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OVERDENKING 
 

De hoop die in u leeft (1 Petrus 3:15) 

 
In mijn vorige gemeente kwam ik wel eens bij mevrouw van J. Een hoogbe-
jaarde, alleenstaande vrouw die haar hele leven in hetzelfde huisje aan de ri-
vier had gewoond en zich nog steeds kon verbazen en verheugen over het 
uitzicht dat ze daar had. Een paar jaar geleden is zij overleden. Met genegen-
heid denk ik aan haar terug. 
Elke keer als ik bij haar kwam, zei ze hetzelfde versje op: Psalm 103, vers 8 in 
de oude berijming. En wat me dan frappeerde was dat ze dat deed met een 
opgewekte toon en een blijmoedig gezicht. Terwijl het op zich een droevige 
tekst is. 

Gelijk het gras is ons kortstondig leven, 
gelijk een bloem die op het veld verheven, 
wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. 
Wanneer de wind zich over ’t land laat horen, 
dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren, 
men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. 

Steevast vertelde ze er dan bij dat als zij er niet meer was, ook haar achter-
naam zou zijn uitgestorven. Ze was de laatste die deze naam droeg. Dat deed 
me toch wel wat. Om haar te bemoedigen zei ik dat ze ook het volgende vers 
erbij mocht lezen. Over God die trouw is tot in eeuwigheid en dat de Schrift 
zegt dat onze namen voor altijd in zijn hand geschreven staan. 
Maar wellicht had ze dat eigenlijk niet nodig. Kennelijk hielp dit ene versje 
haar om zich te verzoenen met de vergankelijkheid van het leven. Dat dit in 
Gods Woord staat, betekent immers dat Hij weet heeft van de broosheid van 
ons bestaan.  
In de kerk wordt er tussen Pasen en Pinksteren vaak uit het Bijbelboek 1 Pe-
trus gelezen. Het viel mij onlangs op dat deze Petrusbrief dezelfde psalmre-
gels citeert als mw. Van J. (1 Petrus 1: 24/25). Zij bevond zich dus in goed 
gezelschap.  
En het opvallende is dan dat de Petrusbrief daar niet neerslachtig of zelfs 
maar weemoedig van wordt. Wat je misschien zou verwachten. Maar juist des 
te hoopvoller en des te strijdbaarder. 
En dat heeft helemaal te maken met het feit dat het Pasen is geweest. Dat is 
de blijde boodschap van de 1e Petrusbrief: Christus is opgewekt uit de doden. 
Daardoor leeft u in hoop en mag u getuigen van de hoop die in u is. Daar 
worden we op aangesproken.  
Met Pinksteren mogen we beleven dat God zijn Geest zal uitstorten op al wat 
leeft. We moeten de moed dus maar niet laten zakken. Met zijn Geest woont 
en werkt de Heer in ons. Dat betekent hoop voor de toekomst en hoop voor 
deze tijd. Nu is op deze aard geen goede daad meer tevergeefs gedaan. 
Want wat gij goed doet is als zaad, dat heerlijk op zal gaan. (Gez. 218:7) 
Ds. F.C. de Ronde 
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KERKDIENSTEN 
 
1 juni Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Gereformeerde kerk, Klundert 

10.00 uur: De Ontmoetingskerk 

Bijzonderheden Na afloop koffie drinken 

Voorganger Drs. P. Schalk, Rijswijk 

Ambtsdrager van dienst A. de Vrij 

Gastheer / gastvrouw M. Kruis 

Koster  J. Kruis 

Collecte Rondgang 
 
               Uitgang 

1e Stichting ‘De Hoop’ 
2e Onderhoudsfonds  

Kerk 

 
8 juni Moerdijk FM: Hervormde kerk, Zevenbergen 

10.00 uur: De Dorpskerk 

Bijzonderheden Pinksteren; 
FLAME en Meetingpoint 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst P. de Lange 

Gastheer / gastvrouw W. Langbroek 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Kerk 
Diaconie: zendingscollecte 

 
15 juni Moerdijk FM: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen 

10.00 uur: De Dorpskerk 

Bijzonderheden Doopdagviering;  
Na afloop koffie drinken; Boekentafel 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst N. Kuin of M. Roks 

Gastheer / gastvrouw P. de Lange 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Werelddiaconaat 
Onderhoudsfonds  

 
22 juni Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Fijnaart 

10.00 uur: De Dorpskerk 

Bijzonderheden Heilig Avondmaal 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

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

Ambtsdrager van dienst A. Dijkshoorn 

Gastheer / gastvrouw W. de Loome 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Diaconie 
Diaconie 
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23 juni – 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. F.C. de Ronde  

 
29 juni Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenbergen 

10.00 uur: De Dorpskerk 

Bijzonderheden Afscheid kinderen kindernevendienst; 
Na afloop koffie drinken 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst A. Elzerman 

Gastheer / gastvrouw T. Verhagen 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Plaatselijk Jeugdwerk 
Onderhoudsfonds 

 
 

