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OVERDENKING 
 

Wat jullie Mij hebben gedaan... 
 
In de Passietijd denken wij na over de weg van onze Heer Jezus Christus. De 
weg die Hij ging om ons te bevrijden van zonde en dood. Het oude avond-
maalsformulier zegt: Hij is onschuldig ter dood veroordeeld opdat wij voor het 
gericht van God zouden worden vrijgesproken. Hij droeg het oordeel over ons 
leven. Nu worden er meestal twee oordelen onderscheiden: het oordeel dat 
Christus droeg aan het kruis en het laatste oordeel. Dat is het oordeel dat vol-
trokken zal worden bij de wederkomst. Maar met prof. Van de Beek denk ik, 
dat je moet zeggen dat het eigenlijk om één oordeel gaat.  
 
Doet God recht? 
Het oordeel in de bijbel is maar niet een randverschijnsel. Want, zegt Van de 
Beek, in het geloof gaat het om het rechtdoen van God. Dat is de vraag van 
het geloof: doet God recht? Dat is de kernvraag. Onze wereld is onrechtvaar-
dig. ‘Dominee, het is toch niet eerlijk? Ik heb altijd goed en gezond geleefd en 
nu kom ik bij de dokter. Diagnose: kanker. Waarom ik? Als God liefde is? Is dit 
rechtvaardig?’ U herkent het. Het is de kernvraag van de bijbel: doet God 
recht? Veel psalmen stellen die vraag: ‘God, waar bent U, God, waar was U. 
Kom en doe recht!’ De profeten schetsen visioenen van het lam en de wolf, 
van de bergen die vrede zullen dragen en wapens die worden omgesmeed tot 
snoeimessen.  
 
De volheid van de tijd  
Maar steeds duidelijker wordt in de bijbel dat dat alleen kan gebeuren door 
een ingrijpen van God. Het bijzondere van de bijbel is dat we lezen dat die 
dag al gekomen is. Het oordeel is geveld. God heeft recht gesproken en recht 
gedaan. Namelijk in de kruisdood en opstanding van Jezus Christus. Zijn ster-
ven op Golgotha en Zijn opstanding op de ochtend van Pasen. Toen heeft 
God ingegrepen, toen heeft Hij de dingen rechtgezet. ‘Toen de volheid van de 
tijd gekomen was, heeft God Zijn Zoon gezonden’, zegt Paulus (Gal. 4: 4). 
God heeft ingegrepen, geoordeeld en recht gedaan. Maar wel op een heel bij-
zondere wijze, namelijk door in Christus zelf het oordeel te dragen.  
 
Slachtoffers en daders  
Aan het kruis neemt God, in Christus, het lijden van de rechtvaardigen op 
Zich. God maakt zich één met de slachtoffers van de geschiedenis. Maar ook 
neemt God op Zich de zonden van de daders, zij die verantwoordelijk zijn voor 
het onrecht en het geweld in onze wereld. Soms ben je slachtoffer van on-
recht, soms ben je dader, soms zijn het structuren die je niet kunt veranderen. 
Je kunt er moedeloos van worden, de wereld waarin ik leef, waarvoor ik nog 
verantwoordelijk ben ook. Doet God recht? Ja, zegt de bijbel, God heeft recht 
gedaan op Golgotha.             
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Opvallende teksten  
Dat het laatste oordeel samenvalt met het oordeel op Golgotha lezen we ook 
in Mattheüs 25 vers 31 tot 46. Leest u het nog maar eens na. Wij zijn gewend 
dat te lezen als iets toekomstigs: als de Heer wederkomt, dan zal Hij aldus 
oordelen. Maar, als het waar is dat het laatste oordeel niet gaat over de toe-
komst maar over onze Zaligmaker aan het kruis, dan zul je dat ook in dat ge-
deelte terug moeten vinden. En mijns inziens is dat ook het geval. Ik noem 
drie opvallende zaken.  
 
De aarde beeft en de rotsen scheuren  
1. Mattheüs beschrijft na Jezus’ sterven gebeurtenissen die werden verwacht 
bij het laatste oordeel. De aarde beeft, de rotsen scheuren, de graven gaan 
open en ontslapenen worden opgewekt. Dat zou gebeuren op de jongste dag, 
de dag van het oordeel. Het gebeurt echter hier, op Golgotha. Mattheüs zegt 
dus: dit is de jongste dag, hier geschiedt het laatste oordeel.     
2. Mattheüs 25 is het laatste hoofdstuk vóór het lijdensverhaal verteld wordt. 
Dat is niet toevallig. Het laatste oordeel en de passie horen tezamen. Het 
laatste oordeel gaat over Jezus Christus Zelf. Over twee dagen zal Hij gekrui-
sigd worden. Als Hij voor het Sanhedrin staat, wijst Hij zijn rechters op zijn 
toekomstig optreden als rechter over de gehele wereld. ‘Zo zul je Mij zien’, 
zegt Jezus. Maar wat lezen we dan in de volgende hoofdstukken: geen glorie, 
geen komen in macht! Nee, we krijgen het verhaal van de passie: de veroor-
deling van een onschuldige, de bespotting, de kruisiging en de dood van een 
lijdende rechtvaardige op Golgotha. Met andere woorden: het laatste oordeel 
draagt Hij, op de heuvel, aan het kruis.  
3. Hij de Rechter? Hij is Degene aan wie het gericht voltrokken zal worden. Hij 
zal gevangen genomen worden (Ik zat in de gevangenis). Hem zullen de sol-
daten de kleren uittrekken (Ik was naakt) en aan het kruis krijgt Hij te drinken 
(Ik had dorst).      
 
Nieuw leven - ten dienste van anderen  
Het laatste oordeel ís geveld. Hij heeft het gedragen. In mijn plaats. Ik ben de 
mens voor wie Christus moest sterven. Als ik nu maar ga zien hoe bevrijdend 
dat is, want met Pasen is Hij opgestaan. Ik mag leven, een leven met Hem en 
uit Hem. Een leven van genade alleen. Het leven der dankbaarheid. Zonder 
prestatiedwang, zonder ellebogenwerk, zonder me te moeten handhaven. Een 
leven in lichtheid, zoals een zomer rond de dorpen bloeit. Een nieuw leven. 
Niet alleen maar voor mijzelf, maar ook voor anderen. In het bijzonder voor de 
‘mensen - zonder - verweer’. Nu begrijpt u waarom zij in Mattheüs 25 plots-
klaps worden genoemd. De mensen met honger en dorst, de vreemdelingen, 
naakten, zieken en gevangenen. Wie, zelf bevrijd, levend van genade, hen 
aanziet, ziet Christus in de ogen. Wat je voor hen doet, doe je voor Christus. 
Dan kijkt de Gekruisigde je aan en zegt: wat je aan een van deze onaanzien-
lijken hebt gedaan, heb je voor mij gedaan.  
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Zoek de stilte - ontdek wat je beweegt 
Onze kerk biedt ons ook dit jaar weer een project voor de Passietijd. We vol-
gen het, ook met de Kindernevendienst en Kerk en Wereld. Het heet ‘Zoek de 
stilte - ontdek wat je beweegt’. Zes weken lang worden we bepaald bij een 
project, nabij of veraf. Ja, de passie én de aandacht voor de minsten, die ho-
ren bij elkaar.    
 
Een goede passietijd en de vreugde van Pasen wenst u 
Ds. Van der Sterre 
 
 

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

10.00 uur: De Dorpskerk 

Bijzonderheden Na afloop koffie drinken; Boekentafel 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst W. de Loome 

Gastheer / gastvrouw W. Langbroek 

Collecte Rondgang 
 
               Uitgang 

1e Plaatselijk jeugdwerk 
2e Kerk 

Onderhoudsfonds 

 
9 maart  Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Klundert 

10.00 uur: De Dorpskerk 

Bijzonderheden 1e zondag Passietijd; Biddag Gewas Arbeid; 
FLAME/Meetingpoint; Na afloop koffie drinken 

Afscheid Herman Broer 

Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  

19.00 uur:  Wereldgebedsdagdienst 
in De Ontmoetingskerk: Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst W. Oostdijck 

Gastheer / gastvrouw P. de Lange 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

40-dagencollecte KIA 
Onderhoudsfonds  

Koster 19.00 uur: Bas van Dueren den Hollander 

Collecte 19.00 uur: 
        Rondgang 
        Uitgang 

 
Landelijke Gebedsdagcollecte 

Kerk 

 
Vooraf aan de dienst op 9 maart wordt samen met de cantorij uit het nieuwe 

liedboek lied 551 ingestudeerd. 
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10 maart – 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. van der Sterre  

Heilig Avondmaal 

 
 
16 maart Moerdijk FM: Hervormde kerk, Zevenbergen 

10.00 uur: De Dorpskerk 

Bijzonderheden 2e zondag Passie tijd; Na afloop koffie drinken 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

