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OVERDENKING 
 

In blijde verwachting 
 
Toen ik dit stukje ging typen, dacht ik gelijk, kan zo’n kop boven een overden-
king staan? Toch waag ik het er maar op. 
De bijbel staat vol met mensen die verwachtingsvol uitkijken naar een nieuwe 
toekomst. Denk aan onze aartsvader Abraham en zijn vrouw Sara, hoe lang 
leefden zij al in de verwachting van het aan hen door God beloofde kind. Denk 
aan sommige profeten die het volk de lang beloofde Messias voorspelden. 
Denk aan de apostel Paulus. Hoewel hij in gevangenschap verbleef, schreef                                                                                                                                                                                                                                                 
hij aan de Romeinen dat hij een wereld zag die in barensnood verkeerde, 
maar toch met reikhalzend verlangen uitzag naar een nieuwe schepping. U 
kunt ongetwijfeld nog veel meer voorbeelden bedenken. 
 
Kijkend naar de tijd waarin wij leven, heeft ieder van ons ook zijn blijde en ze-
ker ook zijn droeve momenten. Ook als christenen kennen wij tijden van 
vreugde en vertwijfeling, niets menselijks is ons vreemd. 
De vragen van: waar is God? en waarom al dat onrecht op aarde? houden 
ons bezig. Levensvraagstukken waar wij het antwoord op schuldig blijven. 
Toch hebben wij een zekerheid: al zijn wij soms ver van huis, God laat ons 
niet los. Laten wij toch proberen onze zegeningen te tellen. 
 
De nieuwe Protestante Gemeente van Fijnaart, Heijningen en Standdaarbui-
ten kijkt ook verwachtingsvol naar de toekomst, want wij werden verblijd met 
het bericht, begin oktober, dat ds. De Ronde zijn beroep naar Fijnaart heeft 
aangenomen. Wat dat betreft zijn ook wij met de komst van hem en zijn gezin 
in blijde verwachting. Laten we hopen en bidden dat zij een goede toekomst 
tegemoet mogen gaan. 
 
Echter…….laat ons als gemeente de lat niet te hoog leggen. Een dominee is 
geen alleskunner en weet dat hij het vele werk in eigen kracht niet alleen aan-
kan. Daar is Gods Geest voor nodig en, hoe gebrekkig ook, de hulp van ons 
als ambtsdragers, maar ook zeker van u als gemeenteleden. Elkaar tot een 
hand en een voet zijn, zegt Paulus. 
 
Laten wij ds. De Ronde en zijn gezin in onze voorbede gedenken en een 
hoopvolle en gezegende toekomst toewensen in onze gemeente onder de 
hoede van onze God. 
 
Met vriendelijke groet, 
Piet de Lange 
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KERKDIENSTEN 
 
3 november Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Hervormde kerk, Klundert 

10.00 uur: De Dorpskerk 

Bijzonderheden Dankdag Gewas en Arbeid; 
m.m.v. Het Interkerkelijk Koor 

Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  

Ambtsdrager van dienst L.A. Elzerman 

Gastheer / gastvrouw H. Keijzer 

Collecte Rondgang 
 
               Uitgang 

1
e
 Oogstcollecte 
2

e
 Diaconie 

Onderhoudsfonds 

 
 
10 november Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenbergen 

10.00 uur: De Dorpskerk 

Bijzonderheden Zendingsdienst; Na afloop koffie drinken; 
FLAME en Meetingpoint 

Voorganger Drs. R.D. van Schouwen, Honselersdijk 

19.00 uur:  Zangdienst in De Ontmoetingskerk, 
Ds. J.H. van der Sterre  

Ambtsdrager van dienst E. Hendrikse 

Gastheer / gastvrouw D. Konings 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Zendingscollecte 
Kerk 

 
 

11 november – 15.00 uur: Fendertshofdienst,  

Ds. J.H. van der Sterre – Heilig Avondmaal 

 

 
17 november Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Klundert 

10.00 uur: De Dorpskerk 

Bijzonderheden Gezinsdienst; Na afloop koffie drinken 

Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  

Ambtsdrager van dienst D. Konings 

Gastheer / gastvrouw W. Langbroek 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Kerk 
Diaconie 
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24 november Moerdijk FM: Rooms Katholieke kerk, Moerdijk 

10.00 uur: De Dorpskerk 

Bijzonderheden Laatste zondag kerkelijk jaar 

Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  

Ambtsdrager van dienst W. Langbroek 

Gastheer / gastvrouw P. de Lange 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Eigen plaatselijk werk 
Onderhoudsfonds 

 

25 november – 15.00 uur: Koffiekerk Fendertshof 

 
1 december  Moerdijk FM: Hervormde kerk, Zevenbergen 

10.00 uur: De Dorpskerk 

Bijzonderheden 1
e
 Adventszondag; Na afloop koffie drinken 

Voorganger Ds. T. Moll, Sassenheim 

Ambtsdrager van dienst P. de Lange 

Gastheer / gastvrouw J. de Lint 

Collecte Rondgang 
 
               Uitgang 

1
e
 Kerk en Israël PKN 

2
e
 Onderhoudsfonds 

Kerk 

 
8 december Moerdijk FM: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen 

10.00 uur: De Dorpskerk 

Bijzonderheden 2
e
 Adventszondag; FLAME en Meetingpoint 

Voorganger Ds. A. den Besten, Nieuwerkerk aan de IJssel 

19.00 uur:  Zangdienst in De Ontmoetingskerk, 
Ds. R. ten Napel, Piershil 

Ambtsdrager van dienst W. Oostdijck 

Gastheer / gastvrouw W. de Loome 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Plaatselijk pastoraat 
Onderhoudsfonds 

 

9 december – 15.00 uur: Fendertshofdienst, dhr. H. Broer 

 
15 december Moerdijk FM: Protestantse kerk, Fijnaart enz. 

10.00 uur: De Dorpskerk 

Bijzonderheden 3
e
 Adventszondag; Heilig Avondmaal 

Voorganger Ds. L.C.P. Deventer, Kapelle 

19.00 uur: Kerstzangdienst 

Ambtsdrager van dienst W. de Loome 

Gastheer / gastvrouw W. Oostdijck 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Diaconie 
Onderhoudsfonds 

  pagina 4

 

16 december – 15.00 uur: Oecumenische Kerstviering Fendertshof,  

Ds. J.H. van der Sterre en Diaken M. Bastiaansen 

 
22 december Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert 

10.00 uur: De Dorpskerk 

Bijzonderheden Doopdienst; Na afloop koffie drinken 

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

Ambtsdrager van dienst J. de Lint 

Gastheer / gastvrouw M. Roks-B. 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Kerk 
Diaconie 

 

KERSTZANGDIENST 15 december 
Het is nog een tijdje weg, maar de decembermaand komt er weer aan met al-
lerlei kerstactiviteiten. Eén ervan wordt sinds 3 jaar weer door de Opendeur-
commissie voorbereid: de kerstzangdienst.  
Nadat we vorig jaar de rooms-katholieke kerk aan de Molenstraat gebruikt 
hebben voor de dienst, wordt u deze keer welkom geheten in de Dorpskerk 
aan de Kerkring. Zondag 15 december vangt de dienst aan om 19.00 uur. 
Tijdens deze dienst zullen weer veel bekende kerstliederen gezongen en en-
kele gedichten voorgedragen worden. 
Medewerking wordt deze keer verleend door muziekvereniging de Oranje-
vaan. Ook de jeugdleden van de muziekvereniging zullen hun steentje bijdra-
gen door tijdens de dienst enkele liederen te begeleiden.  
Johan van der Steen zal de begeleiding vanaf het orgel verzorgen. De Open-
deurcommissie nodigt u allen uit, jong en oud, om deze dienst bij te wonen. 
Na afloop zal er tijd zijn voor een kopje koffie of thee in de Vijverhof. 
 