ROOSTERS 
 

 Kinderoppas Kindernevendienst 

  1 juni Nel en Lejanne Tiny en Neely Anne 

  8 juni Myrthe en Annette FLAME/Meetingpoint 

15 juni Claartje en Angelique Claudia en Saskia 

22 juni Marjolien en Femke Susanne 

29 juni Elly, José en Lejanne Nicky en Myrthe 

 

 PPT-dienst Beamerdienst 

  1 juni De Ontmoetingskerk De Ontmoetingskerk  

  8 juni gedrukte liturgie gedrukte liturgie 

15 juni Edward Gerrit/Korstiaan 

22 juni Jan Willian 

29 juni Jeroen Léander 

 
 

 Bloemendienst Organist 

  1 juni Tiny Verhagen Ad van Sprang 

  8 juni Hetty Bom Johan van der Steen 

15 juni Jenke de Lint Dick van der Giesen 

22 juni Anneke Knook Dick van der Giesen 
zangdienst: Ad van Sprang 

29 juni Annaleen van Strien Dick van der Giesen 
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TAAKGROEP GEMEENTE   ZIJN 
 

 

WIJ  GEDENKEN 
 
Op zaterdag 3 mei is in de Wiekendael overleden Grietje Knook 
in de leeftijd van achtentachtig jaar (Jan Punthof 47).  

Mw. Knook werd geboren op 29 april 1926 aan de Hoge Heijningsedijk in Heij-
ningen als tweede in een gezin van zes kinderen. Van grote invloed is ge-
weest het overlijden van haar vader, toen ze nog maar tien jaar oud was. 
Vanaf dat moment moest ze hard meewerken. In huis, en na de lagere school 
in allerlei dienstbetrekkingen, op een naaiatelier en gedurende de laatste jaren 
van haar werkzame leven in Verpleeghuis Sancta Maria in Zevenbergen. Na-
dat ze steeds meer last van haar gezondheid had gekregen, is ze op haar 
zestigste jaar met pensioen gaan.     
Van veel betekenis voor mw. Knook was haar geloof. Ze werd gedoopt en 
heeft belijdenis gedaan en wel dertig jaar was ze Zondagsschooljuf op de 
Zondagsschool in Heijningen. Ze leefde trouw mee met de kerk, bezocht elke 
zondag de kerkdiensten en volgde die later via de kerktelefoon. Tot op het 
laatst is haar geest helder gebleven. Ze leefde mee met het koningshuis, 
maar was evenzeer geïnteresseerd in het nieuws, in de politiek en in maat-
schappelijke ontwikkelingen, zoals bv. die in de gezondheidszorg.  
In de uitvaartdienst hebben we, net als tijdens het laatste bezoek in het zie-
kenhuis, Psalm 23 gelezen. Over God die onze Herder is en met ons gaat 
over de hoogten en diepten van het leven. We hebben gedankt voor haar le-
ven en voor de liefde en toewijding waarmee broers en zussen, neven en 
nichten hun zuster en tante, zeker toen ze meer zorg nodig had, hebben om-
ringd. Moge God, wie haar missen, allen met Zijn troost nabij zijn. We denken 
in het bijzonder aan haar schoonzuster Janny Knook-Lukas, die onlangs haar 
man Joost verloor, hij was een broer van Grietje. We denken aan Grietjes 
jongste zuster Cor, die met kerst jl. haar man uit handen moest geven 
 
Ds. J.H. van der Sterre  
 

Wij gedenken Roel Sipko Brandenburg, Statietjalk 18, Bergen op Zoom.  

Op 8 mei is hij in het ziekenhuis te Bergen op Zoom onverwachts overleden 

op de leeftijd van 83 jaar. Roel Brandenburg werd in Bussum geboren en 

groeide op in Bilthoven. Na de kweekschool werd hij onderwijzer, eerst in Hol-

landscheveld en later in Warnsveld. In 1961 trouwde hij met Riet Cornelisse. 

Zij hebben 4 kinderen gekregen, van wie dochter Anky als baby is overleden. 

Een groot verdriet dat veel indruk heeft gemaakt. 3 zonen hebben ze groot 

zien worden: Ellard, Ubo en Marc.  

Pas op latere leeftijd werd Roel gedoopt. Naast zijn baan ging hij theologie 

studeren en in 1979 werd hij predikant in de Hervormde gemeente Fijnaart en 

Heijningen. Met grote inzet en volle overtuiging is hij hier dominee geweest. 
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Vanwege gezondheidsredenen moest hij vervroegd met emeritaat, maar hij 

bleef werkzaam als dienaar van het Woord, onder meer in Standdaarbuiten. 

De laatste jaren waren moeilijk omdat zijn wereld steeds kleiner werd. Nu is hij 

thuis gehaald door zijn Heer.  

Op 13 mei is de afscheidsdienst gehouden met liederen en schriftlezingen die 

hij bij leven zelf had uitgekozen. We lazen Romeinen 3:21-26 en Johannes 

3:16: “Alzo lief had God de wereld dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven.” 