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

Ambtsdrager van dienst D. Konings 

Gastheer / gastvrouw K. Leinenga 

Koster 19.00 uur: Bas van Dueren den Hollander 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Kerk 
40-dagencollecte KIA 

 
23 maart Moerdijk FM: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen 

10.00 uur: De Dorpskerk 

Bijzonderheden 3e zondag Passietijd; Na afloop koffie drinken 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst S. Vormeer 

Gastheer / gastvrouw J. de Lint 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

40-dagencollecte KIA 
Onderhoudsfonds  

 

24 maart – 15.00 uur: Koffiekerk Fendertshof 

 
30 maart Moerdijk FM: Protestantse kerk, Fijnaart 

10.00 uur: De Dorpskerk 

Bijzonderheden 4e zondag Passietijd; Na afloop koffie drinken 

Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  

Ambtsdrager van dienst A. de Vrij 

Gastheer / gastvrouw W. de Loome 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

40-dagencollecte KIA 
Kerk 
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Collecte-informatie 40-dagencollecte KIA 
 

9 maart: Thuiszorg voor arme ouderen in Moldavië 

Een pensioen waar niet van rond te komen is en kinderen die hun geluk in het 

buitenland gaan zoeken. Een overheid die aan alle kanten faalt: veel oudere 

Moldaviërs zijn ondervoed, verarmd en vereenzaamd. Bethania, partnerorga-

nisatie van Kerk in Actie biedt thuiszorg, een warme maaltijd (soms de enige 

op de hele dag) en sociaal contact. 

 

14 maart: Voedsel als basis voor verbetering 

Een lokale ‘boeren-rijst-leenbank’, goede zaden, betere moestuinen, minder 

schade door loslopend vee, landbouw en vermindering van de lokale drugs-

problematiek; allemaal onderdelen van de inzet van het werk van partneror-

ganisatie World Concern met lokale kerken in het noordoosten van Myanmar. 

Een heel jaar rijst wordt realiteit, een zegen voor de dorpsbevolking. 

 

23 maart: Ondersteuning diaconie Almere en Oost-Groningen 

Helpen waar geen helper is. Dat doet de diaconie in Almere. In plaats van een 

‘gewoon’ voedselpakket kunnen armen in een ‘sociale supermarkt’ met een 

speciaal pasje zelf eten uitzoeken en ‘kopen’. Ze krijgen ook direct andere 

vormen van hulp. Gevolg? Problemen worden structureel aangepakt. Op het 

platteland van Oost-Groningen groeien relatief veel jongeren op in werkloos-

heid, armoede, met een lage of geen opleiding en schulden. Diaconale hel-

pers daar kijken liever naar de talenten van kinderen en jongeren, om on-

danks ongunstige omstandigheden te groeien waar ze kunnen. 

 

30 maart: Aandacht voor de inheemse zaak in Brazilië 

In Brazilië wonen veel indianen. Hun cultuur en land worden op allerlei manie-

ren bedreigd. Ook in de kerk bestaan vooroordelen over de inheemse bevol-

king. Partnerorganisatie Comin steunt de indianen als het gaat om landbouw, 

gezondheidszorg en onderwijs. Ook werkt Comin aan begrip bij kerken voor 

het eigene van de inheemse cultuur. 
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ROOSTERS 
 Kinderoppas Kindernevendienst 

  2 maart Claartje en Babette  Susanne 

  9 maart Elly en Patrick FLAME 

16 maart Marloes en Angelique Myrthe en Saskia 

23 maart Emie en José Nicky en Jolanda 

30 maart Geerte en Amber Tiny en Susanne 

 

 PP-dienst Beamerdienst 

  2 maart Edward Gerrit/Korstiaan 

  9 maart Jeroen Willian 

16 maart Ad Léander 

23 maart Jan Bert 

30 maart Tiny (evt. Jeroen) Anton 

 

 Bloemendienst Organist 

  2 maart Jeanne Moerland Johan van der Steen 

  9 maart Rianne van Dueren den H. Ad van Sprang 
19.00 uur: Han v.d. Mast 

16 maart Adrie Maris Han van der Mast 
19.00 uur: Ad van Sprang 

23 maart Sophie de Vette Dick van der Giesen 

30 maart Hetty Bom Dick van der Giesen 

 
 
Nagekomen bericht: 
 
Lieve mensen, 
 
Ik heb besloten om mij over te laten schrijven naar "Open Doors". Dit betekent 
niet uit het oog uit het hart. Velen van de voormalig gereformeerde kerk, 
sommigen van de voormalig hervormde kerk, zitten in mijn hart. Het is oprecht 
met liefde voor jullie geschreven. Niet om iemand te benadelen. 
Willen jullie mij in het "oog"? De deur staat open op Roosendaalsebaan 35 te 
Oud Gastel. Fijne jaren heb ik bij jullie "gekerkt". Warme herinneringen aan 
over gehouden.  
 
Lieve groeten, 
Linda Leyba, Alycia Leyba 
Linda@leyba.nl 
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TAAKGROEP GEMEENTE   ZIJN 
 

WIJ  GEDENKEN 
 

Vrijdagavond 24 januari is op haar kamer in het Kompas in de 
Fendertshof overleden Johanna Adriana Langbroek, geboren 
Van Mourik, in de gezegende leeftijd van vijfennegentig jaar. An-
na van Mourik werd geboren op Hervormingsdag, 31 oktober 
1918, op een boerderij in Heijningen. Op 2 mei 1945 trad ze in het 
huwelijk met Pieter Aart Langbroek met wie ze, tot zijn overlijden 

in 1986, meer dan veertig jaar getrouwd mocht zijn. Lange jaren woonden ze 
aan de Kadedijk, waar zij een belangrijke rol heeft vervuld in het aannemings-
bedrijf van de gebroeders Langbroek, dat in de jaren van de wederopbouw 
een grote ontwikkeling doormaakte.  
Mw. Langbroek had een zorgzaam en nuchter karakter en relativeringsver-
mogen. Wijze eigenschappen waarmee ze ook in de kring van de familie, bij 
zorgen of moeilijkheden, veel heeft betekend. In de afscheidsdienst hebben 
we onder meer 1 Corinthe 13 gelezen, de prachtige woorden van Paulus over 
de liefde van Christus, liefde als een dak boven dit leven én van het ‘huis met 
de vele woningen’. We hebben God gedankt voor de liefde die Hij in Anna 
Langbroek geschonken heeft. Moge God haar dochter Nel met haar man Arie, 
zoon Wim met zijn vrouw Yvonne en ook hun kinderen en kleinkinderen met 
Zijn troost nabij zijn. 
 
Ds. Van der Sterre 
 
Op donderdagavond 30 januari is overleden in haar woning Elizabeth van 
Baaren, geboren Verhoeven, in de hoge leeftijd van vijfennegentig jaar.  
Bets Verhoeven werd geboren in Heijningen op 26 april 1918. Haar leven 
stond in het teken van dienen en zorgen. Ze werkte in de huishouding en 
zorgde, in het huis aan de Boomgaardstraat, voor haar ouders, voor haar 
broer Chris en voor haar man Dirk van Baaren, met wie ze in 1966 in het hu-
welijk trad. Hij overleed in 1977. De laatste jaren was ze woonachtig aan de 
Jan Punthof. 
Op verzoek van mw. Van Baaren, die trouw ter kerke ging en later steeds de 
Fendertshofdiensten bijwoonde, lazen we in de uitvaartdienst waarin tante 
Bets met grote genegenheid herdacht werd, uit 1 Corinthe 13, het Hooglied 
van de liefde. Liefde die niet van ons uitgaat, maar van God, die ons liefheeft 
in Christus, uit genade. Moge God de neven en nichten, in het bijzonder nicht 
Tonnie en neef Harm, die veel voor hun oude tante betekend hebben, en ook 
alle anderen die haar missen, nabij zijn.  
 
