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OVERDENKING 
 
Tuin 
Wat kan ik, staande op mijn balkon, ik woon op een flat, jaloers zijn op men-
sen met een tuin. ‘Zullen we in de tuin gaan zitten?’ ‘Kan dat dan al?’ ‘Oh ja, in 
het vroege voorjaar kun je hier al in het zonnetje zitten’. Dat hoef ik op mijn 
balkon niet te proberen. Of het waait er, of het is er heet. Had ook ik maar een 
tuin... 
 
Paradijs  
Een tuin, een goed onderhouden tuin, heeft iets van het paradijs. Lees maar 
in Genesis 2. Het paradijs was…. een tuin. ‘God, de Heer, legde in het oosten 
in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens’ (Gen. 2 vers 8). Een 
heerlijke tuin was het, want ze is omgeven door water. Wat is, in het verzen-
gende klimaat van het Nabije Oosten, een tuin zonder water? In de tuin van 
Genesis ontspringt een rivier die zich verderop vertakt in vier grote stromen. 
De Pison, die stroomt rond het land waar goud gevonden wordt - wat een 
luxe! - en de Gichon, die stroomt rond heel Nubië heen. Rivier drie en vier zijn 
de Tigris en de Eufraat, bekende, majesteitelijke stromen. In die tuin staan 
bomen, bomen die er aanlokkelijk uitzien, bomen met heerlijke vruchten. Het 
klinkt alsof ze helemaal vanzelf tot wasdom komen, of er geen mensenhand 
bij nodig is. Geen angst voor nachtvorst in het voorjaar die de oogst in een 
klap ruïneert. Je hoeft je arm maar uit te strekken en je hebt een glanzende 
appel, peer of mandarijn te pakken. Een tuin als een paradijs. Moest de tuin 
onderhouden worden? God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Eden, 
lezen we, om die te bewerken en erover te waken. Bewerken en bewaken. 
Erg vermoeiend zal het niet geweest zijn. Denk u in: zonder onkruid, zonder 
luizen. ‘Onderhoudsarm en toch sfeervol’, zeggen de advertenties van de ho-
veniers. Zoiets, en dan nog aangenamer. Pas later, als de mens uit het para-
dijs verdreven is, wordt alles anders. 
 
Dorens en distels 
Waarom ging het paradijs voorbij? In de tuin stond een boom van de kennis 
van goed en kwaad. De enige boom waarvan ze niet mochten eten. Goed en 
kwaad, dat had God ze willen besparen. Zoals kinderen leven, onder de hoe-
de van hun vader. Zo hadden ze mogen leven, onbevangen, in de vrijheid van 
de kinderen van God. Onder de hoede van God. Want wat goed en kwaad is, 
dat had de mens niet hoeven weten. Dat gaat de mens te boven. De ‘jaren 
des onderscheids’ zijn gekomen. Of toch niet. De mens weet nog steeds geen 
raad met goed en kwaad. ‘Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik 
wil vermijden, het kwade, dat doe ik’ (Rom. 7: 19), schrijft Paulus. En sinds de 
mens ‘volwassen’ is, groeien er op de akker dorens en distels. De mens moet 
zwoegen voor zijn opbrengst en zweten voor zijn brood. 

  pagina 2

Tuinman 
Toch, de bijbel begint met een tuin (Genesis) en eindigt ook weer met een tuin 
(Openbaring 22 vers 1 en 2). Een tuin, zo schrijft Openbaring, met, ook weer, 
een rivier en, ook weer, de boom des levens. Daar was wel wat voor nodig, 
het ging niet vanzelf. Want tussen de tuin van het begin en de tuin van de toe-
komst heeft nog een tuin gelegen. De tuin van Pasen. Een tuin met daarin een 
graf. Een open graf! Ontroerend zoals het beschreven wordt (Joh. 20 vers 15). 
Het verdriet van Maria. ‘Waarom huil je’, vraagt een man. Maria denkt dat het 
de tuinman is. Jazeker. Hij ís de tuinman! Hovenier van het nieuwe paradijs. 
Hij noemt haar naam. Het is de Heer. Hij, Die kwaad en goed heeft onder-
scheiden. Hij, Die kwaad heeft geleden, ons ten goede. Hij, de Levende, Hij 
noemt haar naam. Leven zul je, in eeuwigheid, met de Levende. Een tuin 
bloeit rond het open graf.  
 
Luizen  
Intussen moeten we toch nog wel af en toe onkruid wieden. In mijn eerste 
gemeente, in mijn tuin in Groot-Ammers, wandelden de luizen op mijn rozen-
struiken onder de heg door naar de rozen van mijn buurvrouw. En hoe ik het 
de luizen ook verbood, ze waagden steeds weer de oversteek. Een tuin geeft 
altijd werk, is nooit af, steeds kun je bezig blijven. Waarom blijven mensen 
dan toch altijd tuinieren? En kijken ze naar Lodewijk Hoekstra van het Tv-
programma ‘Huis en Tuin’? Met om de zoveel tijd een nieuwe trend. Vroeger 
waren het bielzen, nu is de buitenkeuken in. Waarom dat bewerken en bewa-
ken, dat spitten en rooien, dat schoffelen en snoeien, besproeien en zaaien? 
Omdat wij ooit in het paradijs hebben gewoond. Afkomstig zijn uit de hof van 
Eden. En, omdat ons, eens, opnieuw zo’n tuin te wachten staat. En tot die 
tijd? Leef met open ogen. Kijk om je heen naar de schepping. En weet: 't is 
méér dan wat je ziet. ‘'t Is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis’ 
(Liedboek 1973 Gezang 479: 3). Voorteken van de tuin die komt.  
 
Een goede zomertijd wenst u, 
Ds. Hans van der Sterre 
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KERKDIENSTEN 
 
6 juli Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Hervormde kerk, Klundert 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Na afloop koffie drinken 

Voorganger Ds. W. van Laar, Willemstad 

Ambtsdrager van dienst M. Kruis 

Gastheer / gastvrouw S. Vormeer 

Collecte Rondgang 
 
               Uitgang 

1e Kerk 
2e Stichting Hoorn 
Onderhoudsfonds  

 
13 juli Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Klundert 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Boekentafel; Na afloop koffie drinken 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst H. Knook 

Gastheer / gastvrouw A. de Vrij 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Diaconie 
Kerk 

 

14 juli – 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. F.C. de Ronde  

 
20 juli Moerdijk FM: Hervormde kerk, Zevenbergen 

10.00 uur De Ontmoetingskerk 

Bijzonderheden Na afloop koffie drinken 

Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  

Ambtsdrager van dienst D. Konings 

Gastheer / gastvrouw W. Oostdijck 

Koster B. de Lint 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Onderhoudsfonds  
Kindernevendienst 

 
27 juli Moerdijk FM: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen 

10.00 uur De Ontmoetingskerk 

Bijzonderheden Na afloop koffie drinken 

Voorganger Mw. W. Balder-Timmerman, Willemstad 

Ambtsdrager van dienst E. Hendrikse 

Gastheer / gastvrouw A. Bom 

Koster F. Luijk 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Ouderenwerk 
Kerk 
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3 augustus Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Fijnaart 