In dankbaarheid willen wij ds. Brandenburg gedenken. Zijn vrouw, kinderen en 

kleinkinderen wensen wij Gods nabijheid toe. 

 

Ds. F.C. de Ronde  

 

Wij gedenken Joachim de Kok, Oude Heijningsedijk 167.  

Op 8 mei is hij in het Franciscus Ziekenhuis overleden op de leeftijd van 87 

jaar. Giem werd geboren in Heijningen. Op jonge leeftijd verloor hij zijn vader. 

Zijn moeder hertrouwde en met zijn nieuwe vader ging hij in de fouragehan-

del. Hij kwam in een eigen vrachtwagen te rijden en zo leerden velen hem 

kennen als een betrouwbare kracht die hield van hard en eerlijk werken. Die-

pe indruk hebben de oorlog en de watersnood gemaakt. In 1954 trouwde hij 

met Cor den Hollander en al die jaren hebben ze aan Oude Heijningsedijk 

gewoond. Samen zijn ze heel gelukkig geweest. Hij heeft genoten van de 

mooie reizen die ze hebben gemaakt en voor neven en nichten was hij een 

dierbare oom, die goed kon vertellen. 

Giem was een sterke man, die bijna alles kon en het viel hem zwaar dat hij 

krachten moest inleveren. Na een val werd hij opgenomen in het ziekenhuis 

en vervolgens in de Weihoek. Zijn geliefde vrouw Cor heeft hem daar dage-

lijks bezocht. Op 14 mei is de rouwdienst gehouden, waarin we zijn leven 

hebben herdacht en stil stonden bij de lezing uit Johannes 2 die bijna 60 jaar 

geleden de trouwtekst was voor Giem en Cor de Kok. Dat zij in dit geloof be-

moedigd mag worden. 

 

Ds. F.C. de Ronde  

 

Op 11 mei 2014 is in de Fendertshof, op de afdeling Kompas, overleden  

Pieter Krougman in de leeftijd van achtentachtig jaar.  

Piet Krougman werd geboren in Heijningen, in een gezin dat in totaal twaalf 

kinderen zou omvatten. In zijn werkzame leven heeft dhr. Krougman meege-

holpen de aarde te bewerken en te bewaren. Zo werkte hij op Pernis als 

voorman van de maaiers. Ook deed hij grondwerk ten behoeve van de we-

genbouw. Hij was sportief, hij voetbalde tot op hoge leeftijd bij Chrislandia en 

maakte, tot een beenamputatie dat onmogelijk maakte, fikse fietstochten. Bij-

na zijn hele leven woonde hij in het huis aan de Kraaiendijk 9, een woning die 

hij deelde met zijn jongere broers Willem en Teunis. Pieter was een vriendelij-
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ke man, gesteld op zijn familie, maar geen prater. Het geloof was belangrijk 

voor hem. Jarenlang kwam hij trouw naar de kerk.  

In de rouwdienst hebben we Psalm 133 gezongen. ‘Ai, ziet, hoe lief’lijk is ‘t, 

dat zonen van ’t zelfde huis als broeders samen wonen’. En we hebben Psalm 

23 gelezen. Over de Herder die al zijn schapen in het oog houdt en hen, langs 

rechte sporen, leidt in het huis van de Heer, tot in lengte van dagen.  

Moge deze Herder ook allen die Piet missen, met zijn troost nabij zijn. 

 

Ds. J.H. van der Sterre  

 

Wij gedenken Maria Annigje Noordhoek-Bijl, Ooievaarspad 1.  

Zij overleed 12 mei op de leeftijd van 66 jaar. Riet groeide op in Numansdorp 

en in 1970 trouwde zij met Kees Noordhoek. Met hem is zij precies 43 en een 

half jaar getrouwd geweest en samen hebben ze lief en leed gedeeld. Zij heb-

ben 2 kinderen gekregen: Marco en Annette. Voor hen is ze een liefdevolle en 

toegewijde moeder geweest. Sinds 2005 woonden ze in Fijnaart en kwamen 

ze hier ook in de kerk. Een paar jaar geleden bleek Riet ernstig ziek te zijn. 

Dat heeft ze dapper en in stilte gedragen. Voor haar dierbaren bleef ze strijd-

baar, maar tot hun verdriet moesten ze toch afscheid van haar nemen.  

Op 16 mei heeft de begrafenis in Numansdorp plaats gevonden. Op de kaart 

staat in alle eenvoud: ‘Veilig in Jezus armen’. 

Tijdens de afscheidsplechtigheid klonk het lied ‘Neem Heer, mijn beide han-

den, en leid uw kind’. Dat Kees en de kinderen haar in dit vertrouwen mogen 

blijven herinneren. 

 

Ds. F.C. de Ronde  

 

Wij gedenken Jannie Leentje Krougman-de Nijs, Prins Mauritsstraat 2. 

