Sandra en wat was ze trots toen 
Sandra trouwde met Peter en ook op haar achterkleinkind Amy, haar oogappel 
over wie ze het altijd had. Ik zag de prachtige foto van de vier generaties: 
grootmoeder, moeder, kleindochter en achterkleindochter. Wat had ze graag 
nog haar tweede achterkleinkind in de armen gesloten.  
Net als bij de begrafenis van haar man hebben we Psalm 139 gelezen. Over 
God die ons kent, beter kent dan wij onszelf kennen. God die ons aanziet in 
Christus. Met ogen vol liefde en genade. Vanwege het kruis op Golgotha. 
Daarin ligt onze hoop. Als je je handen uitstrekt is het goed. ‘Als ik ontwaak 
ben ik nog bij U. Want Gij legt uw hand op mij’, zegt de psalmist. Wat de toe-
komst brengen moge, mij geleidt des Heren hand. 
Moge God de kinderen en kleinkinderen zijn liefde schenken en dragen in de 
tijd die komt.  
 
Ds. Hans van der Sterre 

 

 

PASTORALIA 
 
In het ziekenhuis waren de volgende gemeenteleden: 
Mw. A. Bom-Broere, Vrouwe Jacobstraat 20 
Mw. L.C. Bom-Maris, Kadedijk 79 
Dhr. A. Agterdenbos, Kerkring 10A 
Fijn, dat u alle drie weer thuis bent. 

 
Mw. D. Verhage-Heldoorn, Edv. Griegstraat 19 en Dhr. P. Baas, Esdoornpad 
21 verblijven in het Franciscusziekenhuis. 
Wij wensen alle zieke gemeenteleden veel beterschap. Laten we hen in ons 
gebed gedenken.  
Wilt u een kaartje sturen? Het adres van het ziekenhuis is Postbus 999, 4700 
AZ  Roosendaal.  
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Op 3 mei jl. is geboren Lotte Vos, dochter van Hans en Francien Vos-Maris, 
zusje van Amber. De familie Vos woont Molendijk 119,  4671 TJ  Dinteloord. 
Wij feliciteren Hans, Francien en Amber met de geboorte van Lotte. 
 
Op vrijdag 12 juli a.s. treden Marrie Korteweg en Niek de Leeuw in het huwe-
lijk. De kerkelijke bevestiging en inzegening is om 13.30 uur in De Dorpskerk. 
De vader van de bruidegom, ds. T.C. de Leeuw, zal voorgaan in de dienst. 
Jullie zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor deze dag. Een mooie tijd 
toegewenst. 

 

Willy Oostdijck 

 

Zieken  
- Piet Verhagen (Torenvalkstraat) ligt alweer in het ziekenhuis in Roosendaal. 
De schouderoperatie en infectie hebben hem verzwakt. Aangepaste voeding 
moet hem weer op krachten brengen.  
- Max Hofma en zijn artsen zijn niet ontevreden. De hormoonkuur slaat aan en 
hij is ook weer een aantal uren aan het werk.  
- Wiedi de Kok (Beukenlaan) is thuis. Het gaat op dit moment, naar omstan-
digheden, redelijk. 
- Ella Knook (Zwingelspaansedijk) had na de operatie geregeld veel pijn. Het 
kan nog wel even duren voor de pijn en de beperkingen verdwenen zijn.      
- Ria Brouwer (Van Disstraat) is, als u dit leest, geopereerd. Ze heeft een 
nieuwe knie gekregen. Sterkte gewenst met de revalidatie!     
We wensen onze zieken de nabijheid van de Trooster toe.     
 
Ds. Hans van der Sterre 
 

 

Een bedankje 

Lieve allemaal. Afgelopen tijd heb ik een "alternatieve vakantie" mogen door-

brengen in het ziekenhuis. We hebben ervaren hoeveel mensen er met je  

meeleven als het even wat minder met je gaat. Kaartjes, telefoontjes, bloe-

men, het was echt hartverwarmend en Anton en ik willen iedereen heel harte-

lijk bedanken. Het heeft ons echt goed gedaan. 

 

Hartelijke groet, Anton en Nettie Bom. 
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Verhuisd 

 

Mw. J.C. van Vlimmeren, Jan van Glymesstraat 27, 4793CG Fijnaart >  

Molenstraat 42, 4793EG Fijnaart. 

 

Vertrokken 

Dhr. R. Moerland, Jan van Glymesstraat 25, 4793CG Fijnaart > Iependaal 30, 

3075WK Rotterdam. 