Ds. Van der Sterre 
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Vrijdag 31 januari was de dankdienst voor het leven van Johannes (Jan) 
Crezee. Wonderlijk is het hoe de dag van zijn sterven samenviel met die van 
zijn vrouw Ineke elf jaar eerder: beiden op 26 januari en beiden op zondag. 
Jan werd 67 jaar. 
Hij was een levensgenieter, hij hield van de natuur, van vogels en orchideeën 
in het bijzonder. Het meest genoot hij van zijn kinderen Janita en Anton en 
Wim en Anita en van zijn vijf kleinkinderen: Aron, Hein en Joppe, Nienke en 
Bas. Na het sterven van Ineke trok hij veel met hen op en zo vergroeiden hun 
levens met elkaar.  
Waar hij vroeger een gesloten mens was, werd hij de laatste jaren steeds 
opener. Hij dacht na over het leven en over geloven en werd een gewaar-
deerd lid van een gespreksgroep in de Ontmoetingskerk. Geloven deed hij 
met zijn hart en met zijn verstand en die twee verbond hij steeds met elkaar. 
We lazen bij de uitvaart Psalm 8, waarin de mens zich verwondert over de 
schepping en over zichzelf. Tot slot zongen we ‘Vernieuw Gij mij o eeuwig 
Licht’, het lied dat zingt over God als de zon van ons bestaan. Op een stralen-
de winterse dag kwamen veel mensen samen om in dankbaarheid afscheid te 
nemen van deze bijzondere mens. ‘Leef je leven’ stond er boven de rouw-
kaart. Dat heeft hij gedaan: hij was een mens uit één stuk, puur, eigenzinnig 
en krachtig. Nu is Jan geborgen in God. Omringd door wie hem lief waren, is 
hij begraven bij zijn Ineke. Troost en kracht wensen we hen toe. 
 
ds. Gertrudeke van der Maas 
 
 
Op 7 februari is in De Zeven Schakels in Zevenbergen overleden Cornelia 
Neeltje Grootenboer in de leeftijd van 79 jaar.  
Corrie Grootenboer werd op 1 juli 1934 geboren als vierde kind van timmer-
man Grootenboer, in de Korte Kerkstraat 4. Op 18 april 1962 trouwde ze met 
Leendert Johannes van Bodegom die afkomstig was uit Spijkenisse. Omdat 
hij wat stiller was en zij juist meer op de voorgrond trad, vulden ze elkander 
goed aan. Ze hebben elkaar innig liefgehad. En ook de kinderen Jan Willem 
en Joke denken met warmte terug aan hun energieke en blijmoedige moeder 
en het huishouden waar de deur altijd openstond en alles kon.  
Want mw. Van Bodegom was een vrouw, klein van gestalte, maar met grote 
verdiensten. Ze was onder meer hulp op het consultatiebureau, actief in het 
secretariaat van de Ouderenbond ANBO, je kon bonnetjes voor de deeltaxi bij 
haar aanschaffen en zette zich in voor de plaatselijke politiek. En dankzij haar 
is er nu een Jeu de Boules-baan, activiteiten waardoor Fijnaart een beetje 
meer ‘Fijne Aarde’ is geworden en waarvoor ze een lintje kreeg van de Konin-
gin.  
De laatste jaren, toen ze haar activiteiten noodgedwongen moest neerleggen 
en vooral de laatste periode na het sterven van haar man Leen, zijn niet ge-
makkelijk geweest.  
Maar mw. Van Bodegom had steun aan haar geloof. In de dankdienst voor 
haar leven hebben we, op haar verzoek, dan ook gezongen van de grote 
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morgen waarin mensen met elkaar zullen zijn vereend, dankzij de gunst van 
God, die Eeuwig is. 
God zij de kinderen en kleinkinderen nabij. 
 
Ds. Van der Sterre 
 

 

Op 10 februari is in het ziekenhuis in Roosendaal overleden Klazina Cornelia 

Otto-de Vos, in de leeftijd van 69 jaar.  

Sien de Vos werd op 5 juli 1944 geboren te Fijnaart. Ze groeide op met haar 

oudere broer en zus aan de Kadedijk en later in de Jan Steenstraat. Op zes-

tienjarige leeftijd kwam ze haar ‘maatje voor het leven’ tegen: Cristoffel Hen-

drik Otto, wiens onverwachte overlijden in september 1987, ze was toen nog 

maar 43 jaar, een levenslang gemis heeft betekend. Maar met haar drie kin-

deren, Elly, John en André pakte ze toch weer de draad van haar leven op. 

Sien had een hart van goud en stond altijd voor iedereen klaar. Ze was jaren-

lang gastvrouw-beheerder van De Schakel. Ze zong in een koor en deed aan 

liturgisch bloemschikken. De laatste jaren, toen haar gezondheid achteruitging 

en ze moest verhuizen van de Hoge Heijningsedijk naar de Fazantstraat in 

Fijnaart, bleef ze toch altijd opgewekt. Ze wilde niemand tot last zijn, ze ge-

noot van kleine dingen en was trots op haar drie kleinkinderen Danny, Tessa 

en Britt.  

Een grote steun daarbij was haar geloof, dat haar de kracht gaf om verder te 

gaan. Elke dag begon ze met het lied ‘Dank U voor deze nieuwe morgen, 

dank U voor elke nieuwe dag’. Aan het eind van de dankdienst voor haar le-

ven hebben we dan ook dit prachtige lied gezongen. Over God, Wiens liefde 

geen grenzen kent. Dat het geloof dat mw. Otto heeft gedragen, ook allen die 

haar missen, kracht zal geven en tot steun moge zijn. Dank U, God, voor Sien 

Otto. 

 

Ds. Van der Sterre   

 
 

Op 11 februari kwam er onverwachts een einde aan het aardse leven van Jo-

zua Knook, Fazantstraat 22. Hij werd 85 jaar.  

Joost Knook groeide op in Heijningen als derde in een gezin met 6 kinderen. 

Op jonge leeftijd verloor hij zijn vader, wat betekende dat hij al vroeg veel ver-

antwoordelijkheid kreeg te dragen. Na de oorlogsjaren diende hij in Neder-

lands Indië, een periode die veel indruk op hem maakte en waar hij levens-

lange vriendschappen aan overhield.  

Na zijn terugkeer kreeg hij verkering met Jannie Lukas en zij trouwden op 29 

oktober 1952. Een paar maanden later werden ze getroffen door de waters-

noodramp, waarbij een zus en een zwager om het leven kwamen.  

Joost en Jannie kregen 3 kinderen: Annie, André en Jaap. Zij verhuisden van 

Heijningen naar Zwingelspaan en later naar de Rembrandtstraat in Fijnaart. 
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Hij was een actieve en precieze man, die heel betrokken was hij bij de loop-

baan van zijn kinderen. Ook voor de kleinkinderen was hij een trotse en be-

langstellende opa. Ingrijpend was het ziekbed en het overlijden van zijn 

schoonzoon Wieger. 

Joost Knook heeft altijd hard gewerkt. Eerst in de land- en tuinbouw en later 

bij de firma Bras. Daarnaast had hij een tuin die hij met toewijding onderhield. 

Graag was hij anderen behulpzaam en ook spande hij zich in voor de opbouw 

van de Vijverhof.  

15 februari hebben wij een afscheidsdienst gehouden om Joost Knook te ge-

denken en daarbij lazen we uit Genesis 2 over de mens die door de Heer in 

de hof van Eden wordt geplaatst om die te bewerken en te bewaren.  

We bidden om Gods troost en kracht voor zijn vrouw Jannie, kinderen en 

kleinkinderen. 

 

Ds. F.C. de Ronde 

 

 

PASTORALIA 
 

- Een mooi bericht. We ontvingen een geboortekaartje van 
Stijn Vormeer, zoon van Ben Vormeer en Rosanne Land-
man. Stijn is geboren op 22 januari en hij is het broertje van 
Milou en Veerle. De familie Vormeer woont Zoete Kroon 7. 
Onze hartelijke gelukwensen  voor de familie Vormeer 
- Mw. A. Nieuwkerk-Kievit, De Bongerd 23, die voor onder-
zoek en behandeling een poosje in het Erasmus Medisch 