Namens de Open Deur Commissie, Jan Tolenaars 
 

 
GEMEENTEAVOND 
 

De kerkenraad nodigt u uit voor de gemeenteavond op woensdag 20 novem-
ber 2013 om 20 uur in De Vijverhof. 
De agenda wordt via de beamer in de kerk bekend gemaakt. Wilt u deze 
avond alvast vrijhouden? 
De scriba’s Tiny Bienefelt en Willy Oostdijck 
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ROOSTERS 
 

 Kinderoppas Kindernevendienst 

  3 november Claartje en Babette Tiny en Jolanda 

10 november Annette en Jose FLAME en Meetingpoint 

17 november Geerte en Patrick Claudia en Nicky 

24 november Elly en Femke Jolanda en Myrthe 

  1 december Nel en Lejanne Susanne en Tiny 

  8 december Marjolein en Myrthe FLAME en Meetingpoint 

15 december Claartje en Babette Annelies en Nicky 

22 december Marjoke en Femke Jolanda en Claudia 

 
 

 PP-dienst Beamerdienst 

  3 november Edward Gerrit 

10 november Tiny Willian 

17 november Ad Léander 

24 november Jan Bert 

  1 december Tiny Anton 

  8 december Ad Peter 

15 december Edward Gerrit 

22 december Jan Willian 

 

 Bloemendienst Organist 

  3 november Joke Frijters Dick van der Giesen 

10 november Hanny van der Kemp Johan van der Steen 
Zangdienst: Ad van Sprang 

17 november Paula de Rooy Han van der Mast 

24 november Marion Kruis Dick van der Giesen 

  1 december Dit Konings Ad van Sprang 

  8 december Anneleen van Strien Johan van der Steen 
Zangdienst: Dick v.d. Giesen 

15 december Hetty Bom Han van der Mast 

22 december Marjan van der Zwaag Dick van der Giesen 
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 TAAKGROEP GEMEENTE   ZIJN 

 

Sterre-praat  
 

Zij gaven elkaar de hand - de Nationale Synode 
 
Als u dit leest, is op 25 en 26 oktober jl. in Dordt de Nationa-

le Synode gehouden. De Dordtse Synode, was die al niet in 1618-1619? Die 
ging toch over de leerverschillen tussen Remonstranten en Contra-
Remonstranten en gaf toch opdracht voor een nieuwe bijbelvertaling, de Sta-
tenvertaling? Ja zeker, maar met het oog op 2018-2019, als de Dordtse Sy-
node vierhonderd jaar geleden is, worden in de oudste stad van Holland op-
nieuw synodes gehouden. Werden in 1619 de Remonstranten met een ‘gaat 
heen’ de kerk uitgezet, (in de Dordtse Leerregels kunt u lezen waarom), dit 
keer is de bedoeling precies omgekeerd. Zo lees ik: ‘de Nationale Synode is 
een stichting die zich sterk maakt voor meer eenheid tussen christenen onder-
ling’.  
De achttien 
Dat voornemen spreekt mij aan. Immers, hoe is het gezegde: één Hollander, 
één gelovige, twee Hollanders, twee gelovigen, drie Hollanders, twee kerken. 
Wij Hollanders, wij kunnen er wat van, van nieuwe kerken stichten! Het is toch 
eigenlijk beschamend, die verdeeldheid. Maar, kunt u zeggen, de Reformato-
ren, Luther en Calvijn, deden dat toch niet zomaar? De kerk van hun dagen 
kon toch wel een hervorming gebruiken? Dat is waar, maar het werd een re-
peterende breuk. Hield het niet meer op? Gelukkig toch wel. In april 1961 bijv. 
schreven negen hervormde en negen gereformeerde predikanten, de zgn. 
‘Groep van Achttien’, dat ‘de gescheidenheid niet langer geduld kan worden’. 
Ze brachten een tegenbeweging op gang die in mei 2004 uitmondde in het 
ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland. Soms, als je nu oude stuk-
ken leest, moet je je weer even realiseren dat het vroeger anders was, zo 
vanzelfsprekend is alweer onze ene (landelijke) Protestantse kerk. Na het 
hoofd, de landelijke kerk, volgden de leden, de plaatselijke kerken. Ook wij, in 
Fijnaart, zijn nu samen! Het doet mij goed en ik hoor het ook van anderen: de 
sfeer is meteen anders geworden, meer ontspannen, meer samen verder, 
bouwen. Mooi is dat.  
Alle Christenen  
Maar de Nationale Synode wil nog meer: eenheid tussen alle Christenen! Ie-
mand die zich daarvoor sterk maakt is Prof. Bram (A.) van de Beek. Hij is ook 
spreker op de Synode. Van de Beek citeert met instemming Efeziërs 4 vers 3 
‘Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te be-
waren die de Geest u geeft: één lichaam, en één Geest, zoals u één hoop 
hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en 
Vader van allen die boven allen, door allen en in allen is’. Kun je je zomaar 
met andere Christenen verenigen? De gemeente van Christus, zegt Van de 
Beek, is toch echt één, ze is één lichaam. Met Christenen die instemmen met 
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de geloofsbelijdenis (zoals de geloofsbelijdenis van Nicea), moeten we de 
eenheid zoeken. Dus ook bijv. met rooms-katholieken, want de kerk is één en 
het gaat niet om kerkvormen. Het gaat om Christus! Van de Beek schrijft ‘Men 
moet zich afvragen waarom het werkelijk gaat. Als men met de ander om de 
tafel gaat zitten en opnieuw moet bedenken waarom het in het lichaam van 
Christus gaat, dan blijkt dat we allemaal veel ballast meenemen. Die moeten 
we dan maar als schade en vuilnis (Fil. 3:8) achterlaten, hoe zwaar dat ook is, 
omdat we er onze identiteit in vonden. De enig ware identiteit ligt in Christus, 
of met de woorden van de Heidelbergse Catechismus: ‘dat ik niet van mijzelf 
ben, maar het eigendom van mijn trouwe Zaligmaker’’ (citaat uit zijn praatpa-
pier, te downloaden van de site van de Nationale Synode). 
Of ik die fusie met Rome nog meemaak, dat weet ik niet. Wel merk ik dat jon-
geren (al) niets meer met al die verschillen hebben. Een uitdaging, dat is het, 
ook voor Fijnaart!  
 
Ds. J. H. van der Sterre 

 

WIJ  GEDENKEN 
 
Op maandag 23 september is Adriana Anna Maris, geboren Ma-
ris, in het ziekenhuis overleden. Adrie Maris werd op 15 mei 1924 
geboren in Fijnaart alwaar ze haar gehele leven heeft gewoond, 

eerst op de boerderij, ook nog even in de pastorie aan de Kerkring en vanaf 
1957 in de Valenciënnesstraat. In 1948 trouwde ze met Aart Pieter Maris met 
wie ze tot zijn sterven in 1997 gehuwd mocht zijn.  
Mw. Maris was een vriendelijke en zorgzame vrouw met een groot hart voor 
anderen. Ze had oog voor Gods schepping en genoot met hart en handen van 
haar tuin die, vooral in de zomer, een lustoord was. Verdriet is haar niet be-
spaard gebleven. Zoals het sterven van de tweeling, twee jongetjes, heel kort 
na hun geboorte. De drie andere kinderen, Elly, Leny en Otto, hebben haar, 
ook met hun partners en daarna met de twee kleinkinderen Aart en Martijn, 
van wie ze innig heeft gehouden, evenwel intense vreugde geschonken. Dat 
ze hen, toen haar gezondheid steeds brozer werd, eens los zou moeten laten, 
deed haar veel pijn.  
Een lang ziekbed is haar gelukkig bespaard gebleven. In de afscheidsdienst in 
de Dorpskerk hebben we, op trompet en bariton begeleid door onder meer 
zoon Otto en kleinzoon Martijn, ‘Blijf bij mij Heer’ gezongen. ‘Wat een mooi 
versje’, sprak mw. Maris, acht dagen geleden. En we hebben uit Romeinen 14 
gelezen. ‘Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij leven 
en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe’. Mw. Maris leefde 
eruit en is, zo vertrouwen we, in dat geloof ook gestorven. In leven en sterven, 
wij zijn van de Heer. We danken God voor wat Hij ons in Adrie Maris heeft ge-
schonken en bidden om troost voor wie haar missen. 
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In memoriam Nicolaas Lokers 
Op 14 oktober is in het ziekenhuis in Rotterdam, na een tragisch ongeluk, een 
val uit de scootmobiel, waarschijnlijk als gevolg van een hartstilstand, overle-
den Nicolaas Lokers, in de leeftijd van 84 jaar. Nico Lokers werd geboren op 
24 september 1929 op Oude Molen. Na de lagere school moest hij, het was 
crisistijd, gaan werken op het land. Na de watersnood was hij werkzaam in 
Zeeland en daarna in de havens in Rotterdam.  
In mei 1953 trouwde hij met Hendrika Langbroek uit Dinteloord, met wie hij, tot 
haar sterven in 2001, heel gelukkig is geweest wat ook bleek uit de liefde, 
waarmee hij haar de laatste jaren thuis heeft verzorgd. Wat heeft hij haar ge-
mist. Maar gelukkig waren er dan de drie kinderen en de kleinkinderen, die 
vaak bij hem binnen liepen, steeds meer voor hem zorgden en zo zijn leven 
weer wat glans hebben gegeven.  
In de dienst voorafgaande aan de begrafenis hebben we, net als bij de begra-
fenis van zijn vrouw Rika, gelezen uit Joh. 14, over het huis met de vele wo-
ningen, of ‘kamers’, zoals de NBV vertaalt. In het evangelie van Johannes is 
dat ‘wonen’ een belangrijk begrip. Want Jezus is naar deze wereld gekomen 
om onder ons te wonen.  
Dhr. Lokers was graag thuis, in zijn huis op de hoek van de Koning Haakon-
straat in Heijningen. Voor zijn raam, zwaaiend naar voorbijgangers op de dijk 
of bezig met zijn duiven, zijn grote hobby. Maar, zegt Jezus, als je eens moet 
sterven, wees niet ongerust, vertrouw op God en op mij. Wie op mij vertrouwt, 
krijgt een kamer hierboven. De deur staat open, want Jezus is de weg, de 
waarheid en het leven. Met die woorden uit Johannes en met liederen waar hij 
veel van hield hebben we hem uitgeleide gedaan, naar zijn nieuwe woning. 
God zij de kinderen en kleinkinderen met Zijn troost nabij. 
 