10.00 uur De Ontmoetingskerk 

Bijzonderheden Na afloop koffie drinken 

Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  

Ambtsdrager van dienst W. Langbroek 

Gastheer / gastvrouw N. Kuin of M. Roks 

Koster M. Schouls 

Collecte Rondgang 
 
               Uitgang 

1e Diaconie                       
2e Kerk 

Onderhoudsfonds  

 
 
10 augustus Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenbergen 

10.00 uur De Ontmoetingskerk 

Bijzonderheden Boekentafel; Na afloop koffie drinken 

Voorganger Ds. H.W. Vijver, Oss 

Ambtsdrager van dienst P. de Lange 

Gastheer / gastvrouw A. Dijkshoorn 

Koster A. Bom 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Kerk 
Kerktelefoon 

 
 

11 augustus – 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. van der Sterre  

 
 
17 augustus Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert 

10.00 uur De Ontmoetingskerk 

Bijzonderheden Na afloop koffie drinken 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst W. de Loome 

Gastheer / gastvrouw A. Elzerman 

Koster A. van der Boon 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Zomerzending KIA 
Onderhoudsfonds  
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24 augustus Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Klundert 

10.00 uur De Ontmoetingskerk 

Bijzonderheden Na afloop koffie drinken 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst S. Vormeer 

Gastheer / gastvrouw E. Hendrikse 

Koster F. Brouwer 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Kerk 
Zendingsechtpaar Saane te Gambia 

19.00 uur: Openluchtdienst voor de  
Rooms katholieke kerk 

m.m.v. Het Interkerkelijk Koor 

 

25 augustus – 15.00 uur: Koffiekerk in het Fendertshof 

 
31 augustus Moerdijk FM: Hervormde kerk, Zevenbergen 

10.00 uur: De Dorpskerk 

Bijzonderheden Doopdienst; Na afloop koffie drinken 

Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  

Ambtsdrager van dienst A. de Vrij 

Gastheer / gastvrouw H. Keijzer 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Diaconie 
Onderhoudsfonds  

 

ROOSTERS 
 

 Kinderoppas Kindernevendienst 

  6 juli Myrthe en Femke Jolanda en Susanne 

13 juli Geerte en Angelique Nicky 

20 juli Emie en Myrthe Jolanda 

27 juli Nel, Lejanne en José Tiny 

  3 augustus Claartje en Femke Jolanda 

10 augustus Elly en Myrthe Myrthe 

17 augustus Marjolein en José Susanne 

24 augustus Annette, Geerte en Angeli-
que 

Neely Anne en Claudia 

31 augustus Emie en Femke Nicky en Saskia 

 

 PPT-dienst Beamerdienst 

  6 juli Ad Bert 

13 juli Jan Anton 
20 juli t/m 24 augustus: zomerdiensten in De Ontmoetingskerk 

31 augustus Edward Peter 
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 Bloemendienst Organist 

  6 juli Marjan van der Zwaag Dick van der Giesen 

13 juli Jana Peraer Johan van der Steen 

20 juli Mineke Huitkar Dick van der Giesen 

27 juli Joke Frijters Ad van Sprang 

  3 augustus Ella Knook Dick van der Giesen 

10 augustus Adrie Maris Ad van Sprang 

17 augustus Sophie de Vette Dick van der Giesen 

24 augustus Anneke Endepoel Ad van Sprang 

31 augustus Marion Kruis Dick van der Giesen 

 
 

Openluchtdienst 

 

Zondag 24 augustus a.s. zal voor de vierde keer een openluchtdienst worden 
gehouden aan de vooravond van de Fendertse week. Het thema van de 
dienst is deze keer "Waar drempels wegvallen". Net als de drie afgelopen ja-
ren wordt die weer gevierd op het plein voor de Rooms Katholieke kerk. De 
Opendeur Commissie heeft deze dienst samen met Jack Vermeulen voorbe-
reid en naast enkele voor te dragen gedichten zullen er veel bekende liederen 
gezongen worden uit de diverse bundels.  
Jack zal ook dit jaar weer de gezamenlijke koren uit Fijnaart dirigeren en dia-
ken Bastiaansen zal deze dienst voorgaan. De begeleiding op de piano is van 
Dick van der Giesen. 
De Opendeur Commissie nodigt iedereen, groot en klein, oud en jong, uit voor 
deze dienst. Mocht het weer niet meewerken, zullen we uitwijken naar binnen, 
waar we op voorhand natuurlijk niet vanuit gaan. De afgelopen jaren was het 
telkens wat dreigend met de bewolking en enkele druppels, maar verder bleef 
het droog.  
Na de dienst is er gelegenheid om koffie of thee te drinken in de Jacobushof. 
 
Tot ziens, 
Jan Tolenaars 

Opendeur Commissie  
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TAAKGROEP GEMEENTE   ZIJN 
 

WIJ  GEDENKEN 
 
Op 23 mei 2014 is in het ziekenhuis overleden Teuntje Dierks, 
geboren Van de Ree.  
Teunie van de Ree werd geboren op 12 april 1965 in Fijnaart. Op 

6 september 1985 trouwde ze met Peter Dierks. Ze kregen drie kinderen. 
Teunie was een lieve vrouw die voor iedereen klaar stond en een vriendelijk 
woord had. Ze was ook sportief, ze korfbalde bij de Kieviten en maakte fiets-
tochten met haar man. Ruim drie jaar geleden kwam daaraan een eind toen 
een ernstige ziekte, een bijzondere vorm van kanker, werd geconstateerd. 
Drie maanden lang werd ze behandeld in een Amsterdams ziekenhuis. Ze 
herstelde, maar een half jaar geleden kwam de kwaal helaas terug. Steeds vol 
goede moed en zonder klagen heeft ze haar ziekbed gedragen. Toch nog on-
verwacht is ze overleden. Tijdens het laatste bezoek en in de afscheidsplech-
tigheid in ‘De Parel’ hebben we Psalm 23 gelezen. Over de Goede Herder die 
met ons mee gaat op ál onze wegen. Zelfs al gaat het door een dal. Ze is 
maar negenenveertig jaar oud geworden. Het verlies is nog nauwelijks voor-
stelbaar. Moge de Goede Herder haar man Peter, zoon Joeri met Melissa, 
dochters Tessa en Jorine en de (schoon)ouders met zijn troost nabij zijn. 
 
Ds. Van der Sterre 
 

Wij gedenken Johannes Arie van Poortvliet.  

Hij overleed 17 mei op de leeftijd van 48 jaar. John kwam ter wereld in het 

ziekenhuis te Breda en groeide op in Heijningen. Hij werkte thuis mee in het 

zuivelbedrijf. Later reed hij voor verschillende transportbedrijven. John was 

echter vooral bekend door het vrijwilligerswerk dat hij deed bij de lokale om-

roep. Radio maken was zijn grote hobby, velen zijn door hem geïnterviewd en 

hij verzorgde ook de uitzendingen van onze kerkdiensten.  