Centrum in Rotterdam was opgenomen, verhuisde naar De Zeven Schakels in 
Zevenbergen waar zij met liefde wordt verzorgd. 
- Dhr. C. Knook, Molenstraat 95, onderging verschillende onderzoeken waar-
uit duidelijk werd dat hij, gelukkig, toch een operatie zal kunnen ondergaan. 
Hij wacht op een oproep.  
- Ook mw. C. Boluijt–Ardon, Jan Punthof 91, was korte tijd in het ziekenhuis. 
Zij kreeg evenwel het bericht dat een operatieve behandeling van haar ziekte 
op haar leeftijd te grote risico’s met zich mee zou brengen. Ze kan het over-
geven, al hoopt ze nog een lange poos hier op aarde te mogen verkeren. 
- Overleden zijn mw. J. A. Langbroek-van Mourik, dhr. J. Crezee, mw. E. van 
Baaren–Verhoeven, mw. C. van Bodegom–Grootenboer, mw. K.C. Otto-de 
Vos en dhr. J. Knook. Elders in dit nummer vindt u de In Memoriams.  
- Op 7 februari overleed ons gemeentelid Adriaan Dingeman Struijk, Brabant-
se Bellefleur 11 in de leeftijd van 74 jaar. De crematie heeft 13 februari in Bre-
da plaats gevonden. 
- Op 11 februari kwam er een einde aan het aardse leven van Jan Kock, Pr. 
Mauritsstraat 14. Hij is 73 jaar geworden. De crematie heeft 15 februari in 
Roosendaal plaats gevonden. 
De rouwdragende families wensen we de nabijheid van God en mensen toe. 
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- Dhr. A. Nouwen, Rembrandtstraat 10, heeft in het ziekenhuis gelegen van-
wege benauwdheidsklachten. Hij mocht na een aantal dagen weer naar huis, 
maar heeft, zo zei hij, wel krachten ingeleverd. 
- Mw. Marianne Solleveld-Lugtenburg, Sluissedijk 5, heeft tijdens vakantie in 
Zuid-Afrika haar enkel op meerdere plaatsen gebroken. In Nederland heeft zij 
een operatie ondergaan en de komende tijd zal zij rust moeten houden in de 
hoop weer helemaal op de been te komen. 
- Dhr. Piet Verhagen, Torenvalkstraat, heeft een operatie ondergaan in het 
Franciscus Ziekenhuis. Helaas is er een complicatie opgetreden, waardoor 
een extra ingreep in het Erasmus M.C. nodig was. Op het moment van schrij-
ven verblijft hij daar nog.  
- Een fijn bericht voor Philip en Elisabeth van Dueren den Hollander. Zij moch-
ten samen met hun baby Ella naar huis, nadat zij de eerste weken van haar 
leven in het ziekenhuis heeft doorgebracht. Ella zal de komende tijd nog 
meerdere onderzoeken moeten ondergaan en extra zorg nodig hebben, maar 
het gaat goed met haar en ze mag zich koesteren in alle liefde die ze ont-
vangt. 
- Dhr. Max Hofma, Oude Heijningsedijk 123, kreeg een minder goed bericht te 
verwerken. Hij zal naar waarschijnlijkheid een aantal bestralingen moeten on-
dergaan en is in afwachting van verdere behandeling.  
- Mw. A.H. Zegelaar-Hartmans, Oude Heijningsedijk 171 moest worden opge-
nomen in het Franciscus Ziekenhuis en verblijft nu voor revalidatie in Ver-
pleeghuis Weihoek. 
- Dhr. G.H. de Rooij, Hazebrouckstraat 14, werd in het ziekenhuis opgeno-
men, maar gelukkig was het niet van lange duur. Hij is weer thuis. 
 
Ds. J.H. van der Sterre en Ds. F.C. de Ronde 
 
 
Wilt u de zieke gemeenteleden een kaartje sturen, dan is hier het adres: 
- Dhr. P. Verhagen, E.M.C. Locatie Dijkzigt, Dr. Molewaterplein 40, 
3015 GD  Rotterdam. 
- Mw. A. Nieuwkerk-Kievit, Zorgcentrum De Zeven Schakels, Kasteelweg 1 
4761 BN  Zevenbergen. 
- Mw. A. Zegelaar-Hartmans, Verpleeghuis Weihoek, Heerma v. Vossstraat 19 
4798 AV  Roosendaal. 
- Mw. C.P. Deijkers-Iriks, Dr. D. den Hoedkliniek, Groene Hilledijk 301 
3075 EA  Rotterdam. 
 

Bedankt 

Na het plotseling overlijden van onze zoon Eric hebben we veel medeleven 

ontvangen vanuit de gemeente, in de vorm van kaarten, telefoontjes, bezoek-

jes of anderszins. Hiervoor hartelijk dank. Medeleven geeft troost. 

 

Annie en Herman Klaassen 
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Verhuisd 

Dhr. P. Noordijk, Reigerstraat 2, 4793HC Fijnaart > Leeuwerikstraat 

7, 4793HH Fijnaart. 

Mw. M. Nelemans-Polak, Deventerstraat 21, 4794AH Heijningen > Nieuwe 

Dorpsweg 11, 4793BR Fijnaart. 

Fam. J.P. Bom-Lokers, Prinses Irenestraat 2, 4793CW Fijnaart > Schanspoort 

12, 4791HC Klundert. 

Mw. M.J. Verschuren, Parelstraat 24B, 4793CM Fijnaart > Kasterleestraat 

390, 4826GP Breda. 

 

Nieuw ingekomen 

Dhr. M. Heinsius, Letlandsestraat 10C, 3028ED Rotterdam > Volkerakweg 4, 

4794SJ Heijningen. 

Mw. C.J. Hollemans, Van Oldenbarneveltplaats 370, 3012AN Rotterdam >  

Torenvalkstraat 8, 4793HM Fijnaart. 

Mw. E. Schreuders-van Dam, Prins Willemstraat 4k 209, 4791JR Klundert > 

Kerkring 125, 4793ES Fijnaart. 

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

meente. 

 
80+ verjaardagen 
In het februarinummer zijn we een tachtigjarige vergeten te noemen: 
21 febr. dhr. C. van der Zande, Molenstraat 81, 4793EE 
15 mrt. dhr. J.C. Bos, Wieken 10A, 4758BV Standdaarbuiten. 
15 mrt. dhr. A. Nouwen, Rembrandtstraat 10, 4793AR Fijnaart. 
23 mrt. mw. G. Hartvelt-Groeneveld, Boomgaardstraat 16, 4793GM Fijnaart. 
23 mrt. mw. M.J. de Wit-den Hollander, De Bongerd 11, 4793BK Fijnaart. 
28 mrt. mw. A.P. Moerland-Polak, Kraaiendijk 5, 4794SG Heijningen. 
28 mrt. mw. C. van Dueren den Hollander, Molenstraat 81, 4793EE 

 

Huwelijksjubilea 

25 jaar: 

17 maart: echtpaar van Peer – Kock, Eksterstraat 34, 4793GW 

50 jaar: 

6 maart: echtpaar Nieuwkerk-van Reijen, Mgr. Dellepoortstraat 1,  

4754BM Stampersgat 
26 maart: echtpaar Dalemans-Lokers, Lindonk 71, 4761NG Zevenbergen 

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 
 

Kerkenraadsverslag 21 januari 2014 
Met het lezen van Psalm 115 en met gebed opent 
Wim Langbroek de eerste vergadering in het nieuwe 

jaar. Hij heet de kerkenraad welkom, speciaal ds. F.C. de Ronde, die zondag 
jl. aan onze gemeente is verbonden. Hij feliciteert de kerkenraadsleden die de 
afgelopen maand jarig zijn geweest en condoleert Jenke de Lint met het over-
lijden van haar schoonvader. 
Aan de Jeugdraad is gevraagd een visie te ontwikkelen voor de tijd na het ver-
trek van kerkelijk werker Herman Broer. Ze hebben graag een jeugdouderling 
er bij. Ds. De Ronde biedt namens ds. Van der Sterre hulp aan. Ook Dit Ko-
nings kent iemand die wel voor het jeugdwerk voelt. De voorzitter stelt voor in 
klein comité, wellicht in het moderamen, hierover verder van gedachten te 
wisselen. 
De vergadering stemt in met de benoeming van Elly Maris als notuliste voor 
de kerkenraadsvergaderingen. Zij zal hiervoor een verklaring van geheimhou-
ding ondertekenen. 
We besluiten om bijzondere diensten – zoals de Specialdienst op 9 februari – 
3x via de beamer bekend te maken. 
De samenstelling van het moderamen blijft dezelfde als in 2013. Volgende 
vergadering besluiten we wie vice-voorzitter wordt. 
Andere afvaardigingen zijn: 
Oecumenisch Beraad: 
Ds. J.H. van der Sterre, Wim Langbroek en Tiny Bienefelt. Ds. De Ronde gaat 
de volgende keer mee om kennis te maken. 
Classisvergaderingen:  
Predikanten Ds. J.H. van der Sterre (primus), Ds. F.C. de Ronde (secundus). 
Diakenen: H. Keijzer (primus), Tanny Verhagen (secundus) 
Vervolgens komen de mededelingen van de diverse taakgroepen aan de or-
de. 
Taakgroep Beheer deelt mee dat zaterdag 26 januari de enveloppen voor 
Kerkbalans moeten worden ingeleverd. 
Taakgroep Gemeente Zijn: Gerrit Korteweg is bezig met de website. Berichten 
worden op de website gezet na goedkeuring scribae. 
Taakgroep Pastoraat deelt mee dat er veel ernstig zieke gemeenteleden zijn. 
Liturgische Werkgroep: Anneke Knook is gestopt als voorzitter. Zij wordt op-
gevolgd door Sjerp Vormeer. Volgende vergadering zal iemand van Gemeen-
te Zijn aanwezig zijn om de wensen van jonge gezinnen te bespreken. Ver-
volgens komt een voorstel naar de kerkenraad. 
Wijk- en werkoverleg predikanten: De beide predikanten, beide scriba’s, Wim 
Langbroek en Adri de Vrij zijn bijeen geweest om een eerste aanzet te geven 
voor verdeling van de wijken en werkzaamheden predikanten. Binnenkort ko-
men ze weer bijeen. Daarna komt er een voorstel naar de kerkenraad. 
Kindernevendienst: Annelies Tolenaars stopt na ± 30 jaar leiding kinderne-
vendienst.  
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De kerkenraad heeft twee verzoeken voor huwelijksinzegening ontvangen 
t.w.: 
Van Sjoerd Kuin en Nicky van Dam voor 9 mei in De Ontmoetingskerk  
en van Marcel Voeten en Virginia Nieuwkerk voor 11 juli in De Dorpskerk. 
De kerkenraad stemt van harte in met deze verzoeken van de bruidsparen. 
Wim van Strien en Marieke Luijsterburg willen op 26 januari in de oecumeni-
sche vesper hun zoontje Lucas laten dopen. De kerkenraad heeft met dit ver-
zoek ingestemd. 
Vervolgens worden de gehouden diensten geëvalueerd. Kerstnachtdienst, 
kerstmorgendienst en 29 december zijn wisselend ervaren. Sommige ge-
meenteleden vonden dat de diensten lang duurden. 
31 december was een mooie dienst en goede afsluiting van het jaar. De Heilig 
Avondmaalsviering op 19 januari was een fijne dienst met gastpredikant. De 
verbintenis- en intrededienst van ds. F.C. de Ronde19 januari was een mooie 
en feestelijke dienst. 
Tijdens de rondvraag bedankt Ds. F.C. de Ronde voor het warme welkom in 
onze gemeente. 
Adri de Vrij besluit de avond met het bidden van het Onze Vader uit het Lied-
boek 2013. 
Om 21.50 uur wenst preses Wim Langbroek ons wel thuis. 
 