Ds. J.H. van der Sterre 

 

PASTORALIA 
 
Sinds de vorige Contactruimte zijn in onze gemeente twee gemeenteleden 
overleden. De In Memoriams, die ik schreef, vindt u hierboven.  
-Max Hofma kreeg na een operatie die hem een week in het ziekenhuis hield 
en daarna een scan, positieve uitslagen te horen. De scan gaf geen verslech-
tering te zien terwijl de waarden die de ziekte markeren wel flink gekelderd 
waren. Reden tot dankbaarheid! 
-Ook mw. Dalemans (Zevenbergen) onderging een operatie. Bij haar moest 
helaas een borst worden weggenomen. Na een nacht ziekenhuis mocht ze 
weer naar huis.  
-Dhr. Kees Lukas (Drogedijk), wiens gezondheid broos is, lag de afgelopen 
periode een paar maal enige dagen in het ziekenhuis. Op dit moment is hij 
weer thuis. 
-Mw. D. Moerland-van der Horst, De Polderstraat 62, 4794 AN Heijningen is 
regelmatig voor bestraling een paar dagen in het EMC in Rotterdam. Wij wen-
sen haar veel sterkte toe. 
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-Dhr. Ton Frijters, Oude Heijningsedijk 40, 4794 AN Heijningen werd met de 
fiets aangereden door een auto. Hij ligt nog in het ziekenhuis in Rotterdam, 
maar zijn toestand gaat goed vooruit. 
-Mw. A. den Braven-Ewijk, Kerkring 17, verblijft nog in De Zeven Schakels, 
Kasteelweg 4, 4761 BN Zevenbergen. Hopelijk hebt u baat bij de revalidatie. 
 
Tot slot twee leuke berichten.  
-We ontvingen een geboortebericht van Lucas Cornelis van Strien. Lucas is 
geboren op 28 september. Hij is de zoon van Wim van Strien en Marieke 
Luijsterburg, Blaaksedijk 28.  
-Op woensdag 16 oktober werd Ezra geboren, zoon van Peter en Saskia van 
der Eijk en broertje van Jesse en Sira. Zijn doopnamen zijn: Ezra Frans Gerrit. 
Hij woont met ouders, broer en zus in de Voetbalstraat 7. Dat hun leven een 
vreugde mag zijn voor God en mens.  
 
Alle mensen met ziekte en verdriet Gods nabijheid toegewenst. 
Ds. Hans van der Sterre en Willy Ooostdijck 
 

 

Verhuisd 

 

Mw. M. Polak, Gierzwaluw 4, 4793HX Fijnaart > Voorstraat 385, 3311CT  

Dordrecht. 

 

Nieuw ingekomen 

Mw. P. van de Ree-Dam, Prins Willemstraat 4, 4791JR Klundert >  

Kerkring 27, 4793ES Fijnaart. 

Dhr. A. Strootman, Stadsedijk 44, 4796RG Willemstad > Ooievaarspad 2, 

4793HW Fijnaart. 

Mw. C. Jansen-Jansen, Oostdijk 1, 4797SC Willemstad > Wieken 52, 4758BW 

Standdaarbuiten. 

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

meente. 

 
80+ verjaardagen 

  2 nov. Mw. M.J. van Dis-Duste, Wielerstraat 30, 4793DA Fijnaart. 

  2 nov. Mw. C. Ottevanger-Huijzers, Langeweg 17, 4793AS Fijnaart 

  6 nov. Mw. A. Bom-Broere, Vrouwe Jacobstraat 20, 4793CP Fijnaart 

  9 nov. Dhr. M.J. Driesprong, Slobbegorsedijk 5, 4794RS Heijningen 

10 nov. Mw. C. Verschuren, Tonsedijk 10, 4793SC Fijnaart 

11 nov. Mw. M.P. den Hollander-Huijzers, Kadedijk 43, 4793GA Fijnaart. 

17 nov. Mw. T. Boelhouwers-Tolenaars, Kerkring 89, 4793ES Fijnaart. 

18 nov. Mw. P. de Vos-Otto, Kerkring 107, 4793ES Fijnaart. 

19 nov. Mw. M.A. van der Giesen-van Helden, Kerkring 127, 4793ES Fijnaart. 

20 nov. Mw. M.P. van de Ree-Nieuwland, Jan Punthof 43, 4793GS Fijnaart 
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21 nov. Dhr. C. van de Kolk, Dokter Poelsstraat11A, 4758AM Standdaarb. 

30 nov. Dhr. P. Kortlever, Kreekdijk 4, 4758TN Standdaarbuiten. 

  6 dec. Mw. L. van Hamburg-Strik, Beukenlaan 13, 4793BM Fijnaart. 

  8 dec. Mw. T.C. Grootenboer-Huijzers, Kerkring 9, 4793ER Fijnaart. 

11 dec. Mw. P. Moerland-van der Giesen, Kerkring 71, 4793ES Fijnaart. 

14 dec. Mw. F. den Hollander-Nieuwkerk, Patrijsstraat 14, 4793HV Fijnaart. 

18 dec. Dhr. A. Verhage, Edvard Griegstraat 19, 4793GN Fijnaart. 

20 dec. Mw. A.J. Leijten, Fazantstraat 16, 4793GV Fijnaart. 

21 dec. Dhr. J. van Mourik, Melis Stokelaan 5, 4707HP Roosendaal. 

27 dec. Mw. J. Kreuk-de Frel, Jan Punthof 73, 4793GS Fijnaart. 

 

Huwelijksjubilea 

40 jaar: 

  2 nov. echtpaar Nieuwkerk-v. Eekelen, Kwartiersedijk 26, 4793RE 

16 nov. echtpaar Van Chastelet-van Dilven, Beukenlaan 19, 4793BM 

30 nov. echtpaar Santbergen-Bevelander, Sportring 6, 4793DG 

19 dec. echtpaar Moerland-Oosters, Appelaarseweg 9, 4793EJ 

19 dec. echtpaar Kersbergen-den Besten, Kopewiekstraat 32, 4793HP 

27 dec. echtpaar Barendregt-Stokman, Populierenstraat 14, 4793AV 

 

25 jaar: 

15 dec. echtpaar Verhage-van der Linden, Koolmees 59, 4793HJ 

 

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. 

 
Hartelijk dank 
Wij willen u, middels deze weg, hartelijk bedanken voor de belangstelling en 
het medeleven vóór en na het overlijden van mijn vader resp. mijn schoonva-
der Albert Blokland. Uw steun is belangrijk geweest voor ons en wij hebben 
dat als zeer fijn ervaren.  
Bep van der Mast – Blokland en Han van der Mast 
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Gemeenteleden die in een verpleeghuis of woonzorgcentrum 
buiten Fijnaart wonen 

Stuurt u hen voor de komende feestdagen eens een kaartje? 
 

• Mw. J.A. Hollemans-Knook, Afd. Melanen, GGZ WNB, Hoofdlaan 8, 4661 
AA  Halsteren, 

• Mw. A. de Bruin-Maaskant, Oostkwartier, in Oudenbosch.  
Postadres Oudemolensedijk 7a, 

• Mw. M. Oostdijck-Vogelaar, Verpleeghuis Wiekendael, Kalsdonksestraat 
89, 4702 ZB  Roosendaal,  

• Mw. A. de Gast-den Hollander, Zorgcentrum Tante Louise, k.10, de Ruij-
terstraat 2, 4761 AW Dinteloord, 

• Dhr. P. van Dueren den Hollander, Antonius Abt Woon- en Zorgcentrum, 
Dorpsplein 1, 4844 CM Terheijden.  