 

80+ verjaardagen 
Mw. S. Weeda-Konings, Kerkring 115, 4793ES Fijnaart    6 juni 
Dhr. J.A. Knook, Potenblokseweg 7, 4794RM Heijningen    7 juni 
Dhr. J. den Hollander, Jan Punthof 79, 4793GS Fijnaart    8 juni 
Dhr. A.C. de Regt, Kerkring 105, 4793ES Fijnaart  12 juni 
Dhr. J.G.J. van Nieuwenhuijzen, Kerkring 42, 4793ES Fijnaart 18 juni 
Dhr. W. Krougman, Kraaiendijk 9, 4794SG Heijningen   19 juni 
Dhr. A. Kloet, Jan Punthof 111, 4793GT Fijnaart    21 juni 
 

 

Huwelijksjubilea 
10 juni echtpaar Haverkamp-v.d. Meeberg, Oude Heijn.dijk 203 25 jaar 
12 juni echtpaar Nieuwkerk-Crezee, Brabantse Bellefleur 13, 55 jaar 
17 juni echtpaar Aardenhout-Sneep, Kon. Julianastraat 1 25 jaar 
22 juni echtpaar Van Laarhoven-Verhoeven, Oude Veiling 2 40 jaar 
24 juni echtpaar De Ruiter-de Wit, Kerkring 21/54  60 jaar 

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

voor elkaar en anderen mag sparen. 

 

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

geeft u dat dan door aan de redactie. 

 

 

Pastoraat 
We zijn druk bezig met de nieuwe wijkindeling van het pastoraat. 
Wij willen u vragen, als er in uw gezin, uw familie of in uw omgeving blijdschap 
is of zorgen zijn, dit door te geven aan:  

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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Jeugdrubriek 
 

Eindexamen ? 
Doe je dit jaar eindexamen of weet je iemand die examen doet. Laat het ons  
weten, dan hopen we je binnenkort te feliciteren. 
De jeugdraad, 
Nicky van Dam, Marjolein Roks, Anton en Annette Dijkshoorn 
lieve_nikita@hotmail.com  leinroks@live.nl 
0168-852282    0168-467074 
 

ROCK SOLID: de leukste club van Fijnaart! 
Ben jij tussen de 11 en 14 jaar?! Dan ben jij 
van harte welkom van 19.33 tot 21.34 uur!  
 

In juni komen we op zaterdag 8 juni in de Vijverhof en 29 juni bij Joost & Gerda 
bij elkaar! Dit is tevens de laatste bijeenkomst van dit seizoen! We gaan dan 
met elkaar ‘bbq’ en zullen dan tevens afscheid nemen van Nick en Marrie. Zij 
gaan namelijk trouwen en in Lexmond wonen.  
Zet deze datum alvast in je agenda!!!!!  
LET OP: Aan de bbq zijn wel kosten à € 3,- p.p. verbonden! EN betalen = op-
geven! Betalen kan je bij de leiding.  
 
Rock Solid leiding: Gerda, Marrie, Nick, Joost en Herman.  
 
 

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 bezig.  
 
Eerstkomende keer is op: 9 juni. Dit is tevens de laatste 
keer voor de vakantie! Voor alle jongeren van groep 8 
tot 16 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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TAAKGROEP   BEHEER 
 

 

Verantwoording collecten 28 april t/m 19 mei 2013 

 
28-4 Kerk    € 140,29 

  5-5 Onderhoudsfonds  € 146,41 

  5-5 Kerk    € 121,16 

  9-5 Kerk    €   42,90 

12-5 Onderhoudsfonds  € 123,50 

19-5 Kerk    € 236,32 

Mei Fendertshofdienst  €   38,70 

 

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. 
 
 

 
TAAKGROEP KERK en WERELD 

 

Beste mensen, 

 

Hartelijk dank voor uw deelname aan de fiets-

tocht voor Stichting Wensdroom Moerdijk. Jam-

mer dat het weer niet echt goed was. waardoor  

er weinig fietsers waren. Zodoende heeft de 

fietstocht maar € 74,90 opgebracht. Maar we 

blijven positief en hopen volgend jaar weer van start te gaan en dan vanuit de 

rooms-katholieke kerk te vertrekken. 