Een aantal maanden geleden bleek John ernstig ziek te zijn. Dankzij de lief-

devolle hulp van zus en zwager Ina en Wim en broer Harry kon hij in zijn huis 

aan de Molenstraat blijven wonen. Hij genoot erg van de bezoekjes de hij daar 

ontving en de uitstapjes die hij nog kon maken, ook naar zijn moeder in de 

Fendertshof.  

Op 23 mei heeft de begrafenis plaats gevonden en in de dienst stonden we 

stil bij woorden van Jezus: “Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het 

land bezitten.” De familie wensen wij Gods troost en zegen toe. 

 

Wij gedenken Sjoukje Hofma-van der Mark.  

Zij overleed 23 mei op de leeftijd van 72 jaar. Sjoukje groeide op in Gorredijk. 

Zij leerde Max kennen en zij trouwden bijna 50 jaar geleden. Drie kinderen 

werden er geboren: Anja, Sjoerd en Mary. Vanuit Friesland verhuisden ze 
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eerst naar Alphen aan den Rijn en later naar Heijningen waar Sjoukje een La-

brador-kennel kon beginnen. Veel plezier beleefde ze aan de tentoonstellin-

gen waar ze met haar honden aan deelnam. 

Sjoukje was een actieve vrouw die kordaat kon optreden. Voor onze gemeen-

schap heeft ze onder meer in de kerkenraad gezeten en ze bezorgde maaltij-

den voor Tafeltje Dekje. Verdrietig was het overlijden van schoonzoon Cees 

en van kleinzoontje Alexander voor de geboorte. De laatste jaren had ze 

steeds meer te kampen met gezondheidsklachten. 

Nog maar twee maanden geleden bleek ze ernstig ziek te zijn en in het Fran-

ciscus Ziekenhuis kwam er een einde aan haar aardse leven. In de afscheids-

dienst stonden we stil bij woorden van Jezus uit Matteüs 15: “Groot is uw ver-

trouwen.” De Heer schenke Max, de kinderen en kleinkinderen zijn vrede en 

genade.   

 

Wij gedenken onze zuster Klara Margaretha van Beilen-van der Boon.  

Zij overleed 10 juni op de leeftijd van 76 jaar. Klara groeide op in Rotterdam 

als tweede dochter in een gezin van 5 kinderen. In 1959 trouwde ze met Evert 

van Beilen en al vrij snel gingen ze in België wonen. Uit hun huwelijk werden 5 

kinderen geboren: Ronald, Betty, Annemieke, Derk en Martin. Het tragische 

verlies van hun oudste kind Ronald liet diepe sporen na. 

40 jaar geleden kwam het gezin in Fijnaart wonen en hier hebben ze fijne ja-

ren beleefd. Klaartje liet zich kennen als een warme persoonlijkheid, een ster-

ke vrouw en een zorgzame moeder. Velen hebben genoten van haar gastvrij-

heid. Toen haar man Evert ziek werd, heeft ze hem met veel toewijding ver-

zorgd. Na het overlijden van Evert verloor het leven voor Klara zijn glans en 

dat haar Annemieke ernstig ziek was, drong niet geheel meer tot haar door. 

Het is wonderlijk dat moeder en dochter op dezelfde dag zijn overleden.  

Op 17 juni hebben we haar in de aarde te ruste gelegd, na een dienst van 

woord en gebed in de Ontmoetingskerk. Dat de familie nu de nabijheid van 

God en mensen mag ervaren.  
 

Ds. F.C. de Ronde  

 

Hartelijk dank 
Uw aanwezigheid bij de begrafenis, de vele schriftelijke reacties en andere 
vormen van belangstelling na het overlijden van mijn lieve vrouw en onze 
zorgzame moeder 
 
Maria Annigje Noordhoek-Bijl 
 
zijn voor ons een grote steun geweest. Hartelijk dank. 
 
C. Noordhoek en kinderen 
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Hartelijk dank 

Wij willen u hartelijk dankzeggen voor uw blijken van medeleven tijdens de 

ziekte en overlijden van mijn vrouw en ons Ma  

 

Sjoukje Hofma van der Mark 

 

Het is voor ons tot een grote steun geweest.  

Max, Anja, Sjoerd en Mary 

 
Hartelijk dank 
Wij willen u hartelijk danken voor uw blijken van medeleven na het overlijden 
van Klara van Beilen- van der Boon en haar dochter Annemieke. 
 
Gerrie en Ad van der Boon. 
 
 

PASTORALIA 
 

- Met Pinksteren deden 2 gemeenteleden belijdenis van hun 

geloof. Marjolein van der Most-van Alphen en Léander van Hol-

ten, die tevens gedoopt werd. Wij feliciteren hen van harte! 

- Op vrijdag 11 juli gaan Marcel Voeten en Virginia Nieuwkerk 

trouwen. Om 13.00 uur begint de dienst in De Dorpskerk, waar-

in wij de Heer om een zegen zullen vragen over hun huwelijk. 

Ook gemeenteleden zijn hier natuurlijk van harte bij uitgenodigd. Wij wensen 

Marcel en Virginia samen met hun dierbaren een prachtige dag. 

- In de dienst van 13 juli hopen wij Ella ten doop te houden, dochter van Elisa-

beth en Philip van Dueren den Hollander, Pigalle 4, Breda. 

- Dhr. A. Nouwen, Rembrandtstraat 10, heeft een hartoperatie ondergaan en 

is nu weer thuis om verder te herstellen. 

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

in Wiekendael om te revalideren van de operatie die zij onderging. 

- In Wiekendael verblijft tevens dhr. P. Verhagen, Torenvalkstraat 14. 

- Dhr. C. Knook, Molenstraat 95, wordt thans verpleegd in De 7 Schakels te 

Zevenbergen.  

- Dhr. H. Klaassen, Koperwiekstraat 9, moest na een val een aantal dagen 

opgenomen worden in het ziekenhuis. 

- Mw. D. Verhage-Heldoorn, Edv. Griegstraat 19, werd in het ziekenhuis op-

genomen. Nu is zij voor revalidatie in De 7 Schakels in Zevenbergen. 
- Dhr. Ch. Bolluyt, P. de Hooghstraat 2, is weer thuis gekomen na revalidatie 
in Weihoek. 
- Mw. A. van der Werf-den Hollander, Jan Punthof 85, is voor revalidatie in 
Bloemschevaert in Roosendaal. 
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-Wij kregen bericht van het overlijden van Catharina Wilhelmina Boeltjes, Ou-
de Kerkstraat 27 te Standdaarbuiten. Zij overleed 13 juni op de leeftijd van 59 
jaar. Vele jaren is Carina Boeltjes in liefde verbonden geweest met  
Toon Reijnders. De uitvaartdienst voorafgaande aan de crematie heeft 18 juni 
plaats gevonden in de kapel van Wiekendael. Wij wensen haar nabestaanden 
kracht en troost van boven toe.  
 