• Dhr. J. van Mourik, De Brink, Melis Stokelaan 5, Roosendaal  
Mw. M. van Mourik-Bolluijt, De Brink 

• Mw. H. v.d. Meeberg-Giljam, De Brink, Melis Stokelaan 5, Roosendaal  

• Mw. A. den Braven, Zorgcentrum De Zeven Schakels, Kasteelweg 4, 
4761 BN  Zevenbergen  

 
Thomashuis, Markt 32, Standdaarbuiten: 
Mw. H. Bom, geb. 7-2-1984 
Dhr. M.C. Endepoel, geb. 29-9-1977 
Mw. T.B. Pols, geb. 10-10-1988 
 

Van de KERKENRAADSTAFEL 

 
   Verslag van de gemeenteavond op 

                   24 september 2013 in het Trefpunt 

Opening 

“Fijn dat u met zovelen aanwezig bent en dat na het drukke Startweekend. 

Hartelijk welkom”, zo opende voorzitter Wim Langbroek deze eerste gemeen-

teavond van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaar-

buiten. Voor de opening geeft de voorzitter het woord aan ds. J.H. van der 

Sterre. “Met hart en ziel geloven, dat is het thema voor deze opening”, zegt 

ds. Van der Sterre. Dat is ook het thema van de landelijke kerk. Een thema 

dat goed past bij onze gemeente. Hij leest Psalm 138. Onze gemeente heeft 

vele zuilen van mensen die hun tijd geven voor de kerk. Zij zijn met hart en 

ziel aan de kerk verknocht. Hebt u nu we samen zijn vragen, blijf dan ontvan-

kelijk.  We denken soms met weemoed terug, maar weet dat een levende kerk 

steeds verandert. God raakt mensen aan, daarom zijn we verknocht. We mo-

gen ruimte maken voor elkaar. Zo kunnen we gemeente zijn met hart en ziel. 

Ds. Van der Sterre licht Psalm 138 toe. Het is een lofzang. De psalm besluit 

met de bede dat het werk in de gemeente gedragen mag worden. 

Dominee gaat ons voor in gebed. 
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Mededelingen 

• Nu we vaker op zondag na de dienst koffie drinken, is het nodig dat er 

meer mensen helpen bij het koffie schenken. Wie wil helpen? 

• Afgelopen weekend hadden we het Startweekend. Op zaterdag was er 

van alles te doen op het voetbalveld, ’s avonds een BBQ en zondag een 

feestelijke dienst met aansluitend koffie drinken.  

• Gisteren (23 sept.) is de beroepsbrief overhandigd aan ds. F.C. de Ronde. 

Hij zal ons in het weekend van 5 oktober zijn beslissing meedelen. 

 

Evaluatie Stille Week 2013 

Sjerp Vormeer, lid van de Liturgische Werkgroep, bespreekt dit agendapunt. 

Het gaat over de locatie van de diensten. In 2012 was de Stille Week in De 

Ontmoetingskerk, in 2013 in De Dorpskerk. De Werkgroep heeft een voorkeur 

voor De Ontmoetingskerk. In deze kerk komen deze diensten meer tot hun 

recht, want het is kleiner, intiemer met een klein groepje mensen. We moeten 

van elk gebouw de kracht gebruiken die het heeft. Voor de paasdienst is De 

Dorpskerk het meest geschikt. Dan kunnen vragen worden gesteld. Hier wordt 

goed gebruik van gemaakt. Voorzitter Wim Langbroek vat de discussie samen 

door te zeggen dat in 2014 de Stille Week in De Ontmoetingskerk zal zijn en 

de Paasdienst in De Dorpskerk. 

 

Nieuw Liedboek 2013 

Han van der Mast geeft informatie over het nieuwe Liedboek 2013, dat in mei 

jl. is uitgekomen. Waarom een nieuw Liedboek? Het huidige Liedboek gaat al 

40 jaar mee. De kerken zijn pluriformer geworden. De liturgische praktijk is 

veranderd. Dit nieuwe Liedboek is bestemd voor 9 kerkgenootschappen.  

Dan legt hij de indeling van het nieuwe Liedboek 2013 uit. Willen we de melo-

die via de beamer tonen, dan moeten we BUMA-rechten betalen. Vervolgens 

zingen we drie liederen uit het nieuwe Liedboek. In de pauze kan men het 

nieuwe Liedboek inzien en bij de Boekentafel bestellen. 

 

Jeugdwerk 

Dit agendapunt wordt toegelicht door kerkelijk werker Herman Broer. Hij laat 

een korte film over jeugdwerk zien getiteld Zij hebben ons hart nodig. (het hart 

was getekend). Hij vraagt daarna de gemeenteleden of zij bereid zijn het 

evangelie door te geven.  Wat voor jeugdwerk hebben we te bieden? Kinder-

oppas voor 0-4 jaar, kindernevendienst voor 4-12 jarigen, Flame op de 2
de

 

zondag van de maand, Vakantie Bijbel Club (VBC) op drie ochtenden in de 

herfstvakantie, Rock Solid voor de jeugd van 12-15 jaar, Meeting Point, Pit-

stop als basiscatechese, Avonden voor Ouders van Jonge gezinnen en Belij-

deniscatechese. 
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Nieuwe indeling Pastoraat 

Adri de Vrij geeft als voorzitter Pastoraat een toelichting. Pastoraat is het om-

zien naar elkaar. We hebben nu de gemeente opgedeeld in vijf wijken. In ie-

dere wijk is een wijkteam actief. Dit bestaat uit de wijkouderling, pastorale 

medewerkers, wijkteamleden. Zij laat via dia’s zien wie in welke wijk het be-

zoekwerk doen. Als we een nieuwe predikant hebben, zullen beide dominees 

samen het bezoekwerk verdelen. 

 

Rondvraag 

• In het boekje Kom in de Kring staat dat er in de basiscatechese verteld 

wordt hoe de Bijbel is ontstaan. Kan over dit onderwerp ook een gemeen-

teavond worden belegd? 

• U kunt zich aanmelden voor een cursus over Iconen schilderen op hout.  

• Kunnen de namen en adressen van gemeenteleden die in verpleeghuizen 

buiten Fijnaart verblijven in Contactruimte worden vermeld, zodat we hen 

een kaart kunnen sturen? Ja, dat komt in het kerkblad van november te 

staan. 

• Kunnen we in De Ontmoetingskerk ook met een beamer werken? Ja. 

 

Sluiting 

Herman Broer besluit de vergadering met gebed. We zingen nog een lied uit 

het nieuwe Liedboek. De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar aanwezig-

heid. Er is nog een hapje en een drankje. Hij wenst ons wel thuis. 

 

Willy Oostdijck 
 

 
Verslag van de kerkenraadsvergadering  

van 1 oktober 2013 
 
 

Voorzitter Wim Langbroek heet allen hartelijk welkom en leest uit het boek 

Spreuken 14:1-11. Hierna gaat hij voor in gebed. 

Het verslag van de kerkenraadsvergadering van 10 september wordt ongewij-

zigd vastgesteld en ondertekend. N.a.v. het verslag wordt door de aanwezige 

jeugdouderling meegedeeld dat de jeugdouderlingen voortaan bij toerbeurt de 

moderamenvergadering zullen bijwonen. 

Ds. De Ronde heeft toegezegd dat hij a.s. weekend een beslissing 

neemt. Als hij het beroep aanneemt, zal het gezin De Ronde begin januari 

naar Fijnaart komen. Ook moeten er nog afspraken worden gemaakt over de 

pastorie. 

De oppasruimte in de Vijverhof is inmiddels schoongemaakt en opge-

ruimd. Nicky van Dam vraagt een schoolbord (met krijt) te mogen aanbren-

gen. In de vergadering wordt het idee aangedragen een deur o.i.d. met krijt-

verf te behandelen. De kerkrentmeesters bespreken dit. 
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Het startweekend wordt geëvalueerd. Er zijn veel complimenten voor de 

organisatie. Het was een zeer geslaagd weekend. Voorgesteld wordt om een 

volgende keer pendelvervoer voor de ouderen te regelen. Het was nu voor 

hen te ver om te lopen naar het sportveld. Een spandoek ophangen kan de 

locatie op het voetbalveld verduidelijken. De startdienst was een mooie dienst. 

Complimenten voor ds. Van der Sterre die in deze dienst voorging en voor alle 

anderen die aan deze dienst hebben meegewerkt! 

De gemeenteavond van 24 september wordt geëvalueerd. Een verslag 

hiervan vindt u elders in deze Contactruimte. 

Het volgende agendapunt is de kerkenraadsverkiezing van 2014. Begin 

2014 zal het afscheid en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers plaatsvin-

den. Er zal een oproep worden geplaatst in Contactruimte om namen in te 

dienen voor de ontstane vacatures. 

Het is regelmatig koffiedrinken na de dienst. Daarom is het goed om de 

groep koffiezetters uit te breiden. Sommige kerkenraadsleden zijn van mening 

dat we erg vaak koffiedrinken, maar anderen vinden dit juist goed voor de 

gemeenschapszin. Mensen die alleen zijn, vinden het fijn om ‘s zondags na 

de dienst een kopje koffie te blijven drinken en andere gemeenteleden te ont-

moeten. 