Zij overleed 15 mei geheel onverwachts op de leeftijd van 68 jaar. Janny 

groeide op in Dinteloord in een gezin met twee oudere zussen. Na de Mulo 

ging zij werken bij een levensmiddelengroothandel, eerst in Dinteloord en later 

in Goes. Zij leerde Adriaan Krougman kennen, ze trouwden en kwamen in de 

Pr. Mauritsstraat te wonen, waar ze 47 fijne jaren hebben gehad. Ze kregen 2 

kinderen: Jack en Corina, die ze met veel liefde heeft grootgebracht. Tevens 

was ze een betrokken schoonmoeder en veel plezier beleefde ze aan de 

kleinkinderen Fleur en Marit, voor wie ze een zorgzame oma was. Voor velen 

zal het een gemis zijn Janny niet meer door het dorp te zien wandelen of fiet-

sen. 

Op dinsdag 20 mei is in het Trefpunt de uitvaartdienst gehouden, waarin we 

haar leven hebben herdacht en stil stonden bij woorden van Christus uit Jo-

hannes 14: “Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis 

van mijn Vader zijn vele kamers.” In dit geloof willen wij Janny gedenken. 

Haar man, kinderen en kleinkinderen wensen we Gods zegen toe. 

Ds. F.C. de Ronde  
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PASTORALIA 
 

 

Pastoralia Wijk 1 en wijk 5 

In het ziekenhuis te Roosendaal verblijven op het moment 

van dit schrijven:  

- Dhr. Ch. Bolluyt, Pieter de Hooghstraat 2 

- Mw. P. Bos-van de Meeberg, Kerkring 55 

 -Mw. Wiedi de Kok-van Dueren den Hollander, Beukenlaan 33 

  

Uit het ziekenhuis zijn thuisgekomen:  
- Mw. Kamp-Nieuwkoop, Kerkring 43,  

- Mw. W. Ardon–van de Meeberg, Patrijsstraat 8, die een nieuwe schouder 

kreeg aangemeten. 

- Dhr. Jaap de Vrij, Karmijn12, na een dotterbehandeling. 

- Mw. D. Verhage-Heldoorn, Edvard Griegstraat19, na en periode van revali-

datie in de Wiekendael in Roosendaal. 

 

Sinds de vorige Contactruimte zijn overleden Mw. Grietje Knook en Dhr. Pie-

ter Krougman. De In Memoriams vindt u elders in dit nummer. 

 

Ds. J.H. Van der Sterre. 

 

Pastoralia Wijk 2, Wijk 3 en Wijk 4 

- Op 23 april is Jim Kreuk geboren, zoon van Heico Kreuk en Sandra van den 

Brink, Valenciënnesstraat 26. Van harte geluk gewenst.  

- Op 17 mei is Julia geboren, dochter van Adriaan en Wendy Verhagen, zusje 

van Amy. Wij feliciteren hen van harte. 

- Dhr. Piet Verhagen, Torenvalkstraat 14, is van het Franciscus Ziekenhuis 

naar Wiekendael overgebracht om verder op krachten te komen. 

- Mw. M. Stam-Koomans van den Dries, In den Boomgaert 4, Oudenbosch, 

verblijft op het moment van schrijven nog in het ziekenhuis. Een nieuwe breuk 

in haar bovenbeen zal een langere periode van herstel vergen. 

- Mw. S. Hofma-van der Mark, Oude Heijningsedijk 123 heeft erg veel last van 

bijwerkingen van de chemokuur en moest opnieuw in het ziekenhuis worden 

opgenomen. Voor Sjoukje en Max zijn het zorgelijke tijden. 

- Mw. P.J. Wolfert-Koeman, Pr. Christinastraat 4, heeft medische onder-

zoeken gehad die spanning en onzekerheid met zich meebrengen. 

 -Mw. W. Hartmans-van der Giesen, Prinses Margrietstraat 22 moest een ope-

ratie ondergaan en binnen afzienbare tijd zal ze beginnen met de nabehande-

ling. 

- Dhr. C. Nieuwkerk, Parelstraat 24E is eveneens geopereerd en mocht ge-

lukkig dezelfde dag weer naar huis. 
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- Mw. A. van Heijkoop in De Blomhof in Standdaarbuiten, blijkt haar enkel ge-

broken te hebben en moet de komende tijd rust houden. 

- Mw. Klara van Beilen-van der Boon, Leeuwerikstraat 46, is opgenomen ge-

weest in het ziekenhuis. Thuiszorg en familie verlenen haar de nodige zorg. 

- Mw. J. Klaassen-Blokland, Koperwiekstraat 9, heeft in het ziekenhuis gele-

gen en is nu weer thuis.  

- Op 17 mei overleed Johannes Arie van Poortvliet, Molenstraat 54. John was 

ernstig ziek en is 48 jaar geworden. In de volgende Contactruimte zal een in 

memoriam verschijnen.  

  

Ds. F.C. de Ronde  

 

Geloofsbelijdenis 
8 juni is het Pinksteren. We hopen een feestelijke dienst met elkaar te bele-
ven, waarin Léander van Holten en Marjolein van der Most-van Alphen ge-
loofsbelijdenis zullen doen: Geest van hierboven, leer ons geloven! 