Tiny Bienefelt 
 
Taak- en werkverdeling predikanten 
In Contactruimte van februari jl. heb ik aangekondigd u nader te informeren 
betreffende de taak- en werkverdeling van de predikanten. Voor ons als ker-
kenraad is het nieuw dat in onze gemeente twee predikanten werkzaam zijn. 
Vanwege de zorgvuldigheid hebben we, met name in de taakgroep pastoraat,  
in de afgelopen tijd er meerdere keren over gesproken en de nodige afspra-
ken zijn gemaakt. Ik verwijs u hiervoor graag naar de mededelingen in dit blad 
van Adri de Vrij, voorzitter van de taakgroep pastoraat. 
Wenst u contact met uw wijkpredikant en/of wijkouderling, pastoraal mede-
werker, wijkteamlid of met wie dan ook binnen de kerkenraad, schroom niet 
en neem dan via de door Adri voorgestelde wijze contact op. Wij stellen uw 
betrokkenheid zeer op prijs. Samen zijn we Gods gemeente hier in Fijnaart, 
Heijningen en Standdaarbuiten. 
 
Namens de kerkenraad, Wim Langbroek 
 
 
Afscheid van dhr. H. Broer, jeugd-kerkelijk werker 
Al weer enkele jaren is Herman Broer in onze gemeente actief als kerkelijk 
werker, met name het jeugdwerk heeft zijn volledige aandacht gehad. In de 
vacante periode na het vertrek van ds. Piksen is Herman begonnen. In eerste 
instantie vanwege de grote drukte in het pastoraat, met name in de wijk 
Standdaarbuiten en daarnaast in het jeugdwerk, met name Rock Solid en de 
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jeugdkerk. Herman heeft samen met de jeugdouderlingen de afgelopen jaren 
het jeugdwerk waar mogelijk uitgebreid en meer gestalte gegeven. Wij zijn 
hem daarvoor zeer dankbaar. Zoals ik in het februari-nummer van Contact-
ruimte schreef, gaat Herman met zijn gezin aan een nieuwe uitdaging begin-
nen. Wij wensen hen veel succes en daarbij Gods onmisbare zegen. In de 
eredienst van 9 maart a.s. willen we van Herman en zijn gezin afscheid ne-
men. Ik hoop dat u allen hierbij aanwezig zult zijn. 
 
Met een vriendelijke groet, Wim Langbroek 
 
 
Omzien naar elkaar 

Er zijn verdrietige en verheugende periodes in uw leven. Meeleven met elkaar 

op gewone dagen en op scharnierpunten in uw leven: wij willen er voor u zijn. 

Hoe en waar kunt u ons bereiken? Er is een nieuwe wijkindeling met wijk-

teams. Iedere wijk heeft een pastoraal team dat bestaat uit een wijkteamlid, 

pastoraal medewerkers, wijkouderling en een predikant. Ieder team heeft de 

straten of gemeenteleden verdeeld over alle medewerkers. Gebeurt er iets bij 

u of in uw omgeving, waarvan u denkt dat het goed is dat iemand van de kerk 

dat weet, bel of mail ons, dan kunnen we samen ogen en oren zijn van een 

kerk die er is voor elkaar. Wilt u iets aan ons kwijt, bel of mail ons. De predi-

kanten zijn gekoppeld aan de wijken, voel u zich vrij om hen te bellen of te 

mailen. 

 

Predikant: Ds. J.H. van der Sterre tel. 078-6514855, wijk 1 zonder Brabantse 

Bellefleur en wijk 5, e-mailadres: jhvandersterre@pknfijnaart.nl 

Predikant: Ds. F.C. de Ronde tel. 0168-850358, wijk 2, 3, 4 en de Brabantse 

Bellefleur, e-mailadres: fcderonde@gmail.com 

 

Wijk 1 

Beukenlaan, Brabantse Bellefleur, Dauwdruppelhof, De Bongerd, Dennen-

laan, Drogedijk, Esdoornpad, Goudreinet, Hazelaarstraat, Karmijn, Kastanje-

laan, Langeweg, Langs de Kreek, Lindenstraat, Nieuwe Dorpsweg, Pieter de 

Hooghstraat, Plataanstraat, Populierenstraat, Sterappel, van Heemstralaan, 

Zoete Kroon. 

 

Uw wijkteam:  

Wijkouderling: Jenke de Lint, tel. 0168 463154, e-mail: Jenke@de-lint.nl 

Pastoraal medewerker: Anneke Knook, tel. 0168 402360 

Wijkteamlid: Marjo van Dueren den Hollander, tel. 0168 464415 

Wijkteamlid: Atie Bresijn, tel. 0168 462674 

Wijkteamlid: Ria van Dueren den Hollander, tel. 0168 464278 

Wijkteamlid: Ria van der Heijden, tel. 0168 462743 
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Wijk 2 

Achterweg, Appelaarseweg, Frederik Hendrikstraat, Gouden Regenhof, Ha-

zebrouckstraat, Jan van Glymesstraat, Koningin Emmastraat, Korfbalstraat, 

Molenstraat, Oude Veiling, Parelstraat, Prins Bernhardstraat, Prinses Beatrix-

straat, Prinses Christinastraat, Prinses Irenestraat, Prinses Margrietstraat, 

Prins Mauritstraat, Prins Willem Alexanderstraat, Rode Kruisstraat, Rozenhof, 

Sportring, Sprookjeshof, St.Jacobusstraat, Tennislaan, Valenciennestraat, 

Voetbalstraat, Vrouwe Jacobstraat, Wielerstraat, Wilhelminastraat, Willem de 

Zwijgerstraat, Zwemstraat.  

 

Uw wijkteam: 

Wijkouderling: Adri de Vrij, tel. 0168 462996, e-mail: adridevrij@home.nl 

Pastoraal medewerker: Hetty Bom, tel. 0168 464478 

Pastoraal medewerker: Tiny Verhagen, tel. 068 462945 

Wijkteamlid: Bram Boelhouwers, tel. 0168 321991 

Wijkteamlid: Lenie Nouwen, tel. 0168 464334 

Wijkteamlid: Jeanne Moerland, 0168 462988 

Wijkteamlid: Fiet Lagemaat, tel. 0168 463116 

Wijkteamlid: Annaleen van Strien, tel. 0168 462563 

 

Wijk 3 

Klundert: Aleidstraat, Houtzagerij, ’t Magesijn, van Polanenpark,van Putten-

straat, Schansweg, Weergang, Zevenbergseweg,  

Noordhoek: Bisschop Hopmansstraat, Blauwboei, Groeneweg, Kerkring, 

Manciadijk, Revelaar,  

Standdaarbuiten: Dansvlinder, Dr. Poelstraat, Havenstraat, Hoogstraat, 

Kreekdijk, Markt, Molenstraat, Oude Kerkstraat, Oudendijk, Pastoor Reijn-

straat, Sluissedijk, St. Janstraat, Suikerhoek, Timberwolfstraat, Veerstraat, 

Weeldijk, Wieken, Zomervlinder. 

Fijnaart: Blaaksedijk, Boerendijk, Boomgaardstraat, Eerste Kruisweg, Frans 

Halsstraat, Gierzwaluw, Jan Steenstraat, Kievitstraat, Koolmees, Koperwiek-

straat, Leeuwerikstraat, Lijsterstraat, Meerkoet, Merelstraat, Noord Langeweg, 

Ooievaarspad, Oudemolensedijk, Paulus Potterstraat, Reigerstraat, Rem-

brandtstraat, Rubenstraat, Specht, Tonsedijk, Torenvalkstraat, van Eijckstraat, 

Vermeerstraat, Zilvermeeuw, Zwingelspaansedijk. 