Bij de ingekomen post is een brief van het Comité Zorg voor Elkaar. Dit 

comité wil toegankelijk zijn voor diverse vragen die bewoners in Fijnaart heb-

ben. Hulpvragen moeten centraal binnenkomen, waarna men doorverwezen 

wordt. Op 17 oktober is er een bijeenkomst in Fendertshof. Piet de Lange en 

Dit Konings gaan hier naar toe. Wim Langbroek is namens de rooms-

katholieke kerk en de protestantse kerk betrokken bij dit comité.  

De taakgroep Beheer meldt dat met het kerkblad van oktober de ac-

ceptgiro voor betaling van het abonnement Contactruimte is bijgesloten. Deze 

maand komt ook de Solidariteitskas. 

De taakgroep Kerk & Wereld zoekt nog hulp voor het gereedmaken 

van de fruitbakjes op 2 november. Op 10 november is de zendingsdienst. Een 

echtpaar uit Klundert is dan aanwezig om over zendingswerk te vertellen. In 

de dienst zal informatie via de beamer worden gegeven en na de dienst tij-

dens het koffiedrinken. 

Op 29 oktober is de avond voor ouders van jonge gezinnen. Jeugd-

ouderling Nicky van Dam zal in het vervolg de kerkenraadsvergaderingen bij-

wonen. Haar collega Marjolein Roks woont de vergaderingen van de taak-

groep Gemeente Zijn bij. 

 Tijdens de rondvraag wordt afgesproken om de volgende kerken-

raadsvergadering te beginnen met een inhoudelijke opening. Ds. Van der 

Sterre zal dit voorbereiden. Om 22.35 uur is de vergadering afgelopen. We 

bidden gezamenlijk het Onze Vader. Voorzitter Wim Langbroek dankt een ie-

der voor de inbreng en wenst ons wel thuis. 

 

Tiny Bienefelt, scriba 
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Ds. F.C. de Ronde neemt het op hem uitgebrachte beroep aan! 
Gods werk gaat door. Hij leidt ons leven, Hij leidt onze gemeente, Hij heeft 
onze gemeente een nieuwe predikant geschonken. Met grote dankbaarheid 
aan Hem, mochten we bericht ontvangen van ds. F.C. de Ronde dat hij het 
beroep naar onze gemeente aanneemt. In dankbaarheid en vertrouwen zien 
we ernaar uit dat ds. De Ronde straks onze gemeente mag gaan dienen. 
Daarbij weten we ons verbonden met de Protestantse gemeente te Koudekerk 
aan de Rijn en Hazerswoude-Rijndijk. Zo het er nu naar uit ziet, zal het 5 ja-
nuari a.s. zijn, waarop zij afscheid moeten gaan nemen van hun predikant. La-
ten we ook hen in onze gebeden niet vergeten. 
Over het vervolg zullen we u en jullie uiteraard informeren. 

Met een vriendelijke groet, Wim Langbroek 

 

In orde brengen van de pastorie 

Dankbaar zijn we dat ds. De Ronde het op hem uitgebrachte beroep heeft 

aangenomen. Het betekent wel dat we als kerkrentmeesters voor een flinke 

klus staan. De pastorie moet in orde worden gebracht, zodat ds. en mw. De 

Ronde en de kinderen er naar genoegen in kunnen wonen. Inmiddels hebben 

we met hen de pastorie doorgelopen en weten we dus hun wensen. Hoofdza-

kelijk is het schilder– en sauswerk wat er moet gebeuren. Ook is het in orde 

brengen van de tuin een flinke klus. Verder zijn er wat kleinere klussen, als 

het in orde maken van hang– en sluitwerk, het aanbrengen van een vloer in 

de woonkamer, reparaties aan kit– en stucwerk en niet te vergeten het goed 

schoonmaken van alle ruimtes. Het is goed te overzien, maar het moet alle-

maal wel gebeuren en……………het is onze wens, mede vanwege de verhui-

zing naar Fijnaart van fam. De Ronde begin januari a.s., dat de werkzaamhe-

den vóór de komende kerstdagen afgerond zijn.  

Wilt u ons daarmee helpen?? Wilt u het ons dan snel laten weten, dan kunnen 

we aan de slag!! 

 

College van Kerkrentmeesters, 

Henk Nijhoff, tel. 0168-463357  Jaap de Vrij, tel. 0168-462996 

Huib Knook, tel. 0168-402360  Wim Langbroek, tel. 0168-462132 
 
Doopdienst 
Op 22 december zal ds. L.C. van der Eijk voorgaan in een doopdienst.  
Dopelingen kunnen worden aangemeld bij de scriba’s Tiny Bienefelt en Willy 
Oostdijck. 
 
Kerkenraadsverkiezing 
De kerkenraden hebben besloten voort te borduren op het rooster van aftre-
den van de ‘oude’ kerkenraden. Daarom zullen in 2014 aftredend zijn: 
Ouderling-kerkrentmeester Huibert Knook, diaken Klaas Leinenga, wijkouder-
ling Jenke de Lint, ouderling-scriba Willy Oostdijck, diaken Addy Roks. 
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De vacature van ouderling-scriba zal niet worden ingevuld. Tiny Bienefelt blijft 
nog aan als ouderling-scriba. Ter verlichting van de scriba is de kerkenraad op 
zoek naar een notulist. 
In de nieuwe kerkenraad zijn drie diakenen nodig. Han Keijzer, Tanny Verha-
gen en Anton Bom blijven aan als diaken, dus we hebben geen nieuwe diake-
nen nodig. 
Aan de gemeenteleden wordt gevraagd namen in te dienen voor de volgende 
vacatures: 

• 1x ouderling-kerkrentmeester 

• 1x wijkouderling. 
Achter in de kerk liggen formulieren waarop u kandidaten kunt voordragen. 
Daar staat een doos waar u het ingevulde formulier in kunt doen. Ook kunt u 
het afgeven bij de scriba’s. Gemeenteleden kunnen tot zondag 17 november 
formulieren inleveren. 
 

Omzien naar elkaar 
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. 

 

Jeugdrubriek 

 

De Schoenendoos-actie komt er weer aan!! 

Geschikt voor alle leeftijden! 

 

Zoals u al jaren gewend bent van ons, doet de kinderneven-

dienst ook dit jaar weer mee aan de actie ‘Schoenmaatjes’ 

van Edukans. De actie houdt in dat kinderen een schoenendoos versieren en 

daarna vullen met spulletjes zoals toiletartikelen, een speelgoedje, een knuffel 

en schoolspullen. 

De schoenendozen worden later verzonden naar kinderen elders op de we-

reld; kinderen die het veel minder goed hebben dan wij en die ontzéttend blij 

zijn met zo’n gevulde schoenendoos. De actie loopt al bijna 20 jaar en er zijn 

in die tijd al meer dan 2 miljoen schoenendozen verstuurd! 

 

Op een aantal basisscholen wordt de actie onder de aandacht gebracht en/of 

wordt eraan mee gedaan. Maar de actie is niet alléén voor kinderen. Iedereen 

mag mee doen! Op zondag 27 oktober en 3 november liggen er folders en 

enkele schoenendozen achterin de kerk. Als u zelf nog een lege schoenen-
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doos hebt, wilt u die dan gebruiken? En als u meerdere dozen hebt, wilt u die 

dan achterin de kerk zetten voor andere gemeenteleden?  

(N.B. grote dozen, bijv. van laarzen, zijn niet geschikt voor de actie) 

U kunt ook geld geven voor de verzendkosten van de dozen. Ook mag u losse 

spulletjes (alles uiteraard nieuw/netjes en schoon) inleveren. Voor deze spul-

len staat een grote doos achterin de kerk. De spullen zijn voor kinderen tus-

sen 2 en 14 jaar. Edukans gebruikt deze spullen om dozen aan te vullen of 

extra dozen te vullen. Denk aan:  

• toiletspullen zoals zeep, shampoo, handdoek, washand, tandenborstel, 

tandpasta, kam, borstel, haarspeldjes of – elastiekjes, spiegeltje, kettinkje 

• schoolspullen zoals schriften, pennen, (kleur)potloden, gum, schaar, pun-

tenslijper, liniaaltje, etui, lijm, schrijfblok, kleurboek 

• kleine speelgoedjes zoals balletje, knikkers, autootje, jojo, springtouw, 

puzzeltje, muziekinstrumentje, plastic of houten diertjes, bouwblokjes, 

kraaltjes 

• andere dingen waar een kind plezier van kan hebben zoals kleine knuffels 

(geen varken), knutselspulletjes (bijv. vouwblaadjes, figuurscharen, verf-

doosje, stickertjes), een t-shirtje, petje. 