 

Nieuw ingekomen 

Dhr. en mw. Van Poppel, Oosterstraat 4C, Klundert > Jan Punthof 29, 

4793GR Fijnaart. 

Dhr. J.C.A. de Bruijn, Moye Keene 147, > Prinses Beatrixstraat 11, 4793CV 

Fijnaart. 

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

meente. 

 

80+ verjaardagen 

  7 juni Dhr. J.A. Knook, Potenblokseweg 7, 4794RM. 

  8 juni Dhr. J. den Hollander, Jan Punthof 79, 4793GS. 

12 juni Dhr. A.C. de Regt, Kerkring 105, 4793ES Fijnaart. 

18 juni Dhr. J.G.J. van Nieuwenhuijzen, Kerkring 42, 4793ES. 

19 juni Dhr. W. Krougman, Kraaiendijk 9, 4894SG. 

20 juni Dhr. H.T. Christ, Kerkring 46, 4793ES. 

21 juni Dhr. A. Kloet, Jan Punthof 111, 4793GT. 

30 juni Mw. P. van der Giesen-van der Merbel, Dennenlaan 9, 4793BL. 

  

Huwelijksjubilea 

40 jaar: 

  7 juni echtpaar Van Wensen-Lokers, Zwingelspaansedijk 13, 4793SE 

28 juni echtpaar Nagtzaam-van Andel, Gouden Regenhof 8, 4793CL 

29 juni echtpaar Dijkhuizen-Klein, Brabantse Bellefleur 29, 4793KC 

 

50 jaar: 

19 juni echtpaar Tolenaars-van de Ree, Pr. Christinastraat 38, 4793BT 
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55 jaar: 

26 juni echtpaar Van Slingerland-van der Velden, Brabantse Bellefleur 31,

 4793KC. 

 

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. 

 
 

Cantorij 
Na het verlies van Han van der Mast willen we als cantorij toch doorgaan en 
verder gaan op de weg die we met hem ingeslagen waren om de gemeente-
zang te ondersteunen en met het Nieuwe Liedboek vertrouwd te raken. De 
maanden juni en juli houden we rust maar in augustus willen we weer in de 
dienst gaan zingen. 
Een nieuwe dirigent zouden we zo gauw niet weten, daarom willen we een 
andere opstelling proberen waarbij we onze pianiste Ella kunnen zien, zodat 
zij door haar mimiek ons aanwijzingen kan geven.  
Nieuwe leden zijn van harte welkom, vooral nog wat mannen erbij zou heel fijn 
zijn. Dus als u van zingen houdt, schroom niet, u bent van harte welkom. 
 
Sophie de Vette 
 

Bericht vanuit Roosendaal 

 

‘Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil‘ 

(Psalm 68: 20) 

 

Het is even geleden dat we iets van ons hebben laten horen. Na veel praten, 

puzzelen, nadenken, hadden we in november besloten om als gezin naar 

Tsjechië te emigreren om daar een geheel nieuw leven te beginnen als be-

heerdersechtpaar in een herberg. Het enthousiasme was groot en we zouden 

per 1 april onze intrek nemen. Maar ….. zoals dit wel vaker gebeurt bij men-

sen die dit soort stappen ondernemen, kwam er een behoorlijke kink in de ka-

bel. Er brak een onzekere periode aan. Voor ons als gezin een moeilijke peri-

ode, want we verheugden ons er allemaal op om die kant op te gaan. De te-

leurstelling was daarom groot en het was soms moeilijk om positief te blijven 

en ‘onze droom‘ - en elkaar! -, niet los te laten of te verliezen.  

Ons verhaal vertoonde parallellen met het paasevangelie: het leek over en 

voorbij, maar toen kwam daar – op Witte Donderdag - ineens het verlossende 

telefoontje: Het gaat door!  
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Er breekt nu een periode aan waarin even veel gedaan en geregeld moet 

worden, voordat wij zelf in de herberg onze intrek kunnen nemen.  

Binnenkort zal er op Facebook meer informatie verschijnen en zal er een 

website de lucht in gaan.  

 

Vakantietip:  

Houdt u van rust, natuur en paarden? En moet u daarbij ook een beetje op uw 

budget letten? Dan zou u een verblijf op de mini-camping of in de Holandský  

Hostinec (vertaald Hollandse Herberg) kunnen overwegen! Onder het ‘groene 

dak van Europa, op nog geen 800 km vanaf Fijnaart.  