 

Uw wijkteam: Wijkouderling: Wim de Loome, tel. 0165-322331,  

e-mail: wimenmarjoke@planet.nl 

Pastoraal medewerker: Marjoke de Loome, tel. 0165 322331 

Pastoraal medewerker: Colinda van der Steen, tel. 0165 855878 

Wijkteamlid: Wilma Deijkers, tel. 0168 464323 

Wijkteamlid: Margot van der Harst, tel. 0165 315617 

Wijkteamlid: Jenny de Lange, tel. 0168 320823 

Wijkteamlid: Marianne Solleveld, tel. 0165 317130 
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Wijk 4 

Heijningen: de Polderstraat, Deventerstraat, Elisabethweg, Fortweg, Frie-

sestraat, Graaf Bernadottestraat, Groeneweg, Hoge Heijningsedijk, Industrie-

weg, Koning Haakonstraat, Kraaiendijk, Kreekweg, Mannesmannweg, Mark-

weg Noord, Markweg Zuid, Oude Heijningsedijk, Oude Heijningseweg, Poten-

blokseweg, Slobbegorsedijk, Stadsedijk, Veluwestraat, Volkerakweg,  

Fijnaart: Appelaarsedijk, Jufvrouwenweg, Kadedijk, Kwartiersedijk, Oude Ap-

pelaarsedijk, Steiledijk, 

 

Uw wijkteam: 

Wijkouderling: Piet de Lange, tel. 0168 320823, e-mail: piet.jenny@hetnet.nl 

Pastoraal medewerker: Gerrie v.d. Boon, tel. 0168 464621 

Pastoraal medewerker: Adrie van Nieuwenhuijzen, tel. 0168 462418 

Wijkteamlid: Joke Frijters, tel. 0168 463155 

Wijkteamlid: Nel Polak, tel. 0168 463798 

 

Wijk 5 

Fijnaart: Kerkring, Voorstraat, Korte Kerkstraat, van Disstraat, Koningin Julia-

nastraat, Panneboeterstraat, Edvard Griegstraat, Jan Punthof, Fazantstraat, 

Eksterstraat, Patrijsstraat, 

 

Uw wijkteam: 

Wijkouderling: Dit Konings, tel. 0168 463590, e-mail: ditkonings@kpnmail.nl 

Pastoraal medewerker: Nel Breure, tel. 0168 462500 

Pastoraal medewerker: Anneke Endepoel, tel. 0168 402495 

Pastoraal medewerker: Bep van der Mast, tel. 0168 462632  

(na de zomervakantie weer actief) 

Pastoraal medewerker: Mijntje Nijhoff, tel. 0168 462820 

Wijkteamlid: Dicky Baas, tel. 0168 464612 

Wijkteamlid: Tiny Bienefelt, tel. 0168 462979 

Wijkteamlid: Nel Blok, tel. 0168 462371 

Wijkteamlid: Rie de Booij, tel. 0168 850739 

Wijkteamlid: Nel Zegelaar, tel. 0168 462125 

Wijkteamlid: Nel Provily, tel. 0168 462960 

Wijkteamlid: Paula de Rooij, tel. 0186 462886 

Wijkteamlid: Anny van Wijk, tel. 0168 463789 

Wijkteamlid: Gerda van Dorp, tel. 0168 320811 

 

Gemeenteleden die buiten deze regio wonen, weten bij welke wijk zij horen. 

Zo niet, wilt u dan bellen? 

Wij willen ook graag uw telefoonnummer of mailadres weten. Als u dat nog 

niet aan ons doorgegeven hebt, wilt u dat a.u.b. aan ons doorgeven. Bij vra-

gen kunt u ons altijd bellen. 
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Ik geloof dat God niet anders is dan liefde en barmhartigheid. 

Hij kan het niet verdragen als mensen lijden ondervinden. 

Hij heeft daarom Zijn stem laten horen 

in het Goede Woord, Het Woord dat ons op het spoor zet 

van liefde en menselijkheid. 

Ik geloof dat God de Stem is die telkens weer roept om de mens te 

zijn van wie goedheid en medeleven uitgaat. 

Ik geloof dat God zijn vertrouwen in ons niet heeft opgegeven. 

Hij heeft Zijn Liefde gegeven opdat wij ook in staat zijn 

te leven in de Geest van de liefde die opbouwt en alles nieuw maakt. 

 

Namens de taakgroep pastoraat, Adri de Vrij, 06 14211449 

 

 

Uit de pastorie 
 

Groot huisbezoek 

Sinds januari hebben we als Protestantse 

Gemeente weer twee predikanten:  

ds. J.H. (Hans) van der Sterre en ds. F.C. 

(Franc) de Ronde.  

Daarom willen we dit voorjaar per pastorale 

wijk een aantal bijeenkomsten organiseren, 

ook wel groot huisbezoek genaamd. Zo 

krijgt u de gelegenheid uw predikant en el-

kaar (beter) te leren kennen. Binnenkort 

ontvangt u een uitnodiging voor een kennismakingsmiddag of -avond bij u in 

de buurt. Daarbij zal òf ds. Van der Sterre òf ds. De Ronde en ook de wijkou-

derling aanwezig zijn. Het thema is ‘met hart en ziel’ en de bijeenkomst duurt 

ca. anderhalf uur. We beginnen met koffie en thee en we sluiten af met een 

hapje en een drankje.  

 

De predikanten en wijkouderlingen 
 

Belijdenisgroep 

Intussen zijn we begonnen met een belijdenisgroep. Geloof en twijfel, vragen 

en antwoorden, alles mag aan bod komen. Belangstellenden kunnen nog in-

stromen en zich bij mij aanmelden. Mogelijk is dit ook interessant voor men-

sen die eerder bij ander gesprekskringen waren aangesloten. Na de zomer zal 

een doorstart gemaakt worden (in een nog nader te bepalen vorm) met de 

Alphacursus en de Groeigroep. 
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Kerkdiensten in de komende tijd 

Tot Pasen zullen we met name uit de slothoofdstukken van het Mattheüs-

evangelie lezen, de laatste dagen van Jezus in Jeruzalem. Gelijkenissen, le-

venslessen en lijdensteksten van de Heer volgen elkaar op. Woorden die in-

druk maken en ons allemaal iets te zeggen hebben.  

Op woensdag 12 maart wil ik graag een preekvoorbereiding organiseren, 

waarbij we de Schriftlezing van de volgende zondag zullen lezen en bespre-

ken. Aanvang 20.00 uur in de Vijverhof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wereldgebedsdag zondag 9 maart 19.00 uur 

Bijzondere aandacht vraag ik voor de Wereldgebedsdag 

op zondagavond 9 maart. De liturgie, die wereldwijd 

wordt gebruikt, is samengesteld door Egyptische christe-

nen. Centraal staat Johannes 4, waar Jezus een Samari-

taanse vrouw ontmoet die water komt putten. Jezus zegt 

‘Geef mij te drinken’ en dan volgt er een spannend gesprek tussen die twee. 

Elders in deze Contactruimte leest u hier meer over.  

 

Afscheid Herman Broer 

Deze maand komt er een einde aan het dienstverband van collega pastor 

Herman Broer. Met inzet en passie voor jongeren en het evangelie heeft hij 

het jeugdwerk in onze gemeente van de grond gekregen. Vooral het door de 

jeugd zeer gewaardeerde Meeting Point en Rock Solid mogen in dit verband 

genoemd worden. Dank aan Herman voor zijn inspanningen en we bidden dat 

de Heer met hem en zijn gezin mee zal gaan. 

 

Met een groet van genade en vrede,  

ds. Franc de Ronde 
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Portret van een gemeentelid 
 
Hoe lang bent u al lid van deze gemeente? 
Wij zijn hier drie jaar geleden komen wonen en 
zijn toen een keer in de gereformeerde kerk 
geweest en een keer in de hervormde kerk. Het 
maakte ons eigenlijk niet uit van welke kerk we 
lid zouden worden; we voelden ons bij beide 

kerken welkom. Onze verhuizing was al gemeld bij de Hervormde gemeente, 
dus een keuze maken was niet van toepassing en bovendien zat de fusie er al 
aan te komen.  
 
Voelt u zich thuis in deze gemeente? 
Ja, we voelen ons thuis. In onze vorige gemeente ging het er allemaal nogal 
zakelijk aan toe. Het was een jonge gemeente die wat te koel aandeed. Wij 
zijn meer gevoelsmensen en daardoor voelen we ons hier meer thuis dan 
daar. Ook het dorpse van het platteland vinden we prettig. Tijdens het koffie-
drinken spraken mensen ons aan. Ook doordat we de kinderen naar de oppas 
brachten, legden we contact. Je moet er ook zelf voor openstaan natuurlijk. 
 