 

Let op: GEEN oorlogsspeelgoed of –kleding (bijv. shirt of pet met camoufla-

geprint) 

GEEN ‘eng’ speelgoed zoals een plastic slang, spin 

GEEN spullen/speelgoed met batterijen 

GEEN snoep of ander eten (koekjes e.d.)  

 

In de Zendingsdienst op 10 november wordt de Schoenendoos-actie afgeslo-

ten. Het zou leuk zijn als heel veel kinderen én gemeenteleden die ochtend 

mét hun versierde en gevulde schoenendoos naar de kerk komen! 

Als je op 10 november écht niet naar de kerk kunt komen, kun je je schoe-

nendoos vóór die dag (of uiterlijk dinsdag 12 november 18.00 uur) inleveren 

bij Susanne Baan, Meerkoet 3. 

Voor meer informatie over de actie kunt u kijken op www.edukans.nl bij ‘scho-

lenacties’ en/of ‘schoenmaatjes’.  

 

 

LET OP:  

• Lees de folder goed om te weten welke spullen wel en welke niet in de 

schoenendoos mogen. 

• PLAK DE DOOS NIET DICHT OF PAK HEM NIET IN (bijv. met inpakpa-

pier). Alle dozen worden namelijk door Edukans vóór verzending geopend 

en gecontroleerd. Doe er liever een ‘postbode-elastiek’ omheen. 

• Doe het machtigingsformulier voor de verzendkosten boven op de doos 

(en dus niet erin!) of geef hem af aan Susanne. 
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Voor extra informatie kunt u contact opnemen met Susanne Baan: 320491 of 

via susannebaan@kpnplanet.nl 

 

Tot slot een vraag: 

Elk jaar worden alle schoenendozen naar een verzamelpunt in de regio ge-

bracht; al jaren is er zo’n verzamelpunt in Roosendaal. Als er iemand is die in 

de week van 11 november wil helpen de schoenendozen naar het verzamel-

punt te brengen, neem dan even contact op met Susanne. 

 

IEDEREEN BIJ VOORBAAT AL BEDANKT VOOR DE MEDEWERKING! 

 

VBC (Vakantie Bijbelclub)  
Wat was het een feest afgelopen herfstvakantie! Het the-
ma was dit jaar: “Steengoed, Keigaaf..” en dat was de club 
zelf ook. Dit jaar hielden we de club voor de 5

e
 keer, dus 

dat was extra feestelijk. Leuk om ook veel nieuwe kinderen 
te zien. De opkomst was boven verwachting, ruim 50 kin-
deren kwamen naar de Vijverhof! 
De eerste dag ging over Steengoede Regels. Daar hebben 
we ook van gezongen en de knutsels waren ook geba-
seerd op dat thema. 
De tweede dag hoorden we over de wijze man die zijn huis 

bouwde op de rots. Deze keer werden er allerlei huisjes en kijkdozen gemaakt, 
superleuk natuurlijk. Beide dagen was er ook nog een hele leuke sketch en een 
grappige poppenkast. We leerden met elkaar ook nog een tekst uit de Bijbel.  
Jesaja 26 vers 4: Vertrouw altijd op de Heer, alleen op Hem, want de Heer is een 
rots sinds mensenheugenis. 
De derde dag waren er wel bijna 50 kinderen, dus hadden we ook heel wat “juffen” 
nodig. We gingen namelijk een “vossenjacht” doen in het dorp. Toen we alle “vos-
sen” gevonden hadden, konden we aanschuiven om pannenkoeken te gaan eten. 
Hmmm dat was lekker! 
Daarna lieten we nog even aan de papa’s en mama’s horen welke liedjes we ge-
leerd hadden en konden we alvast wat foto’s zien van de afgelopen week. (deze 
foto’s komen ook op de website: www.pknfijnaart.nl)  
Toen we naar huis gingen, kregen we ook nog een cadeau-tasje mee met de CD 
met de liedjes, een lees-kleurboekje en een kei om zelf te versieren. 
Op zondag was er de afsluiting in de kerk, daar hebben we een paar liedjes ge-
zongen die we hebben geleerd. En daar hoorden we ook de uitslag van de kleur-
plaatwedstrijd. Angelique Leinenga, Chris Breure en Simone van der Steen had-
den gewonnen. Het Vakantie-Bijbel-Club-Team wil iedereen, die mee heeft gehol-
pen, enorm bedanken!! 
 

DOOPDAGVIERING 20 oktober 2013   
Het was een feestelijke dienst waarin de doopdag werd gevierd van 8 kin-
deren uit onze gemeente. Deze keer mochten Jesse van der Eijk, Lynn van 
der Most, Anne Nieuwkerk, Teun Nieuwkerk, Maaike van Strien, Melissa Lei-
nenga, Mark van Dorp en Johan Breure hun doopkaars aansteken aan de 
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paaskaars. Een kaars doet ons denken aan gezelligheid en warmte. Zo wil 
God ons ook warmte en licht schenken. Daar mogen we aan denken als we 
terugdenken aan onze doop. Maar ook als we zelf misschien nog nooit ge-
doopt zijn, mogen we weten dat God een God is van licht en warmte. 
Begin volgend jaar zal er weer een doopdagviering gehouden worden. Ben je 
tussen de 1 en 12 jaar, houd dan je brievenbus in de gaten, want misschien 
krijg jij dan wel een uitnodiging. 
Emie Hendrikse 
 
Speelochtendje voor kinderen van 0 t/m 4 jaar 
De laatste vrijdag van de maand wordt er sinds dit jaar een speelochtendje 
gehouden voor jonge kinderen samen met hun moeders. Het is dus zowel 
voor de kinderen als voor de moeders een prima gelegenheid om elkaar wat 
beter te leren kennen. Gewoon gezellig spelen en kletsen onder het genot van 
een lekker kopje koffie of thee. Het is de laatste keren afwisselend bij iemand 
thuis geweest. 
Heb je zin om er ook een keer bij te zijn, laat het dan even weten via 
emie74@live.nl zodat we je kunnen laten weten waar het deze keer is.  

 
 
 
 
We zijn inmiddels van start gegaan, hier de data voor de rest van dit kalender-
jaar: 2, 16 en 30 november en tenslotte: zaterdag14 december.  
Locatie: De Vijverhof.  
Tijdstip: 19.33 tot 21.34 uur.  
Tot ziens, enne……. neem gerust je vriend(in) mee! 
Rock Solid leiding:  Joost & Gerda, Gerrit en Herman.  

 

Tegelijk als het Flamezondag is, komt er een groepje jon-

geren van 11 t/m 16 jaar onder kerktijd samen bij ‘Mee-

tingpoint‘.  Daar zijn we op eigentijdse - en soms interac-

tieve en speelse manier - met elkaar bezig.  

Eerstkomende keer dat we weer bij elkaar komen is op 

zondag 10 december.  

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 29 september t/m 20 oktober 2013 
29-09 Kerk     € 204,81 
  6-10 Onderhoudsfonds   € 206,79 
  6-10 Kerk     € 172,97 
13-10 Kerk     €   92,20 
  1-09 Kerk (zangdienst)   €   23,95 
20-10 Kerk     € 215,17 
14-10 Fendertshofdienst   €   28,70 

 
Verjaardagfonds 
De opbrengst van het verjaardagfonds van de voormalige hervormde kerk 
over het 3e kwartaal 2013 bedraagt € 726,68. De totale opbrengst over de 
eerste 9 maanden van 2013 bedraagt € 2.295,79. 
Alle gevers hartelijk bedankt!  
 
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 
overgemaakt worden op ING-bankrekening NL64 INGB 0001 084 492 ten 
name van Kerkrentmeesters Herv. Gem. Fijnaart. 

 
In 2013 staat de boekentafel nog twee keer opge-
steld in de Vijverhof: op 10 november, bij de zen-
dingsdienst en op 1 december. Als u voor sinter-
klaas of kerst iets moois of inspirerends wil aan-

schaffen, kan dat bij ons: bijbels, liedboeken, kinder- en jeugdboeken, gedich-
tenbundels, boeken voor pastoraat of toerusting of prachtige kaarten. Ook 
voor informatie kunt u bij ons terecht. We hebben zelfs eigen boekenbonnen. 
Kerstkaarten voor gevangenen en daklozen kunt u ook op 10 november bij de 
boekentafel inleveren, dan sturen wij ze op in één pakketje. 
Nel G., Nel B. en Bep 
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KERSTMARKT in DE VIJVERHOF 
zaterdag 14 december vanaf 10.00 uur 

 

• Kerststukjes 

• Kerstkaarten 

• Kerstartikelen 

• Erwtensoep 

• Poffertjes 

• Glühwein 

• Boekentafel 

• Rad van Avontuur met lekkere spullen waarvan u 
kunt smullen.  
 