 

Per 2 juni is ons nieuwe adres:  

Tasnovice 4, 345 25 Tasnovice. Tsjechië (CZ) 

Telefoon (ViOP): 0165 326572. (Gewoon lokaal tarief)  

 

Vriendelijke groeten,  

Herman, Maaike, Lydia en Samuël Broer 

 

 
            Roel Sipko Brandenburg V.D.M. 
Geboren 12 mei 1930                       Overleden 8 mei 2014
  
‘Heer het was Uw wil’ staat geschreven boven aan de rouwkaart. Ik zou er 
aan toe willen voegen: ‘door zijn Heer thuisgehaald’. Naar mijn mening heeft 
ds. Roel Sipko Brandenburg vanuit dat geloof in de Here geleefd en gewerkt, 
de Hervormde Gemeente te Fijnaart en Heijningen gediend. Consulent ds. 
Baarda, predikant te Zevenbergen, heeft na het vertrek van ds. Cladder kan-
didaat Brandenburg, na 26 jaar onderwijzer te zijn geweest, op zondag 30 de-
cember 1979 als veertigste predikant aan de Hervormde gemeente te Fijnaart 
en Heijningen verbonden. De tekst voor de intredepreek van ds. Brandenburg 
was uit Matteüs 11 vers 29: Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben 
zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want 
mijn juk is zacht en mijn last is licht. 
In zijn predikantschap heeft ds. Brandenburg vanuit duidelijke en heldere 
standpunten willen werken. Duidelijk, maar tegelijk met ruimte en vooral met 
aandacht voor individuele pastorale situaties. Hij heeft zijn werk, ook in de si-
tuaties dat het niet eenvoudig was en in de tijd van zorgelijke gezinsomstan-
digheden, steeds met vreugde, dankbaarheid en overtuiging gedaan. Ds. Roel 
Brandenburg zag prediking en catechese als de echte kerntaken van een pre-
dikant. Daarnaast heeft hij met volle overgave het pastoraat gedaan. Bijzon-
der was zijn inzet voor het jeugdwerk, met name in de jeugdkampweekeinden 
waarnaar hij op z’n motor, met de gitaar op de rug gebonden, reed. Onder zijn 
gitaarbegeleiding en zang werden de nodige kampliederen rond het kampvuur 
gezongen. Zingen deed hij ook in het zangkoor Polyhymnia. Ds. Brandenburg 
voelde zich niet echt de manager van het kerkelijk bedrijf. Het moest blijven 
gaan om het ambt van dienaar van het Woord. In die tijd was er nog twee keer 
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per zondag een eredienst. Vanwege de ondersteuning door Hervormd Fijnaart 
aan Hervormd Standdaarbuiten werd ook hiertoe de inzet van de predikant 
gevraagd, te weten op gezette tijden het voorgaan in de diensten ook daar en 
het nodige aan pastoraat. Heel veel werk dus in de grote gemeente Hervormd 
Fijnaart en Heijningen in combinatie met Standdaarbuiten.   
Ds. Roel Brandenburg heeft de hervormde gemeente gediend tot zijn emeri-
taat op 31 december 1988.  
Na een periode van twee jaar in Standdaarbuiten gewoond te hebben en nog 
ongeveer 5 jaar als hulppredikant gewerkt te hebben in Lith-Oijen, zijn ds. 
Brandenburg en zijn vrouw in Bergen op Zoom gaan wonen. Nog lange tijd is 
ds. Brandenburg preekbeurten blijven vervullen in Fijnaart en bovenal in 
Standdaarbuiten, inmiddels onlosmakelijk verbonden aan de hervormde ge-
meente te Fijnaart. Beiden, ds. en mw. Brandenburg voelden zich als ge-
meentelid, met name in de wijk Standdaarbuiten, zeer goed thuis. Toen we 
vanwege het steeds verder teruglopende kerkbezoek niet anders konden dan 
de kerk in Standdaarbuiten voor de erediensten te sluiten, had ds. Branden-
burg daar erg veel verdriet van.  
In het eerste vers van Psalm 90 staat ‘Wij mogen bouwen op de vaste grond 
van Uw beloften en van Uw verbond’. Dat is de zekerheid zo zegt de psalm 
van allen die God vrezen. Dat geeft ruimte voor de vreugde van het evangelie, 
in leven en sterven. Die rust en vrede wil ik, mw. Brandenburg, kinderen en 
kleinkinderen ook vanaf deze plaats toewensen. 
Wim Langbroek. 

 

 

TAAKGROEP   BEHEER 
 

 

Verantwoording collecten 27 april t/m 18 mei 2014 

27-4 Onderhoudsfonds   € 148,04 

  4-5 Kerk     € 157,82 

  4-5 Onderhoudsfonds   € 136,55 

11-5 Onderhoudsfonds   € 168,61 

18-5 Kerk     € 177,41 

  9-5 Trouwdienst    € 284,84 

 
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. 
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Portret van een gemeentelid 
 
Hoe lang bent u al lid van deze gemeente? 
Vanaf mijn geboorte: ik ben hier gedoopt en heb 
hier belijdenis gedaan, ben hier getrouwd en onze 
kinderen zijn in deze gemeente gedoopt. Ik ben 
dus al 67 jaar lid van deze gemeente. 
 

Voelt u zich thuis in deze gemeente? Wat maakt dat u zich thuisvoelt? 
Ja, want ik weet niet beter, ik ben er van jongs af aan mee opgegroeid. Het is zo 
vertrouwd. Natuurlijk moest ik ook wennen toen we één gemeente werden, maar 
dat wordt toch steeds ‘gewoner’. Ik maak me wel zorgen over wie het straks gaat 
overnemen, want er staan weinig jongeren klaar. 
 