Wat spreekt u het meest aan in deze gemeente? 
Het samen gemeente zijn, de opbouw van de diensten, de predikant die het 
vertaalt naar de praktijk van alledag. We zijn lid van de kerk en daarom willen 
we er ook graag zijn. Dat is net zoals wanneer je lid bent van een vereniging. 
 
Bent u ergens actief bij betrokken? Hoe ervaart u dat? 
Af en toe werd ik benaderd om een liturgisch bloemstuk te maken bij feestda-
gen, zoals Hemelvaartsdag en Pinksteren. Ik denk erover om medewerking te 
verlenen aan liturgische projecten, zoals Advent en 40-dagentijd. 
Ik ben in Standdaarbuiten bezig met het pastorale werk. We hebben al twee 
groot-huisbezoeken gehad met als thema "omzien naar elkaar" en daar zijn 
ideeën uit gekomen die we willen gaan uitvoeren. We geven een nieuwsbrief 
uit en als ik die rondbreng spreek ik ook weer allerlei mensen. 
 
Wat betekent het voor u om lid te zijn van de protestantse kerk in Fijnaart? 
Waar we wonen, willen we meedoen. Deze kerk spreekt ons aan en zo willen 
we de zondag beleven. 
 
Op welke manier wilt u iets doen met uw geloof en kan dat in deze gemeente? 
Mijn geloof moet gevoed worden en daar hebben we onze gezinsrituelen voor, 
maar daar hebben we ook de kerk bij nodig. Bijvoorbeeld samen een mooi 
lied zingen maakt me blij. 
 
Hoe ervaart u de kerkdiensten? 
Als fijn en prettig. Natuurlijk spreekt de ene dienst je meer aan dan de andere, 
net zoals de ene predikant je meer zegt dan de andere, maar je neemt er altijd 
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iets van mee. Ik leer ds. Van der Sterre beter kennen en ik vind het fijn dat we 
ds. De Ronde er nu bij hebben. 
 
Welke plaats moet een kerk innemen in een dorp als Fijnaart en heeft onze 
kerk die plaats? 
Ik weet niet precies welke plaats de kerk in Fijnaart inneemt, doordat wij in 
Standdaarbuiten wonen. We zijn hier wel bezig om de kerk een gezicht te ge-
ven. Ik vind dat de kerk naast de diensten ook een rol moet spelen, ook bij-
voorbeeld bij problemen van financiële aard of als iemand hulp nodig heeft. 
De kerk heeft als opdracht om te zien naar elkaar. 
 
Hebt u suggesties of ideeën voor onze kerk? 
Eigenlijk niet. Er is heel veel en ik mis niets. 
 
Is er nog iets dat u wilt doorgeven aan de lezers van Contactruimte? 
Gebruik je talenten. Denk erover na als je gevraagd wordt voor iets!  
 
 
Bazaar Koningsdag 26 april 2014 
De 36e bazaar, 35 jaar op Koninginnedag en nu op Koningsdag. Een andere 
dag, een andere verjaardag, maar voor ons blijft het een feestelijke dag met 
hopelijk weer een fantastische opbrengst. We gaan er weer voor. U ook? 
De doelen zijn anders dit jaar. Een kwart van het bedrag voor een project van 
Daphne van der Lugt, zij gaat samen met medeleerlingen naar Afrika. Vol-
gende keer meer hierover. 
De Stichting ‘Het Raakt U’ krijgt de andere kwart van de opbrengst. Deze 
stichting is opgericht door de familie Ploeg uit Fijnaart. De belangrijkste reden 
om deze stichting op te richten zijn hun zonen Bart en Bas. De stichting pro-
beert voor kinderen met een meervoudige beperking activiteiten te organise-
ren die op geen andere manier vergoed worden. Het gaat niet alleen om acti-
viteiten, soms financiert de stichting ook therapiemateriaal aan dagverblijven 
die niet uit reguliere budgetten vergoed worden.  
Bij activiteiten proberen zij dingen te organiseren die voor deze kinderen niet 
standaard zijn. Ze gaan bijv. één keer per jaar skiën in Rucphen. Dat gaat met 
speciale ski's (bi-unique). De kinderen die dat niet kunnen, laten zij voelen hoe 
sneeuw voelt en spelen met de kinderen in de sneeuw. Kijk op de site van 
stichting ‘Het Raakt U’ om meer informatie te lezen. Daar kunt u ook aan de 
vrolijke gezichtjes van de kinderen zien hoe zij genieten van dit feestje. 
 
We hebben weer een grote verloting met natuurlijk weer schitterende prijzen. 
In het volgende kerkblad zult u meer over de prijzen lezen. 
Hebt u verkoopbare en/of mooie spullen voor de rommelmarkt? Ook speel-
goed hebben we graag. U kunt het brengen bij: 
Fam. Huitkar tel: 462559, Oude Heijningsedijk 52 of even een belletje naar de  
fam. van Strien tel: 0168-46 5494. Zij halen het eventueel graag bij u op. 

  pagina 22

Geen groot meubilair s.v.p. want als het niet verkocht wordt, kunnen wij het 
niet meer kwijt ‘s avonds. 
Dus als u schoonmaakt of opruimt, denk aan de bazaar! 
Wilt u het Rad van Avontuur sponsoren? Belt u even, we kunnen mooie prij-
zen gebruiken; Huib Knook 0168-402360 of Tiny Bienefelt 0168-462979. 
Wilt u bakken of braden voor de keuken? Bel Marianne Solleveld 0165-
314150 
Kinderspelen bedenken of helpen: bel naar Janita Bom 0168-462064. 
Stekken of plantjes een telefoontje naar de fam. Van der Boon 0168-464621. 
Gewoon gezellig meewerken op die dag?? 
Vragen?? U/jij kunt bellen naar de u/jou bekende nummers. 
 
Met vriendelijke groet, namens de bazaarcommissie, Adri (462996) 

 

Jeugdrubriek 

 
DOOPDAGVIERING 2 februari 2014 
Wat een mooi gezicht was het weer: al die brandende kaarsjes voor in de 
kerk. Deze keer werden Wouter de Geus, Lennart de Ronde, Amy Verhagen, 
Amber Vos, Davy Stiefel, Robin Stiefel, Nienke Hendrikse, Renske Hendrikse, 
Sira van Eijk, Simone van der Steen, Sanne en 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 kortere 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 le-
ren kennen.  
Terwijl de kinderen vooraan hun kaars aanstaken, zongen we het lied: “Ik 
wandel in het licht met Jezus”. Na de dienst was er nog koffie, thee en fris en 
wat lekkers. 
De volgende doopdagviering is 15 juni. Misschien mag jij dan wel je doop-
kaars aansteken! Als je een kaart krijgt, kun je jezelf aanmelden. 
 
Emie Hendrikse 

 
Iedere 2e 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 

Vanwege familieomstandigheden worden de collectes in het volgende kerk-

blad verantwoord. 

 
Collectebonnen 
De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. de Vrij, Karmijn 12, Fijnaart, tel. 
0168-462996. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.  
E-mailadres: jaapdevrij@home.nl  
Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overge-
maakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerk-
rentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart. 

 

 

TAAKGROEP KERK en WERELD 
 

Verantwoording collectes januari, februari 
19 januari Plaatselijk Ouderenwerk   € 258,07 
19 januari Jeugdwerk    € 246,11 
26 januari Oecumenisch werk   € 209,90 
  2 februari Werelddiaconaat   € 169,96 
  9 februari Educans    € 101,48 
  9 februari Jeugdwerk Specialdienst  € 203,59 
 
Hartelijk dank. 
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Wat doet de zendingskrans? 
Wij zijn een enthousiaste groep dames die thuis kinderkleding maken voor Dor-
cas. Dorcas voorziet de kwetsbare en allerarmste kinderen van Oost-Europa en 
Afrika van kleding. 
Kleding is net als voedsel een eerste levensbehoefte en zorgt ervoor dat de kin-
deren worden beschermd tegen warmte en kou. We komen elke laatste dinsdag 
van de oneven maanden bij elkaar in de Vijverhof (m.u.v. de maand juli). Op de 
middagen worden de gemaakte spullen ingeleverd en nemen we nieuw materiaal 
mee naar huis. Als u een keer wilt komen kijken, bent u van harte welkom. We 
komen 25 maart 2014 weer bij elkaar. We beginnen om half 3. 
Wilt u eens in uw kasten kijken of u nog wol of katoen heeft liggen waar u niets 
meer mee doet, wij kunnen het heel goed gebruiken. 
Namens de dames van de zendingskrans alvast hartelijk bedankt. 
 