Ook dit jaar nodigen we iedereen weer hartelijk uit een bezoekje te komen 
brengen aan de jaarlijkse Kerstmarkt in De Vijverhof, waar u weer kunt genie-
ten van een heerlijk kopje koffie of thee of een glaasje fris. Verder is er ook 
warme glühwein, witte en rode wijn, rosé en bier. 
Evenals voorgaande jaren hopen wij weer op een gezellige drukte (zodat het 
Rad weer volop kan draaien), een prettige sfeer en een goede opbrengst. 
We zouden het erg waarderen als u koek of cake zou willen bakken voor bij 
de koffie en thee. Ook kerstspulletjes voor de verkoop kunnen we goed ge-
bruiken. U kunt deze vanaf 9.00 uur afgeven in de Vijverhof of vooraf bij Henk 
Nijhoff, Leeuwerikstraat 58, tel.: 0168-463357. Ook bloembakjes e.d. die ge-
bruikt kunnen worden voor het maken van kerststukjes kunt u inleveren bij 
Henk. 
 
  Wij rekenen op uw medewerking en 
 hopen dat u tijdens de Kerstmarkt aanwezig kunt zijn! 
 
Nels erwtensoep volgens het Torenpolderrecept 
Deze overheerlijke erwtensoep kunt u ook, om thuis te eten, vooraf bestellen 
bij Nel van Dorp, Leeuwerikstraat 26, tel. 463639 voor € 5,- per liter (eventueel 
kunt u ook porties van een ½ liter afnemen). 
De ingrediënten voor deze soep worden geschonken door gemeenteleden. 
Nel kookt de erwtensoep, vriest ze in en levert ze, indien gewenst, bij u thuis 
af. 
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TAAKGROEP KERK en WERELD 

 
Collecte verantwoording Kerk en Wereld aug./sept./okt. 2013: 
18 aug.  Project Hoop     € 256,02 
25 aug.  Stichting Vluchtelingenwerk   € 141,24 
  1 sept.  Edukans       € 131,88 
  8 sept.  Plaatselijk Missionair werk   € 240,05 
15 sept.  JOP          € 128,50 
22 sept.  Diaconie     € 228,29 
22 sept.  Diaconie VBC *     € 124,29 
29 sept.  Vredeswerk PKN    € 163,01 
  8 okt.  Mwangaza     € 268,72 
13 okt.  Werelddiaconaat    € 154,45 
*Vakantie Bijbel Club 

 
 

Zondag   3   november  2013 

Dankdag voor gewas en arbeid 

De Dorpskerk Fijnaart 10.00 uur 

 

De werkgroep Diaconie, Kerk en Wereld vraagt 

Uw medewerking voor: 

 

• Aanleveren fruit en dergelijke voor de fruit-

schaaltjes op zaterdag 2 november 2013 van 

9.00 tot 10.00 uur in De Vijverhof. 

• Gereed maken van fruitbakjes op zaterdag 2 

november van 9.00 tot 12.00 uur in De Vijverhof. 

• Rondbrengen fruitbakjes na de dienst op zondag 3 november 2013. 

• Aanmelden bij Addy Roks tel. 0168- 462254. 
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Portret van een gemeentelid 
 
Hoe lang ben je al lid van deze gemeente? 
Ik ben vanaf dat we in Fijnaart wonen lid van 
deze kerk en dat is nu 17 jaar. 
 
Voel je je thuis in deze gemeente? 
Ik heb me tot anderhalf jaar geleden altijd erg 

thuis gevoeld. Doordat we nu altijd in de Dorpskerk zijn, is dat minder gewor-
den. Ik mis enorm het contact voor en na de dienst: het praatje, het gemoede-
lijke. In de zomerdiensten was het er ineens weer en nu is het weer weg. Ter-
wijl het om dezelfde mensen gaat. Het komt echt door de inrichting van het 
gebouw.  
Ik zou het ook praktischer vinden als we ’s winters in de Ontmoetingskerk 
zouden kerken en ’s zomers in de Dorpskerk. Dat zou enorme stookkosten 
besparen. 
 
Wat spreekt je het meest aan in deze gemeente? 
Het omzien naar elkaar. Dat is nu wel minder dan voorheen, want eerst wist je 
meer van elkaar en je stuurde eens een kaartje of je belde iemand op. Nu 
spreek je elkaar nauwelijks en je weet ook niet wie er wel en niet zijn, want dat 
zie je in deze kerk niet.  
 
Ben je ergens actief bij betrokken geweest en hoe heb je dat ervaren? 
Ik was betrokken bij het pastoraat en dat heb ik met heel veel plezier gedaan. 
Ik vond het fijn om mensen te bezoeken en met hen mee te leven. Ik was blij 
met de contacten en de saamhorigheid. Ik vond het fijn dat mensen me hun 
vertrouwen gaven en dat ik met hen mee mocht denken. 
 
Wat betekent het voor jou om lid te zijn van de Protestantse kerk in Fijnaart? 
Het samen met anderen beleven van mijn geloof. Ik heb daar mensen bij no-
dig, ik kan dat niet in m’n eentje. 
 
Op welke manier wil je iets doen met je geloof en kan dat in deze gemeente? 
Dat wat ik al gedaan heb: pastoraat. Op dit moment kan ik het niet: ik heb te 
veel werk en het saamhorigheidsgevoel is er ook nog niet. Misschien ooit 
weer! 
 
Hoe ervaar je de kerkdiensten? 
Heel wisselend. De ene keer voel ik: “Yes!” en de andere keer: “Nou ja….”. 
Het ligt aan de predikant en aan de liederen die we zingen met welk gevoel ik 
thuiskom. De kennismakingsdienst met ds. De Ronde vond ik heel fijn! Ik heb 
goede hoop dat hij ons veel kan brengen. 
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Welke plaats moet een kerk innemen in een dorp als Fijnaart en heeft onze 
kerk die plaats? 
De kerk is er niet alleen voor de gelovigen en kan een rol spelen in de samen-
leving. Ik vind niet dat de kerk belerend moet overkomen en ook niet moet 
evangeliseren. De kerk heeft wel een taak in zaken als de voedselbank, daar 
is de kerk voor bedoeld. 
 
Heb je suggesties of ideeën voor onze kerk? 
Er zou een ontmoetingsruimte komen achterin de kerk, die is ons op een ge-
meenteavond beloofd. Die ruimte moet er echt nodig komen. Daar kun je voor 
of na de dienst elkaar ontmoeten en met elkaar meeleven. Daar moet dan ook 
het prikbord hangen met de namen en adressen van de mensen die we een 
kaartje kunnen sturen. Ik mis dat heel erg. 
 
Is er nog iets dat je wilt doorgeven aan de lezers van Contactruimte? 
Ik hoop dat we heel snel echt één gemeente zijn en dan bedoel ik wat ons ge-
voel betreft. Niet meer denken in zij en wij, daar moeten we echt van af!  
 

 
 
NIEUW LIEDBOEK 
Zoals op de laatst gehouden gemeentevergadering is besproken en door de 
kerkenraad is besloten, leren we eenmaal per maand een onbekend lied uit 
het nieuwe Liedboek. De cantorij en de cantor zullen in de dienst samen met 
de aanwezige gemeenteleden dit lied instuderen (meestal aan het begin van 
de dienst). Opdat ook de mensen die thuis de dienst volgen via de kerkom-
roep het betreffende lied kunnen volgen worden de teksten van deze liederen 
afgedrukt in Contactruimte. Ook degenen die wel de dienst bezoeken weten 
op deze manier welk nieuw lied er gezongen gaat worden en kunnen zich 
hierop evt. voorbereiden. (In de maand november oefenen we tweemaal een 
lied, omdat door omstandigheden het niet mogelijk was in oktober reeds een 
lied in te studeren) 
 
m.vr.gr. 
Han van der Mast 
 
Zondag 3 november:  Lied 305 ‘Alle eer en alle glorie’ 
 
1. Alle eer en alle glorie 

geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 
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2. Alle eer en alle glorie 
 geldt de Zoon, de erfgenaam! 
 Als genade die ons toekomt 
 is Hij onze nieuwe naam. 
 Licht uit licht, vergezicht, 
 steek ons met uw stralen aan! 
 
3. Alle eer en alle glorie 
 geldt de Geest die leven doet, 
 die de eenheid in ons ademt, 
 vlam, die ons vertrouwen voedt! 
 Levenszon, liefdesbron, 
 maak de tongen los voorgoed! 
 
Zondag 24 november: Lied 975 ‘Jezus roept hier mensen samen’ 
 
1. Jezus roept hier mensen samen 

die in woord, gebed en lied, 
 Gods aanwezigheid beamen, 
 geen belofte gaat te niet. 
 prijs nu God, die goed en trouw is, 
 prijs de Zoon, die mensen kent, 
 prijs de Geest die als de Trooster 
 zich naar ons heeft toegewend. 
 