Hartelijk dank aan de mensen die een gift in welke vorm dan ook hebben ge-

daan en die heel de dag weer paraat stonden om iedereen gastvrij te ontvan-

gen. Er hebben in West Brabant 20 kerken meegedaan waar 146 fietsers ver-

trokken zijn. Zij hebben samen 759 bezoekers ontvangen en er is gezamenlijk 

een bedrag van € 8.778,45 bij elkaar gebracht. 

 

Het Lopend Vuurtje Team 
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Gezellige middag 

Het ligt in de bedoeling om samen met u een middag te organiseren voor al-

leenstaanden. 

- Wie heeft er ideeën en/of ambitie om dit op zich te nemen? 

- Wie heeft behoefte aan zo’n middag? 

- Welke middag kunt u? 

- We kunnen natuurlijk onder elkaar een maaltijd maken. We willen dit in sep-

tember oppakken bij een minimale deelname van 10 personen. 

 

Graag uw reactie naar 

Addy Roks, 0168-462254 of a.roks-kwist@kpnplanet.nl 
 

Bazaar Koninginnedag 2013 
Het was weer een groot succes met een netto-opbrengst van € 6951,19. Ge-
weldig bedankt u, die voor ons bakte, die ons sponsorde of de handen uit de 
mouwen stak. U die kwam met een goed gevulde portemonnee, u/jij die ons 
hielp om de loten verkocht te krijgen en degenen die ze kochten. Iedereen die 
ons hielp op de dag zelf, de dagen ervoor of daarna, u/jij was fantastisch. Ie-
dereen die aan deze dag meegeholpen heeft heel erg bedankt. 
Ook Willeke Brouwers was er blij mee. We kregen van haar een bedankbrief 
die ik graag met u deel. 
 
Ik, Willeke Brouwers, wil via jou iedereen die zich in heeft gezet, op welke ma-
nier dan ook, heel erg bedanken voor de heel mooie opbrengst van jullie actie 
op Koninginnedag! Ondanks de kroning toch gelukkig veel aandacht voor jullie 
en de actie, heel fijn! €3400,00 is echt veel geld voor ons waar we veel mee 
kunnen doen. 
Om een idee te geven: 
Met dit bedrag kan in 2013 de opleiding betaald worden van de nieuwe thera-
peuten, een blijvende investering, want na deze opleiding kunnen zij nooit 
meer naar een kind kijken zonder aan autisme te denken. Of 389 therapieën 
betalen voor gezinnen die het zelf niet kunnen betalen. Wetend dat een gezin 
1 of 2 therapieën nodig heeft, kunnen we hiermee bijna 4 gezinnen een heel 
jaar 2x begeleiding bieden. 
Zo zie je, voor ons is het echt veel geld waarmee we veel kunnen doen. Heel 
erg bedankt daarom!  
Mocht je nog een leuke foto hebben van de actie dan zou ik het leuk vinden 
om die te ontvangen. Ik kan het dan in de volgende nieuwsbrief met foto ver-
melden en/of een berichtje plaatsen op Facebook. 
 

Vele groeten vanuit Cusco, 
Willeke Brouwers, 
Projectleider Abrazos in Peru 
 
Namens de bazaarcommissie tot Koningsdag 26 april 2014, 
Adri de Vrij  
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Collecte verantwoording Kerk en Wereld 
21 april  Stichting Hoom      € 133,00 
28 april  Diaconie     € 215,72 
05 mei War Child     € 190,20 
09 mei Ouderenfonds     € 148,25 
12 mei Plaatselijk werk     €   59,60 
19 mei Zendingscollecte     € 348,17 
 
Hartelijk Dank 
 
 

Op 16 juni staan we weer  voor u klaar met onze boe-
kentafel. In de Vijverhof hebben we prachtige kinder-
boeken, doopgeschenken en boeken voor de vakan-
tieperiode, bijvoorbeeld  als troost voor mensen die 

niet op vakantie kunnen. Die dag hebben we ook de vakantiebijbelgids om uit te 
delen. We zien u graag als klant of voor een praatje. 
  

Nel G., Nel B., Corrie en Bep 

 

 

DIVERSE MEDEDELINGEN 
 
    Al maanden horen we veel over de situatie 
omtrent vreemdelingendetentie in Nederland. Vo-
rige maand had Amnesty International een petitie 

voor de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.  
    Deze keer kunt u informatie meenemen naar huis om een kaart te sturen 
naar mensen die in de gevangenis zitten, omdat ze geen verblijfsvergunning 
hebben. Ze wachten nog op deze beslissing of hun land wil hen niet terugne-
men of ze durven/willen zelf niet terug.  
    Met een kaart kunnen we deze mensen steunen en laten zien dat we samen 
met hen hopen op een menswaardige oplossing voor hun probleem. 
  