Ds. F.C. de Ronde 

 

Dank 
Eerst was Ineke opgenomen in het ziekenhuis en aansluitend vindt er nu  
revalidatie plaats in Wiekendael. Zij, en ik, zijn onder de indruk van de vele 
blijken van medeleven/medelijden. De zorgen waarmee zij te kampen heeft 
zijn mede daardoor verlicht. 
Namens Ineke veel dank voor al die lieve attenties die zij mocht ontvangen. 
Het samengaan van de vroegere 2 gemeentes heeft veel voordelen en een 
daarvan is dat zij nu, minstens, twee keer zoveel kaarten mocht ontvangen. 
Dat deed haar, en mij, goed. 
 
Ger Stam 

 

 

Gemeenteleden die in een verpleeghuis of 
woonzorgcentrum buiten Fijnaart wonen 

 

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

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

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

• Dhr. P. van Dueren den Hollander, Zorgcentrum De 7 Schakels, Kasteel-
weg 1, 4761 BN  Zevenbergen. 

• Dhr. J. van Mourik, De Brink, Melis Stokelaan 5, Roosendaal. 

• Mw. M. van Mourik-Bolluijt, De Brink. 

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

Thomashuis, Markt 32, Standdaarbuiten: Rieke Bom en Tessa Pols,  

 
Gemeenteleden die voor revalidatie in een verpleeghuis zijn 

 

• Dhr. P. Verhagen is in Wiekendael, Kalsdonksestraat 89, 4702 ZB  Roo-
sendaal 

• Mw. M. Stam-Koomans van den Dries is in Wiekendael, Kalsdonksestraat 
89, 4702 ZB  Roosendaal 
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• Mw. A. van de Werf-den Hollander is in Bloemschevaert, Covelijndijk 22, 
4706 GC Roosendaal 

• Mevr. D. Verhage-Heldoorn is in De 7 Schakels, Kasteelweg 1, 4761 BN 
Zevenbergen 

• Dhr. Korstiaan Stam is in de 7 Schakels, Kasteelweg 1, 4761 BN Zeven-
bergen 

 
 

Verhuisd 

 

Mw. C.J.M.H. v. Oosten-de Bruin, Steiledijk 12, 4793RK > Appelaarseweg 19, 

4793EJ Fijnaart. 

Mw. A.C. de Kok-Otto, Jan Punthof 103, 4793GT > Kerkring 27, 4793ES  

Fijnaart. 

 

Nieuw ingekomen 

Dhr. W.T. Oosterhuis, Hooilandseweg 91, 9983PB Roodeschool > Sterappel 

32, 4793KE Fijnaart. 

Fam. J.P. Konings-Blaak, Pastoor Jutenlaan 10, 4797CD Willemstad >  

Langeweg 5, 4793AS Fijnaart.  

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

meente. 

 
80+ verjaardagen 
  1 juli Dhr. L.J. Scheepers, Markweg Noord 1, 4794SP 
10 juli Mw. A. Vogelaar-Agterdenbos, Kerkring 25, 4793ES 
11 juli  Dhr. H.L. Hollemans, Koningin Emmastraat 15, 4793CC 
13 juli  Mw. T.J.C. van Laarhoven-Rijndorp, Friesestraat 16, 4794AD  
17 juli Dhr. J. van Exel, Kerkring 87, 4793ES 
19 juli  Mw. A. de Ruiter-de Wit, Kerkring 54, 4793ES 
22 juli  Mw. A.A. Tolenaars-Blokland, Eksterstraat 4, 4793GW 
22 juli Dhr. T. Nieuwkerk, De Bongerd 23, 4793BK 
23 juli Mw. G.D. Kers-de Wit, Edvard Griegstraat 28, 4793GP 
24 juli Mw. T. van den Hil-Verhagen, Molenstraat 93, 4793RA 
27 juli  Mw. M. Noordijk-Nouwen, Jan Punthof 57, 4793GS 
28 juli Mw. C. Rijnberg-Konings, Jan Punthof 51, 4793GS 
30 juli  Dhr. H. de Pater, De Bongerd 8, 4793BK 
30 juli Mw. W. van der Werf-van Drunen, Kerkring 50, 4793ES 
  4 aug. Mw. M. Oostdijck-Vogelaar, p/a Kalsdonksestraat 89, 4702ZB  

Roosendaal. 
  4 aug. Mw. A. d Vos-Slikboer, Jan Punthof 115, 4793GT 
  6 aug. Mw. L.H. Noordijk-Agterdenbos, Edvard Griegstraat 22, 4793GP 
  7 aug. Dhr. C. Jongbloed, Prins Bernhardstraat 9, 4793CT 
11 aug. Mw. S. Otto-van de Ree, Jan Punthof 95, 4793GT 
12 aug. Mw. E.K. Laurense-Maris, Kadedijk 17, 4793GA 
12 aug. Mw. J. Saarloos-Agterdenbos, Kerkring 25, 4793ES 
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18 aug. Mw. J.C. Burgers-Nieuwkerk, Eksterstraat 33, 4793GW 
24 aug. Dhr. H.G, van der Weerd, Appelaarseweg 18A, 4793EK 
24 aug. Mw. E. Bevelander-Verhoeven, Jan Punthof 105, 4793GT 

25 aug. Mw. A.K. Maris-Capelle, Appelaarseweg 45, 4793EJ 

 

Huwelijksjubilea 

 

50 jaar: 

  3 juli echtpaar Van der Horst-Langbroek, Veluwestraat 3, 4794 AB 

17 juli echtpaar Knook-de Pender, Pieter de Hooghstraat 67, 4793AG 

 

55 jaar: 

9 juli echtpaar Riethoff-Blijdestein, Koningin Emmastraat 38, 4793CD 

 

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

voor elkaar en anderen mag sparen. 
 
 

Hartelijk dank 
Hartelijk bedankt voor de bloemen en de vele kaarten die wij hebben gekre-
gen. Wij zijn nu al 55 jaar bij elkaar en dat is een rijke zegen. 
 
Jan en Wil Driesprong, Eksterstraat 14, 4793 GW Fijnaart 
 

 

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. 