2. Jezus roept ons te belijden 
 Hem als Heer van het heelal, 
 hoeder van ons broze lichaam, 
 redder van wie faalt of valt. 
 Zing het uit, laat elk het horen, 
 zing het heilige verhaal, 
 zeg de wereld: Christus’ glorie 
 is op aarde neergedaald. 
 
3. Jezus roept ons tot de ander, 
 zo verschillend als wij zijn, 
 ras of huidskleur, rangen, standen – 
 Jezus trekt geen scheidingslijn. 
 Ga met vrienden en met vreemden, 
 ga met mensen, groot en klein, 
 ga met zaligen en zoekers, 
 die op zoek naar waarheid zijn. 
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Woensdag 27 november, 20.00 uur in het Trefpunt. 
  De kerkhervormer Calvijn 
 

Ds. Frans Willem Verbaas uit Schoonhoven komt naar Fijnaart, het dorp waar 
in de jaren zestig van de vorige eeuw zijn vader predikant was van de her-
vormde gemeente, om te spreken over Johannes Calvijn. Ds. Verbaas schreef 
een boek over Calvijn, getiteld “Heilig vuur”. In het boek wordt het leven en 
denken van Calvijn beschreven gezien door de ogen van een tijdgenoot, de 
Geneefse predikant Henri de la Mare. Na zijn vlucht uit Frankrijk wordt de jon-
ge theoloog Henri de la Mare in 1535 secretaris van Guillaume Farel, de on-
stuimige aanvoerder van de hervormers in Genève. Dan vestigt zich een be-
roemde maar ook geheimzinnige landgenoot in Genève: de door vriend en 
vijand als geniaal bestempelde Johannes Calvijn. Aanvankelijk behoort De la 
Mare tot de bewonderaars van Calvijn, maar als de spanningen in Genève op-
lopen blijken Calvijn en De la Mare uiteindelijk geen vrienden van elkaar te 
zijn.  
Als ds. Verbaas spreekt zoals hij schrijft, dan belooft het een interessante 
avond te worden. Om de onkosten van deze avond te dekken, vragen wij een 
bijdrage van € 3.00 van u. 
  
N.B. Op zondag 19 januari 2014 is er een filmmiddag gepland. Omdat op die 
zondag ds. De Ronde zijn intrede doet in onze gemeente lijkt het ons beter om 
deze middag te verzetten naar een week later. We houden u op de hoogte. 
 
Namens de activiteitencommissie, Ad van der Boon 
 
 

Kerstviering voor de ouderen in de Vijverhof 
Dinsdag 17 december organiseert de ouderensoos de jaarlijkse kerstviering. De 
aanvang is om 15.00 uur, maar de deur van de Vijverhof staat vanaf 14.30 uur 
open. Het is de bedoeling dat wij aan de hand van een liturgie het kerstevangelie 
volgen. Dit zal gedaan worden in de vorm van gedichten, liederen en een medita-
tie. De viering wordt afgesloten met een maaltijd en eindigt om ongeveer 18.30 
uur. Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn. 
 
Graag opgeven vóór 17 december bij één van de onderstaande personen: 
Mw. Bom  tel.: 462378 Nel van Dorp  tel.: 463639 
Nel Zegelaar  tel.: 462125 Anneke Endepoel tel.: 402495 
Bep van der Mast tel.: 462632 

 

Bartiméus-spaarbusjes 
In september/oktober zijn de spaarbusjes voor Bartiméus/Sonneheerdt weer 
opgehaald en geteld. Het ingezamelde bedrag is € 204,88.  
Namens Bartiméus hartelijk dank voor deze bijdrage. Het bedrag komt geheel 
ten goede aan de werkzaamheden die de vereniging verricht in het belang 
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van kinderen en volwassenen met een visuele en vaak ook verstandelijke be-
perking. 
 
Namens Bartiméus/Sonneheerdt hartelijk dank, 
Heleen Neelen-Willigenburg 
 

AGENDA 

  5 nov. 19.45 uur: Vergadering kerkenraad, Vijverhof 
  6 nov. 14.15 uur: Ouderensoos 
14 nov. 15.30 uur: Donderdagmiddag Bijbelgespreksgroep 
19 nov. 19.45 uur: Vergadering consistorie/pastoraat, Vijverhof 

26 nov. 19.45 uur: Vergadering moderamen, Vijverhof 
27 nov. 14.15 uur: Ouderensoos 
27 nov. 20.00 uur: Lezing door ds. Verbaas over Calvijn 

10 dec. 19.45 uur: Vergadering kerkenraad, Vijverhof 
11 dec. 14.15 uur: Ouderensoos 
11 dec. 14.30 uur: Kerstviering ouderen Pestalozzihuis, Heijningen 
17 dec. 15.00 uur: Kerstviering Ouderensoos, Vijverhof 

 

 

DIVERSE MEDEDELINGEN 
 
Kerstkaarten voor gevangenen en daklozen kun-
nen op 10 november bij de boekentafel ingele-
verd worden voor gezamenlijke verzending. In 

november kunnen Amnesty-kaarsen en -kaarten besteld worden; cadeaugid-
sen liggen bij de boekentafel.   
Op 1 december kunt u uw handtekening zetten op een petitie voor de Kopti-
sche Christenen in Egypte. Deze handtekeningenactie is onderdeel van de 
Amnesty-activiteiten op 10 december: de Dag van de Rechten van de Mens. 
Via de media horen en zien we hoe vreselijk momenteel het leven is voor de-
ze Egyptische bevolkingsgroep. 
 
Bep Rosing 

 

 

Agenda Passage 

-Woensdag 20 nov. 19.45 uur in het Trefpunt 

Mw. D. Fockens-Brink uit Terheijden vertelt over het project “Vrienden van 

Dhan” in India. 

-Donderdag 12 dec. 14.00 uur in het Trefpunt: Doe-middag. 

-Maandag 16 dec. Kerstviering in het Trefpunt. Gasten zijn van harte welkom. 
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Bijbelleesrooster voor de maanden  

     november                      en              december  

1 nov. 2 Koningen 1:1-18 1 dec. 2 Koningen 8:7-15 

2 nov. 2 Koningen 2:1-18 2 dec. 2 Koningen 8:16-29 

3 nov. 2 Koningen 2:19-25 3 dec. 2 Koningen 9:1-13 

4 nov. Psalm 101 4 dec. 2 Koningen 9:14-29 

5 nov. Lucas 18:9-17 5 dec. 2 Koningen 9:30-37 

6 nov. Lucas 18:18-30 6 dec. 2 Koningen 10:1-16 

7 nov. Lucas 18:31-43 7 dec. 2 Koningen 10:17-35 

8 nov. Lucas 19:1-10 8 dec. 2 Koningen 11:1-20 

9 nov. Lucas 19:11-28 9 dec. 2 Koningen 12:1-22 

10 nov. Lucas 19:29-48 10 dec. 2 Koningen 13:1-13 

11 nov. 2 Koningen 3:1-27 11 dec. 2 Koningen 13:14-21 

12 nov. 2 Koningen 4:1-7 12 dec. Romeinen 9:1-13 

13 nov. 2 Koningen 4:8-37 13 dec. Romeinen 9:14-29 

14 nov. 2 Koningen 4:38-44 14 dec. Romeinen 9:30-10:13 

15 nov. Psalm 108 15 dec. Romeinen 10:14-21 

16 nov. Lucas 20:1-8 16 dec. Romeinen 11:1-6 

17 nov. Lucas 20:9-19 17 dec. Romeinen 11:7-24 

18 nov. Lucas 20:20-26 18 dec. Romeinen 11:25-36 

19 nov. Lucas 20:27-40 19 dec. Titus 1:1-9 

20 nov. Lucas 20:41–21:4 20 dec. Titus 1:10-16 

21 nov. Lucas 21:5-19 21 dec. Matteüs 1:1-17 

22 nov. Lucas 21:20-38 22 dec. Matteüs 1:18-25 

23 nov. Psalm 109 23 dec. Titus 2:1-10 

24 nov. 2 Koningen 5:1-19a 24 dec. Titus 2:11-15 

25 nov. 2 Koningen 5:19b-27 25 dec. Titus 3:1-7 

26 nov. 2 Koningen 6:1-7 26 dec. Titus 3:8-15 

27 nov. 2 Koningen 6:8-23 27 dec. Jeremia 30:1-11 

28 nov. 2 Koningen 6:24-33 28 dec. Jeremia 30:12–31:1 

29 nov. 2 Koningen 7:1-20 29 dec. Jeremia 31:2-14 

30 nov. 2 Koningen 8:1-6 30 dec. Jeremia 31:15-22 

  31 dec. Jeremia 31:23-34 

 