Bep Rosing 
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Nederlands Bijbelgenootschap heeft nieuwe beschermheer 
 
Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft sinds 30 april 2013 een nieuwe be-
schermheer. De jaren door is de band tussen het Nederlands Bijbelgenoot-
schap en het Koningshuis sterk geweest.  
 
Prins Willem II was de eerste beschermheer van het Nederlands Bijbelgenoot-
schap. De functie van beschermheer/beschermvrouwe werd achtereenvolgens 
bekleed door Koning Willem III, Koningin-regentes Emma, Koningin Wilhelmi-
na, Koningin Juliana en Koningin Beatrix. In de week vóór de troonswisseling 
kreeg het NBG een brief van het Koninklijk Huis waarin werd gemeld dat ko-
ning Willem-Alexander ook deze taak van zijn moeder overneemt. Sinds 30 
april 2013 is hij dus officieel beschermheer van het Nederlands Bijbelgenoot-
schap. 
De brief van het Koninklijk Huis besluit met deze passage: 'De Koningin is bij-
zonder dankbaar voor de jarenlange samenwerking en zal uw organisatie met 
belangstelling blijven volgen.' 

 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem 

 

Nel Blok en Anneke Endepoel. 

 

 

AGENDA 

 
11 juni 19.45 uur: Vergadering Moderamen, Trefpunt 

18 juni 19.45 uur: Vergadering Consistorie/Pastoraat, Trefpunt 

25 juni 19.45 uur: Vergadering Kerkenraad, Trefpunt 

 

 

Bezorging Contactruimte: HELP!!!!! 
Op onze oproep om ons te komen helpen met het verspreiden 
van Contactruimte heeft niemand gereageerd. Dat is niet leuk. Is 
er nou niemand die 10 x per jaar een maandagmorgen wil mee-
helpen????  
Help ons a.u.b. Informatie kunt u verkrijgen bij Jan Nieuwenhui-
zen. 
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Bijbelleesrooster voor de maand juni 2013 

 

zaterdag 1 juni Lucas 7:1-10 Zeggingskracht 

zondag 2 juni Galaten 1:1-12 Geen ander evangelie 

maandag 3 juni Galaten 1:13-24 Paulus over zijn roeping 

dinsdag 4 juni Psalm 21 Koningslied 

woensdag 5 juni Spreuken 10:1-11 Kracht-termen 

donderdag 
 

6 juni 
 

Spreuken 10:12-22 
 

Spreken is modder,  
zwijgen is goud. 

vrijdag 7 juni Spreuken 10:23-32 Tegenstellingen 

zaterdag 8 juni Psalm 26 Schone handen 

zondag 9 juni Lucas 7:11-17 De zoon komt terug 

maandag 10 juni Lucas 7:18-35 Meedoen of niet 

dinsdag 11 juni Lucas 7:36-50 Voetwassing 

woensdag 12 juni Lucas 8:1-15 Zaaien 

donderdag 13 juni Lucas 8:16-21 Familieverhaal 

vrijdag 14 juni Psalm 52 Ontmaskering 

zaterdag 15 juni Galaten 2:1-10 Ruimte 

zondag 16 juni Galaten 2:11-21 Paulus versus Petrus 

maandag 17 juni Galaten 3:1-14 Tact? 

dinsdag 18 juni Galaten 3:15-29  Nalatenschap 

woensdag 19 juni Spreuken 11:1-11 Eerlijk duurt het langst 

donderdag 20 juni Spreuken 11:12-21 Positief of negatief 

vrijdag 21 juni Spreuken 11:22-31 Geven  

zaterdag 22 juni Psalm 53 Gezocht: verstand 

zondag 23 juni Lucas 8:22-39 Bezeten (van angst) 

maandag 24 juni Lucas 8:40-56 Opgewekt 

dinsdag 25 juni Lucas 9:1-17 Levensmiddelen 

woensdag 26 juni Galaten 4:1-11 Rechten van het kind 

donderdag 27 juni Galaten 4:12-20 Paulus' barensweeën 

vrijdag 28 juni Galaten 4:21-31 Beeldverhaal 

zaterdag 29 juni Galaten 5:1-12 Scherpte 

zondag 30 juni Galaten 5:13-26 Vruchtbaarheid 
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