 
 
 

Van de KERKENRAADSTAFEL 
 
 Samenvatting van de vergadering kerken-
raad op 10 juni 2014     
      

Voorzitter Wim Langbroek opent de vergadering met het lezen van Joël 4 
vanaf vs. 9 en gebed, waarna hij de aanwezigen welkom heet.  
Een speciaal woord van welkom richt de voorzitter tot mw. M. Kruis, die als 
nieuw lid van de kerkenraad aanwezig is. Fijn dat zij een vacante plaats heeft 
willen innemen. 
-Besproken wordt de stand van zaken rondom de invulling van de vacatures 
scriba, ouderling-kerkrentmeester en taakgroeplid Diaconie. Tot op heden 
hebben contacten met beoogde kandidaten nog geen resultaat opgeleverd. 
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De voorzitter vraagt nogmaals dringend de aandacht van de kerkenraadsle-
den voor dit probleem.  
-Op de agenda staat ook vermeld dat de kerkenraad een besluit tot aanpas-
sing kerkzaal volgens plan A neemt. Verwezen wordt naar de gehouden Ge-
meenteavond van 8 april 2014 over dit onderwerp. De gemeente heeft inge-
stemd met het voorstel van de kerkenraad om plan A te volgen. De kerken-
raad besluit dan ook om met het definitieve voorstel plan A in te stemmen. 
Het college van kerkrentmeesters zijn voornemens in de komende zomerperi-
ode, als de meeste erediensten in De Ontmoetingskerk zijn, de werkzaamhe-
den uit te voeren. In Contactruimte zal zowel wat betreft de voortgang, als ook 
met betrekking tot het oproepen  
van vrijwilligers aandacht e.d. aan het project worden besteed. 
-De diverse taakgroepen hebben de volgende mededelingen: 
Taakgroep Beheer: 
De begraafplaats is gedraineerd. Binnenkort zullen de paden (de meeste be-
staande en nieuw aan te leggen) door de aannemer geasfalteerd worden. De 
bekostiging vindt plaats vanuit het ‘reservefonds begraafplaats’. 
Taakgroep Pastoraat: 
De laatste maanden is door het pastoraat veel werk verzet, met name door de 
predikanten. 
Overigens staat het pastorale werk goed op de rails en verloopt de samen-
werking goed. 
Oecumenische samenwerking in Standdaarbuiten:  
In Standdaarbuiten wil men samen met de R.K. gemeenschap in de Vredes-
week op 21 september een tentoonstelling en presentatie van het boek van 
Toine Vermunt (in de molen) en ’s middags een lezing in de voormalige her-
vormde kerk door een medewerker van Pax Christi houden. 
Voor of na de dienst zullen er ballonnen opgelaten worden en er is uiteraard 
koffie/thee. De kerkenraad is van mening dat het een positief idee is en on-
dersteunt de initiatieven. 
Jeugdraad en Kindernevendienst: 
- Zijn er examenkandidaten? Indien bekend dan graag doorgeven aan Nicky 
Kuin. 
- Op 21 en 22 juni is er (als afsluiting van het jeugd-seizoenswerk een kamp 
georganiseerd op de boerderij van Joost en Gerda van Dorp voor de jeugd 
van 12-16 jaar. Nicky is daarbij aanwezig. Er wordt in tenten geslapen en er 
wordt een BBQ gehouden. 
- Bij de Stille tocht waren helaas slechts enkele kinderen aanwezig. Gepro-
beerd zal worden de Stille Tocht volgend jaar in wat bredere kring te trekken . 
Taakgroep Gemeente Zijn: 
Zij zijn bezig met de voorbereidingen voor het startweekend op 13-14 sep-
tember a.s. Zeker is dat zowel de voetbalwedstrijd als de BBQ gehandhaafd 
worden. 
Liturgische werkgroep: 
- In de taakgroep wordt gebrainstormd om de zangdiensten aantrekkelijker te 
maken. 
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- Doven/aansteken van kaarsen: in tegenstelling tot Kerstmis hebben de kaar-
sen in de Passietijd eigenlijk geen functie. Het voorstel is om in de Passietijd 
geen kaarsen aan te steken. De kerkenraad kan zich hierin vinden. Met Kerst 
(het feest van het Licht) blijft dat wel gehandhaafd. 
- De liederen uit het Nieuwe Liedboek zullen vaker gezongen gaan worden. 
Het is echter wel van belang om voor de luisteraars een verwijzing te doen 
naar het ‘oude liedboek’. 
- De cantorij blijft oefenen met nieuwe liederen. 
Ds. F.C.de Ronde: 
- Op 13 juli zal Ella Van Dueren de Hollander worden gedoopt. 
 
-Ook dit jaar zal het boekje ‘Kom in de Kring 2014-2015 weer worden uitgege-
ven. Het zal met Contactruimte september worden verspreid. 
-Aan de kerkenraad is een knap gekalligrafeerd manuscript geschonken door 
dhr. A. Boertjes. De kerkenraad stemt er mee in dat het manuscript in De Vij-
verhof wordt opgehangen. 
-Opgemerkt wordt dat de mededelingen via de beamer worden gepresenteerd 
en ook nog worden voorgelezen. Dit laatste doen we voor de luisteraars thuis. 
Voorgesteld en afgesproken wordt om de mededelingen te doen vanuit de 
consistorie, voorafgaand aan de kerkdienst. De ouderling van dienst zou dat 
kunnen doen. De aanwezigen hebben hier geen bezwaar tegen. Nà de zo-
mervakantie wordt dit verder uitgewerkt. 
-De diensten worden inhoudelijk goed genoemd. Ook de gemeenteleden zijn 
tevreden, zo blijkt uit huisbezoeken; compliment dus aan de predikanten.  
-De sluiting van deze kerkenraadsvergadering wordt verzorgd door Anton 
Dijkshoorn. Hij leest een gedicht uit het boekje ‘Geloof je dat nog’, met als titel 
“Ik geloof in de Heilige Geest’. 
Wim Langbroek sluit de vergadering, bedankt de aanwezigen voor hun in-
breng en wenst ieder welthuis. 
 
Willy Oostdijck, scriba 

 
Herinrichting van de kerkzaal in De Dorpskerk. 
Nu het definitieve besluit tot herinrichting van de kerkzaal in de kerkenraad in 
vervolg de gemeenteavond is genomen, willen we als college van kerkrent-
meesters voortvarend te werk gaan. Inmiddels hebben we gesproken met dhr. 
F. Groenleer die namens de P.K.N. de bouwplannen beoordeelt en ons van 
de verdere nodige informatie voorziet. Eén dezer dagen bespreken we de 
plannen met de gemeente Moerdijk.  Als hieruit geen onoverkomelijke zaken 
naar voren komen, staat niets in de weg de komende zomerperiode de herin-
richtingsplannen uit te voeren. Mits…………er voldoende vrijwilligers zijn die 
een deel van de werkzaamheden voor hun rekening nemen, zoals we op de 
gemeenteavond met elkaar bespraken. 
In de kerk zal vanaf zondag 29 juni a.s. een lijst liggen waarop u zich als vrij-
williger kan aanmelden. Graag uiterlijk tot 7 juli a.s. de lijst invullen, ook kunt u 
zich natuurlijk aanmelden bij een der kerkrentmeesters.  Aan de hand van de 
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aanmeldingen en we rekenen op veel aanmeldingen, kunnen we een schema 
van werkzaamheden opstellen. 
 
Graag zien wij uw aanmelding tegemoet voor een of meerdere werk-
zaamheden als hieronder genoemd, te weten: 
 

1. aanbrengen van noodvoorzieningen, afdekwerk e.d.. 
2. opruimen van diverse in de weg staande zaken als stoe-

len, kastinrichting e.d.. 
regelmatig schoonmaken / schoon houden tijdens en na 
de werkzaamheden, ook de keet, toilet e.d. 