Wat spreekt u het meest aan in deze gemeente? 
Het samen gemeente zijn en er voor elkaar zijn: het gemeenschapsgevoel. 
 
Bent u ergens actief bij betrokken en hoe ervaart u dat? 
Ik ben vroeger lid geweest van de commissie van beheer, ik doe al jaren de 
preekvoorziening en van daaruit zit ik in de liturgische werkgroep en ik ben wijk-
dame. Het is goed om iets te doen en te betekenen voor de kerk. 
 
Wat betekent het voor u om lid te zijn van de protestantse kerk in Fijnaart? 
Voor mij betekent het dat we met elkaar de kerk in stand moeten houden. 
 
Op welke manier wilt u iets doen met uw geloof en kan dat in deze gemeente? 
Vanuit mijn geloof wil ik omzien naar elkaar en er zijn voor de ander. 
 
Hoe ervaart u de kerkdiensten? 
Goed. De ene keer sta ik er zelf meer voor open dan de andere keer, soms ben 
ik afgeleid door dingen die gebeurd zijn, maar er is altijd wel iets dat ik meeneem: 
een lied of een gebed. Je kunt niet altijd alleen aan je eigen ik denken, want wat 
jou niet aanspreekt, is misschien voor een ander weer waardevol. 
 
Welke plaats moet een kerk innemen in een dorp als Fijnaart en heeft onze kerk 
die plaats? 
De kerk moet een ontmoetingsplek voor iedereen zijn en aandacht geven aan ie-
dereen die dat nodig heeft, dus zonder onderscheid te maken tussen wie lid is 
van de kerk en er komt en wie niet. 
 
Heb je suggesties of ideeën voor onze kerk? 
We moeten er met elkaar de schouders onder zetten en elkaar respecteren in 
denken en doen. Geen kritiek hebben op hoe een ander iets doet, maar zelf ac-
tief meedoen. 
Is er nog iets dat u wilt doorgeven aan de lezers van Contactruimte? 
Dat heb ik bij de vorige vraag al gezegd. 
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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. 

 

 

Bezorging Contactruimte 

Sinds het appartementencomplex aan de Kerkring naast het busstation be-

woond werd, heeft mw. Van Helden daar en bij de huisjes achter het  

Fendertshof Contactruimte bezorgd. Nu heeft zij te kennen gegeven daarmee 

te willen stoppen. Begrijpelijk, want ook zij wordt een dagje ouder. Inmiddels 

hebben we mw. Dicky Baas bereid gevonden deze taak over te nemen. We 

danken mw. Van Helden voor het bezorgen de afgelopen jaren en heten mw. 

Baas hartelijk welkom. 

 

De redactie 

 

Bazaar Koningsdag 2014 
Wederom een groot succes met een netto-opbrengst van € 7825,18. Gewel-
dig, wat een bedrag! U die voor ons bakte, ons sponsorde of de handen uit de 
mouwen stak. U die kwam met een goed gevulde portemonnee, u/jij die ons 
hielp om de loten verkocht te krijgen of degenen die ze kochten. Iedereen die 
ons hielp op de dag zelf, de dagen ervoor of daarna, u/jij was fantastisch. 
Iedereen die aan deze dag meegeholpen heeft, heel erg bedankt. 
De Stichtng Het Raakt U en de Stichting JTCforAfrica zijn erg blij met het be-
drag en kunnen daar goede dingen mee doen. Nogmaals: u allen bedankt! 
 
Namens de bazaarcommissie, 
tot Koningsdag 27 april 2015. 
Adri de Vrij  

 

 

TAAKGROEP KERK en WERELD 
 

Verantwoording collecten 

17-4 Diaconie    € 153,36 

27-4 Voedselbank    € 203,16 

  4-5 Diaconie    € 167,46 

11-5 Kinderkoor Mwangaza   € 133,91 
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Op 15 juni willen we weer met onze boeken voor u 
klaarstaan in de Vijverhof. Onze vaste klanten weten 
wel wat wij kunnen bieden. 
 

Om ook anderen kennis te laten maken met onze voorraad, zetten we af en toe 
een paar bakjes met kleine boeken op de tafels. Misschien ziet u tot uw verras-
sing iets van uw gading. De prijzen staan er op; kan betalen bij de boekentafel, 
contant of op rekening. 
 
U weet het, de boekentafel is er voor u. 
 
Nel G., Nel B. en Bep 
 

AGENDA 

10 juni 19.45 uur: Vergadering kerkenraad, Vijverhof 
11 juni 14.15 uur: Ouderensoos 

24 juni 19.45 uur: Vergadering Moderamen, Vijverhof 
25 juni 14.15 uur: Ouderensoos 
26 juni 20.00 uur: Vergadering Taakgroep Gemeente Zijn, Trefpunt 
27 juni 10.00 uur: Kinderspeelochtendje, locatie nog niet bekend. 
 