Voor inlichtingen:  
Sandra van Dorp tel. 0168-463081, e-mail: sandravandorp@comveeweb.nl 
 
 
Wereldgebedsdag 2014 

Net als ieder ander jaar wordt ook dit jaar de Wereldgebedsdag weer gevierd 
in de eerste week van maart, officieel op vrijdag, maar in Fijnaart al jarenlang 
op zondagavond. Helaas is de belangstelling nooit erg groot voor deze dienst, 
maar is toch altijd zeker de moeite waard. Iets wat u ook in de vorige Contact-
ruimte hebt kunnen lezen bij het item 'Portret van een gemeentelid'. Altijd een 
mooie liturgie die overal in de wereld gelijk is, ieder in zijn eigen taal. Een tra-
ditie van de Wereldgebedsdag is dat deze dag veelal door vrouwen wordt ge-
organiseerd over de gehele wereld. Zondag 9 maart vindt de dienst plaats in 
de Ontmoetingskerk aan de Wilhelminastraat m.m.v. gemeenteleden uit de 
plaatselijke kerken. Voorganger zal ds. De Ronde zijn. Elk jaar doet een wille-
keurig land in de wereld de centrale voorbereiding. Dit jaar is het de beurt aan 
Egypte, een land in de Arabische wereld waar ook veel Christenen leven. Het 
thema van deze dienst is 'Bron van leven'.  

 
De Opendeurcommissie nodigt u allen uit om deze dienst 

met ons mee te vieren. 
 
 

Op zondag 2 maart is de boekentafel te vinden in 
de Vijverhof. We hebben nieuwe liedboeken in 
voorraad en vooral erg veel mooie kinderboeken. 
Verder ligt er op onze tafel lectuur voor de passie-

tijd en Pasen. Komt u kijken? Er is vast iets wat u aanspreekt. 
Onze volgende boekentafel is op 6 april. Steek uw licht op bij de boekentafel. 
Nel G., Nel B. en Bep 
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Zondagmiddag 23 maart, 15.30 uur, in het Trefpunt 
IL VANGELO SECONDO MATTEO, een film van Paolo Pasolini 

(het Evangelie volgens Mattheüs) 
 
In tegenstelling tot de bombastische Hollywood-bijbelfilms uit de jaren ’50 en 
’60 streefde Pasolini een eenvoudige, pure en poëtische stijl na. Voor zijn ver-
filming van het leven van Jezus van Nazareth ging Pasolini uitsluitend uit van 
het eerste Evangelieboek, dat van Mattheüs. Niets werd toegevoegd, alle ge-
sproken teksten zijn letterlijke citaten. 
Hij laat een aan het volk toebehorende Chris-
tus zien, een Christus van de armen. De lo-
caties vond hij in het arme zuiden van Italië. 
Alle acteurs, waaronder zijn moeder, die Ma-
ria op latere leeftijd speelt, zijn amateurs. 
Met deze film leverde Pasolini de meest zui-
vere en volgens velen de beste verfilming 
van het leven van Christus af.  
 

Na de film willen we met elkaar soep met 
een broodje eten, waarna we nog wat kun-
nen napraten over de film. In verband met 
de soep en broodjes is het wel fijn als we 
weten dat u komt. 
 
Wij vragen een bijdrage in de kosten van u 
van € 4.00. 
 

U kunt zich aanmelden bij: 
 
Ad van der Boon, tel.: 0168 464621, e-mail: ad.vanderboon@planet.nl 
Nel Goudriaan, tel.: 0168 463132, e-mail: p.goudriaan-blom@kpnmail.nl 
 

AGENDA 

  5 maart 14.15 uur: Ouderensoos 

18 maart 19.45 uur: Vergadering Moderamen, Vijverhof 
19 maart 14.15 uur: Ouderensoos 

19 maart 19.45 uur Dhr. W. Smit uit Hardinxveld-Giessendam  

    spreekt over dovenpastoraat en uitleg van  

    gebarentaal. Trefpunt 

28 maart 10.15 uur: Kinderspeelochtendje, (locatie??) 

 

Agenda Passage 

Woensdag 19 maart om 19.45 uur in het Trefpunt 

Dhr. W. Smit uit Hardinxveld-Giessendam. 

Dovenpastoraat en uitleg van gebarentaal. 
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DIVERSE MEDEDELINGEN 
 
Na de uitgebreide acties voor Rusland hebben 
we de komende periode af en toe een petitie 
voor een persoon in nood.  

Op 2 maart zal uw handtekening gevraagd worden voor Eskinder Nega in 
Ethiopië. Deze journalist werd telkens opgepakt en na de zevende keer ver-
oordeeld tot 18 jaar cel. Amnesty begint aan acties pas na gedegen onder-
zoek. Uit dit onderzoek bleek dat deze man niet voor een misdaad gevangen 
is gezet, maar vastzit, omdat hij schreef dat het leger het recht op vreedzame 
demonstraties moet erkennen. Het Ethiopische leger moet geen geweld ge-
bruiken tegen mensen die kritiek uitspeken op de regering. Amnesty be-
schouwt Eskinder Nega als een gewetensgevangene. 
Zet u ook een handtekening voor hem? Alvast dank 

 
Bep Rosing 

 

 

 
Ruim 100.000 bijbels ingezameld voor 

bijbel recycle-actie 
 

Ruim 100.000 bijbels zijn er in 2013 ingezameld in het kader van de Recycle-
bijbelactie. Een erg mooi resultaat, waar honderden vrijwilligers van het Ne-
derlands Bijbelgenootschap (NBG) zich voor hebben ingezet.  
Oude, stukgelezen of onbruikbare bijbels konden in 2013 worden ingeleverd 
op diverse plaatsen in Nederland en werden tijdelijk opgeslagen in kerken, ga-
rages of boekhandels. Geregeld werden ook bijbels afgeleverd bij het kantoor 
van het NBG in Haarlem, waar medewerkers ze verpakten en doorstuurden 
naar Royal Jongbloed in Heerenveen. 
Een absoluut record werd gevestigd door de plaatselijke NBG-werkgroep van 
de gemeente Staphorst; in totaal zijn hier meer dan 2000 oude bijbels ingele-
verd. Ook andere werkgroepen waren erg actief, velen hebben meer dan 500 
bijbels, liedboeken en psalmboeken verzameld. 
De actie, gestart in januari 2013, was een samenwerking met de uitgeefpart-
ner van het Nederlands Bijbelgenootschap, Royal Jongbloed.  
De bijbels gaan eerst naar een bedrijf dat de omslagen eraf haalt en daarna 
naar de papierfabriek PDL in Frankrijk, waar het papier gerecycled wordt tot 
nieuw bijbelpapier. Op het gerecyclede papier zal een speciale bijbeluitgave 
gedrukt worden, waarover we u later dit jaar verder zullen informeren.  
 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem 
Contactpersoon werkgroep: Nel Blok en Anneke Endepoel 
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Bijbelleesrooster voor de maand maart 2014 

 

1 maart Matteüs 7:1-12 Hard voor jezelf, mild voor anderen 

2 maart Matteüs 7:13–8:1 Indrukwekkend 

3 maart Leviticus 22:17-33 Alleen het beste is goed genoeg 

4 maart Leviticus 23:1-22 Feestdagen 

5 maart Leviticus 23:23-44 Groot feest! 

6 maart Matteüs 21:1-17 Koninklijke weg 

7 maart Matteüs 21:18-22 Vruchten-loos 

8 maart Psalm 119:25-32 De juiste weg 

9 maart Matteüs 21:23-32 Legitimatie 

10 maart Matteüs 21:33-46 Geduldige landheer 

11 maart Matteüs 22:1-14 Bruiloft 

12 maart Psalm 119:33-40 Gebed 

13 maart Matteüs 22:15-22 Belastende vraag 

14 maart Matteüs 22:23-33 Ken de kracht van God 

15 maart Matteüs 22:34-46 Kernvragen 

16 maart Psalm 106:1-23 Geschiedenisles (1) 

17 maart Psalm 106:24-48 Geschiedenisles (2) 

18 maart Matteüs 23:1-12 Het gaat niet om uiterlijke vormen 

19 maart Matteüs 23:13-22 Waarschuwende woorden 

20 maart Matteüs 23:23-28 Huichelarij aan de kaak gesteld 

21 maart Matteüs 23:29-39 Lokroep in harde woorden 

22 maart Psalm 9 Hoop voor verdrukten 

23 maart Johannes 4:1-15 Levend water 

24 maart Johannes 4:16-30 Ontdekking 

25 maart Johannes 4:31-42 Onverwacht geloof 

26 maart Johannes 4:43-54 Geneeskrachtig 

27 maart Psalm 122 Navolging gevraagd 

28 maart Johannes 5:1-18 Sabbatswerk 

29 maart Johannes 5:19-29 Vader en Zoon 

30 maart Johannes 5:30-46 Aanklagers en getuigen 

31 maart Psalm 125 Bescherming 
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