3. zorg voor de inwendige mens als koffie, koek e.d.. 
4. sloopwerk van bestaande inrichting, banken, vloertegels 

e.d.. 
5. grondwerk, graafwerk e.d.. 
6. leggen van pvc-folie, isolatie, bouwstaalnetten e.d.. 
7. hand –en spandiensten in het algemeen. 
8. klein schilderwerk. 

 
We willen met de werkzaamheden aanvangen: 14 juli 2014. Professionele 
krachten zullen dan eerst wat sloopwerk en voorbereidingen treffen die niet 
door vrijwilligers kunnen worden gedaan. O.a. zullen dan voor in de kerkzaal 
links en rechts van het middenvak banken tijdelijk worden verwijderd, de ban-
ken die dus na het schilderwerk weer herplaatst worden, zodat het schilders-
bedrijf met een hoogwerker met het schilderwerk kan beginnen.  
Het is de bedoeling zo veel mogelijk meerdere werkzaamheden tegelijkertijd 
te laten plaats vinden, zodat de werkzaamheden zo kort mogelijk tijd in beslag 
nemen. 
 
Met spanning zien we uit naar uw aanmelding. U allemaal kunt een 
steentje bijdragen, en denk nu niet ‘ik ben te oud’, of…’ik kan niets, ik 
ben niet handig’, iedereen kan wel wat !!!!.  
 
Namens het college van kerkrentmeesters 
Wim Langbroek. 

  

Portret van een gemeentelid 
 

Hoe lang bent u al lid van deze gemeente? 
Ik ben ruim 45 jaar lid van deze gemeente. 
 
Voelt u zich thuis in deze gemeente? Wat 
maakt dat u zich thuis voelt? 
Jawel, ik voelde me hier meteen thuis, hoewel 
het toen natuurlijk een heel andere tijd was dan 

nu. Ik ben over allerlei dingen anders gaan denken, maar gelukkig is de kerk 
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met de tijd mee-ontwikkeld en dat maakt dat ik me nu nog steeds thuis voel in 
deze gemeente. Ik vind het fijn dat de kerk nu veel transparanter is dan toen. 
 
Wat spreekt u het meest aan in deze gemeente? 
Ik vind het fijn dat de twee kerken samengevoegd zijn. Ik begreep als kind al 
niet waarom er twee kerken naast elkaar bestonden en waarom er ook in het 
verenigingsleven aparte clubs bestonden. 
 
Bent u ergens actief bij betrokken (geweest) in de kerk? Hoe hebt u dat erva-
ren? 
Ik ben eerst wijkouderling geweest. Daarna werd ik notabele, toen kerkvoogd, 
toen ouderling-kerkvoogd en uiteindelijk kerkrentmeester. Daarna ben ik ge-
stopt, want in mijn familie was mijn hulp nodig en ik vond dat dat voorging. Ik 
ben nu nog wel wijkteamlid en doe bezoekjes bij de mensen die dat prettig 
vinden. 
 
Wat betekent het voor u om lid te zijn van de Protestantse kerk in Fijnaart? 
Ik houd van de gemeenschapszin. Het is leuk om in de week dezelfde men-
sen tegen te komen als ’s zondags in de kerk. Je kent de mensen en deelt iets 
met elkaar. 
 
Op welke manier wilt u iets doen met uw geloof en kan dat in deze gemeente? 
Ik wil omzien naar de mensen in mijn omgeving en dat hoeven niet alleen 
mensen uit de gemeente te zijn. Ik probeer oprecht te luisteren naar de men-
sen en daadwerkelijk iets te doen voor wie mij nodig heeft. Dat kunnen heel 
kleine dingen zijn. Ik doe liever iets voor een ander dan dat een ander iets 
voor mij moet doen. 
 
Hoe ervaart u de kerkdiensten? 
Meestal als prettig. Soms, maar dat ligt dan vast aan mijzelf, neem ik er niet 
zoveel uit mee. Ik vind het leuk als het allemaal niet zo gladjes verloopt. Het 
hoeft niet zo star, mag best een beetje losjes. 
 
Welke plaats moet een kerk innemen in een dorp als Fijnaart en heeft onze 
kerk die plaats? 
Het is belangrijk dat de kerk voor de hele dorpsgemeenschap uitdraagt dat ze 
ergens voor staat. Dat kan zijn hulp voor werkelozen die dat nodig hebben, 
maar ook meedoen met leuke dingen. Ik heb stille vermoedens dat dat niet 
voldoende gebeurt. In zo’n dorpsgemeenschap moet je elkaars capaciteiten 
en elkaars mogelijkheden benutten.  
 
Hebt u suggesties of ideeën voor onze kerk? 
We moeten met elkaar in gesprek blijven en naar elkaar blijven luisteren en 
vooral de boodschap uit de Bijbel vertalen naar het heden en van daaruit 
steeds verder gaan met elkaar. Het is fijn dat de predikant dat in zijn preken 
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ook doet: dingen die in de wereld gebeuren betrekken bij ons geloofsleven en 
dat proberen handen en voeten te geven. Zo proberen christen te zijn. 
 
Is er nog iets dat u wilt doorgeven aan de lezers van Contactruimte? 
We moeten met respect met elkaar omgaan. Luister naar elkaars mening, 
want meningen mogen naast elkaar bestaan. Zeg positieve dingen tegen de 
mensen die iets geregeld hebben en als je eens ergens minder blij mee bent, 
spreek het dan uit waar het hoort en kijk naar waarom iets zus en niet zo ge-
daan wordt. Dan heb je er waarschijnlijk begrip voor.  
 

 

Jeugdrubriek 

 
DOOPDAGVIERING 15 juni 2014   
Nadat dominee Franc de Ronde kort had uitgelegd wat het betekent om ge-
doopt te zijn werden Tijl Goudriaan, Anne Nieuwkerk, Teun Nieuwkerk, Gwen 
Roks, Caroline Breure, Judith Leinenga, Josua Elenbaas en Ischa Elenbaas 
naar voren geroepen om hun doopkaars aan te steken aan de Paaskaars. Bij 
de doop wordt onze naam samen met Gods Naam genoemd. Gods naam is 
“Ik ben erbij”. Gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Geest mo-
gen we weten dat God onze Vader wil zijn, dat we discipelen zijn van Jezus 
en dat Gods Geest in ons wonen wil. Terwijl de kinderen vooraan hun kaars 
aanstaken zongen we een aantal keer het nieuwe lied: “Leven is gegeven” 
NLB 359: 1 en 2. Daarna gingen de kinderen naar de kindernevendienst of de 
oppas. Na de dienst was er nog koffie/thee/fris en wat lekkers. 
De volgende doopdagviering is 30 november.  
Emie Hendrikse 
 

Vakantie Bijbel Club (VBC): Té gek! 
Het duurt nog even, maar in de herfstvakantie (22, 23, 24 
oktober) wordt er weer een VBC gehouden. Het Thema is 
dit jaar: “Té gek!” 
Achter de schermen zijn we al met een aantal enthousias-
te mensen begonnen met de voorbereidingen, maar voor 
de dagen zelf kunnen we ook altijd nog wel mensen (jong / 
oud) gebruiken. Zou u / jij willen helpen bij dit feest? (kan 
van alles zijn: bij het knutselen, muziek, het spel op vrij-
dag, limonade schenken, oppassen op de kleintjes, foto’s 
maken, één, twee of meer dagen…)  
Opgave en info: Gerda van Dorp of Marloes Bas 
(jeugd@pknfijnaart.nl). 