 

DIVERSE MEDEDELINGEN 
 
Op radio en TV hebt u vast al eens een bericht 
gehoord van Amnesty over Johan Teterissa. De-
ze Molukse man werd in april 2008 veroordeeld 

tot levenslange gevangenisstraf. Met de vlag die het symbool is voor de Zuid-
Molukken demonstreerde hij voor de onafhankelijkheid van zijn land. Drie 
maanden later werd die straf omgezet tot 15 jaar cel. Amnesty wil voor hem 
opkomen. 
U kunt een handtekening zetten op een petitie waarin we vragen aan de Indo-
nesische president om hem onmiddellijk vrij te laten, want Teterissa heeft 
geen geweld gebruikt. We vragen om medische verzorging voor hem en toela-
ting van zijn familie. Het is ook een grote wens dat hij overgeplaatst wordt 
naar een gevangenis dichter bij de Molukken. 
 
Bep Rosing 

 

Op zondag 15 juni geeft Jongerenkoor Challenge uit Dordrecht een benefiet 

concert: Back to Basic.  

Challenge is een jongerenkoor, bestaande uit ongeveer 30 zingende leden en 

een eigen band. Tijdens het concert zingen zij een aantal nummers uit het re-

pertoire. De toegang is gratis, de collecte tijdens het concert is geheel be-

stemd voor twee projecten van World Servants. World Servants wil, vanuit het 
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geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich 

dienstbaar in te zetten in deze wereld. Een van de koorleden gaat samen met 

een familielid mee met de projecten van World Servants. De één gaat naar 

Ghana en de ander naar Sierra Leone, om mee te bouwen aan een betere 

toekomst voor de plaatselijke bevolking. 

Na het concert kunt u gezellig nog wat drinken en napraten.  

 

Datum: zondag 15 juni om 19.00 uur. 

Zaal open: 18.45 uur. 

Adres: De Wijnstok, Dubbelsteijnlaan west 70, Dordrecht. 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met: info@ikjk-challenge.nl 

 

Emie Hendrikse  

 

Agenda Passage 

In juni hebben wij ons jaarlijkse etentje. 

 

Een gedicht, aangeleverd door Dicky Baas 

 

Laat mij als een klein kaarsje branden 

bescheiden in Uw koninkrijk. 

Een beetje warmte uit mijn handen 

naar anderen toe, als liefdeblijk. 

 

Laat mij een lichtje zijn voor allen 

die ‘k steeds op mijn weg ontmoet. 

Die net als ik, veel struikelen en vallen, 

die ik van U vertellen moet. 

 

Geef dat mijn hart een vat mag lijken 

dat gulzig zich vol liefde drinkt. 

Waaruit ik anderen mag verrijken 

tot eer van U, van Wie ik zing! 

 

(Mies Vreugdenhil)
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Bijbelleesrooster voor de maand juni 2014 

 

 

 

 

 

1 juni 1 Petrus 4:12-19 Lijden en vreugde 

2 juni 1 Petrus 5:1-14 Gezagsverhoudingen in de gemeente 

3 juni Joël 1:1-14 Zwijg niet over ellende 

4 juni Joël 1:15-20 De dag van de HEER komt 

5 juni Joël 2:1-11 Aanstormend leger 

6 juni Joël 2:12-17 Keer terug tot de HEER 

7 juni Joël 2:18-27 Het komt goed 

8 juni Joël 3:1-5 Pinksteren 

9 juni Joël 4:1-8 Straf voor Israels vijanden 

10 juni Joël 4:9-21 Tijd voor de oogst 

11 juni Psalm 119:41-48 Verlangen naar de wet 

12 juni Nehemia 1:1-11 Tranen van een schenker 

13 juni Nehemia 2:1-10 De koning werkt mee 

14 juni Nehemia 2:11-20 Inspectie 

15 juni Romeinen 1:1-7 Paulus legitimeert zich 

16 juni Romeinen 1:8-15 Zichtbaar geloof 

17 juni Matteüs 8:2-17 Onaanraakbaren worden aangeraakt 

18 juni Matteüs 8:18-34 Onnavolgbaar 

19 juni Matteüs 9:1-17 Voor wie is de dokter? 

20 juni Matteüs 9:18-34 Geneeskracht en meer 

21 juni Romeinen 1:16-32 Niets om je voor te schamen 

22 juni Romeinen 2:1-16 Geen oordeel zonder zelfonderzoek 

23 juni Romeinen 2:17-29 Hand in eigen boezem 

24 juni Romeinen 3:1-8 Gods trouw 

25 juni Romeinen 3:9-20 Citaat uit Psalmen 

26 juni Matteüs 9:35–10:4 De twaalf apostelen 

27 juni Matteüs 10:5-15 Neem niets mee 

28 juni Matteüs 10:16-33 Als schapen onder de wolven 

29 juni Matteüs 10:34–11:1 Keuzes maken 

30 juni Matteüs 11:2-15 Antwoord op twijfel 