Alvast voor in je agenda: Medewerkersavond: 8 oktober om 20.00. 
Groetjes van het VBC-team. 
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Startweekend 
 
Zet het alvast op de agenda of op de kalender! 
Op 13 en 14 september starten we met de aftrap voor een nieuw kerkelijk 
jaar. Het programma is op dit moment nog niet helemaal bekend, maar na het 
succes van vorig jaar, is de kans groot dat de voetbalwedstrijd er ook weer bij 
is. Verder natuurlijk activiteiten voor jong en oud en de vertrouwde BBQ bij het 
Trefpunt. 's Zondags volgt een feestelijke dienst met medewerking van jong 
en oud. 
U komt toch ook?  
 

Wilt u/jij ons helpen? Graag.... 
 

Mail of bel naar Emie: 0168 464426; emie74@live.nl 
of Marjolein: 0168 467074; leinroks@live.nl 

 

 

 

 
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. 

 

 

TAAKGROEP   BEHEER 
 

 

Verantwoording collecten 25 mei t/m 22 juni 2014 
  

25-05  Onderhoudsfonds                     €   196,00 
25-05  Zangdienst                                €     26,80 

29-05  Kerk (Hemelvaartsdag)             €     45,02 

01-06  Onderhoudsfonds                      €   107,75 

01-06  Kerk                                           €     91,97 

08-06  Kerk (Pinksteren)                       €   277,21 

15-06  Onderhoudsfonds                      €   137,68 

16-05  Trouwdienst                               €   150,00 

  

Giften 

Via mevrouw van Nieuwenhuijzen 1 x € 10,= 

Alle gevers hartelijk dank. 
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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. 

 

FANCY FAIR - zaterdag 30 augustus 2014 

Ook dit jaar organiseren we de laatste zaterdag van augustus weer een Fancy 

Fair rondom de kerk en in de Vijverhof. Op een aparte pagina van deze Con-

tactruimte kunt u lezen wat er allemaal te doen is en hoe laat we daarmee be-

ginnen. We hopen er met z’n allen zoals altijd een hele gezellige dag van te 

maken.  

Heel veel mensen hebben al hun inzet en medewerking toegezegd en dat 

doet altijd goed! Deze keer willen we de opbrengst bestemmen voor vernieu-

wingen in de kerk.  

De verkoop van de loten voor de grote verloting start binnenkort. De loten kos-

ten € 2,50 per stuk. 1ste prijs € 330,-- en 2de prijs € 170,--.  

Wij vinden het heel fijn als wij prijzen en prijsjes voor het Rad van Avontuur en 

(zelfgebakken) lekkers voor bij de koffie en thee ontvangen. U kunt dit vanaf 

9.00 uur op 30 augustus inleveren in de Vijverhof. 

Voor de snuffelmarkt zouden we graag bruikbare spulletjes van u willen ont-

vangen (geen meubels!). Ook kleding is van harte welkom. Ook dit kunt u 

vanaf 9.00 uur inleveren in de Vijverhof of vooraf bij: Lenie Vogelaar, Pr. 

Bernhardstraat 3, tel. 464585 - Arie Breure, Parelstraat 7, tel. 462877 - tel. 

463357 of Addy Roks, Hoge Heijningsedijk 12, tel. 462254. 

We vertrouwen op uw medewerking en hopen dat u 30 augustus aanwezig 

kunt zijn tijdens de Fancy Fair. Graag tot dan! 

 

De Fancy Fair Commissie: Lenie, Albert, Arie, Gerrit, Jos, Aagje, Henk 
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FANCY FAIR zaterdag 30 augustus 
RONDOM DE DORPSKERK 

 

Van 10.00 tot 18.00 uur 

 
• Bloemenkraam 

• Oliebollen  

• Snuffelmarkt  

• Springkussen  

• Eendjes vissen 

• Verkoop zelfgemaakte kaarten  

• Verkoop poffertjes  

• Sjoelen  
 

IN DE VIJVERHOF: 
Koffie, thee of fris met cake 

of een andere versnapering 

 

RAD VAN AVONTUUR 

 

Kom op tijd want we willen ’s morgens al starten 

met alle activiteiten en om 18.00 uur stoppen. 

Op dat tijdstip zal ook de trekking van de grote 

verloting plaatsvinden. 
 

U KOMT TOCH OOK?! 
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Het Manuscript dat herinnert aan de in gebruik name De Dorpskerk 

Onlangs heeft de heer A.C. Boertjes, ons als kerkenraad en gemeente, een 

door hem gemaakt manuscript aangeboden. Het manuscript herinnert aan de 

in gebruik name van de voormalige hervormde kerk op 22 juni 1876, 138 jaar 

geleden, nu genaamd De Dorpskerk. 

De heer Boertjes is geboren in Heijningen en is op 2 juli 1950 in deze kerk 

gedoopt door de toenmalige predikant (pastor loci) ds. M.H. Geertsema. Eén 

van de hobby’s van de heer Boertjes is kalligraferen of wel de kunst van het 

schoonschrift. De heer boertjes schrijft ons o.a.: ‘in dit tijdperk van computers 

en daaraan gekoppelde programma’s van tekstverwerking, wordt het hand-

schrift eigenlijk totaal verwaarloosd. Het schrijven met de pen of penseel is 

een bezigheid die een mens rust geeft’. 

Het manuscript is van de afmetingen 50 x 35 cm. De tekst is geschreven in de 

FRAKTUR letter op papier dat wordt aangeduid als STREZA marmoreen. De 

kleuren gouache, die dhr. Boertjes heeft gebruikt, zijn ultramarijn (donker), 

phthalo blauw (licht), goudverf, smaragdgroen, gebrande Sienna (bruin), 

scharlakenrood en sepia. In ca. 105 uur, voorbereiding, ontwerp, centreren, 

kalligraferen, inschilderen en afwerking, heeft dhr. Boertjes het manuscript 

gemaakt. 

Inhoudelijke bijzonderheden van het manuscript zijn de symbolen, te weten de 

Alpha en de Omega, naar de tekst uit de Openbaring van Johannes hfdst. 1 

vers 8. Verder is links en rechts van het kerkzegel het Chi Rho monogram 

aangebracht. Chi en Rho zijn in het Grieks de eerste twee letters van het 

woord Christus. Links onder bevindt zich het kruisteken met de bladeren en 

de Latijnse tekst ‘In hoc signo vinces’, hetgeen betekent: ‘In dit teken zult gij 

overwinnen’. 

De kerkzegel zoals dat is afgebeeld in het centrum van het manuscript is een 

ontwerp van de Stichting voor Banistiek en Heraldiek. 

De verbondkist en de tempel zijn vanouds als een geometrische figuur voor-

gesteld. Ze telt zeven hoekpunten. De voorstelling van de driehoek en vier-

kant met elkaar verbonden symboliseert de scheppende kracht van geest en 

lichaam. De vorm is die, waarin reeds in de catacomben de verbondkist is 

voorgesteld. Het is de meest eenvoudige aanduiding voor het Huis des Heren. 

De ‘hoekstenen’ van de geloofsdriehoek worden tenslotte gevormd door de 

drie maliën, voorkomende in het wapen van de voormalige gemeente Fijnaart 

en Heijningen i.c. de lokalisering in het Markiezaatsgebied van het geslacht 

De Glymes. In dit gemeentewapen bevinden zich 3 ‘maliën van zilver’.  

Het in 1645 afgebroken kerkgebouwtje was gewijd aan Sint-Jacobus. Dit was 

de beschermheilige van de markiezin die in 1548 de Fijnaartse polder liet be-

dijken. Als kerkelijk symbool voor Jacobus wordt in het algemeen de schelp 

gekozen, die ook als een symbool in het zegel voorkomt. Bekend zijn de ‘Co-

quilles St.-Jacques’ ook wel genoemd ‘de Sint-Jacobsschelpen’. 
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De bijbeltekst 1 Koningen 8: 20 en 21, onderaan in het manuscript, is door 

dhr. Boertjes geschreven uit de Bijbel die hij als leerling bij het verlaten van de 

Christelijk Nationale School te Heijningen kreeg aangeboden. 

 

De heer Boertjes heeft in 1970 Fijnaart verlaten en is heden woonachtig in 

Oostburg, West Zeeuws Vlaanderen. 

 

Het manuscript is opgehangen in De Vijverhof. Kijk er eens op uw gemak aan 

de hand van bovenstaande tekst naar, ook ziet u het manuscript dan in de 

kleuren zoals hierboven aangegeven. Ook vanaf deze plaats dank ik de heer 

Boertjes voor het beschikbaar stellen van dit prachtige werkstuk. 

 

Wim Langbroek 
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TAAKGROEP KERK en WERELD 
 

 

  Beste mensen, 

 

Het was weer een geweldige fietsdag op zaterdag 7 juni jl. met mooi weer en 

wel wat wind. Wij, als organisatie van Lopend Vuurtje, hebben genoten van 

het aantal starters (37) en de bezoekers aan de Rooms Katholieke Kerk (40). 

Dit jaar was Elmie de Ruiter weer de enige starter op de 120 km. Zij fietst die 

dag wel van haar ouderlijk huis naar Fijnaart en weer terug, knap hoor!  

Maar het draait natuurlijk om het SPONSOREN. Geld voor de stichting HET 

RAAKT U dat maar liefst €600,00 heeft opgebracht. Een mooi bedrag waar 

we u allen, ook de mensen die niet mee fietsten, voor hebben gezorgd. HAR-

TELIJK DANK daarvoor. 

 

Tot volgend jaar! 

 

Met vriendelijke groet, 

Commissie Lopend Vuurtje Fijnaart 

Rooms Katholieke kerk en Protestantse Gemeente 

 
De onderstaande pinkstergroet werd meegegeven aan de deelnemers: 

 
Uw Geest gaat uit 
en brengt in ons bezieling. 
U bent de oorsprong 
waardoor wij bestaan. 
U kleurt ons leven 
met uw inspiratie, 
zendt ons op weg 
en laat ons samengaan.  
 
 
 

U raakt ons aan, 
Leert ons de taal 
Van liefde spreken. 
Geeft ons de eenheid 
in verscheidenheid. 
Zo mogen wij elkaar 
Met vrede groeten, 
Omdat uw Geest 
Ons leven leidt. 

 

Carole van Dueren den Hollander-Heming 
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Stichting Het Raakt U 
 
Stichting Het Raakt U is voor de allereerste Koningsdag als goede doel ge-

vraagd voor de jaarlijkse rommelmarkt en bazaar van de PKN Fijnaart. Het 

was voor onze stichting een bijzonder mooie dag, waar wij van hebben geno-

ten. Het was de hele dag een gaan en komen van mensen die een steentje 

hebben bijgedragen, bijv. door mee te helpen om de bazaar en rommelmarkt 

tot een succes te maken of door simpelweg mee te spelen met het rad van 

fortuin.  

De opbrengst was voor de stichting een grote verrassing, namelijk € 1956,--. 

Op de eerste plaats willen wij de organiserende commissie bedanken dat zij 

ons hebben uitgenodigd als goede doel. Wij willen iedereen bedanken die op 

zijn manier een financiële bijdrage heeft geleverd om uiteindelijk aan dit mooie 

bedrag te komen. Natuurlijk de vele sponsoren die aan deze dag hebben bij-

gedragen. En de mensen die ons hebben voorzien van koffie, soep etc. 

Wij van de stichting Het Raakt U zijn trots dat wij ons tijdens de Koningsdag 

hebben mogen presenteren in Fijnaart. Het blijkt dat we nog niet erg bekend 

zijn. We hebben via deze dag dan ook niet alleen een mooi bedrag geschon-

ken gekregen, maar ook aan onze naamsbekendheid kunnen werken. 

 

Niet alleen waren wij het goede doel van de Koningsdag, ook de commissie 

van het Lopend Vuurtje heeft aan ons gedacht. Door heel Nederland zijn er 

zaterdag 7 juni verschillende kerken te bezichtigen geweest. Ieder jaar wordt 

dit gedaan onder de naam het Lopend Vuurtje. De bedoeling van deze dag 

dat mensen per fiets de pinkstergroet brengen aan de verschillende kerken in 

Nederland. Zo ook vanuit Fijnaart, waar het vertrekpunt was vanuit de Jaco-

bus de Meerdere kerk. De tocht bestond uit verschillende afstanden 35, 45, 65 

en 120 km. De eerste zijn al om 8.00 uur vertrokken voor de tocht van 120 km 

de overige deelnemers zijn vertrokken tussen 9.00 uur en 10.00 uur de gehele 

tocht was gratis en in alle kerken was er wel een kop koffie, thee of iets har-

tigs te krijgen. Aan de deelnemers is gevraagd om een vrijwillige bijdrage voor 

stichting Het Raakt U te leveren. De deelnemers hebben met elkaar, met gulle 

hand gegeven. De totale opbrengst was € 600,--. Iedereen die heeft bijgedra-

gen op wat voor manier dan ook om dit bedrag samen te brengen, bedankt 

namens ons bestuur, maar vooral namens de kinderen met een beperking. U 

heeft er aan bijgedragen dat deze doelgroep opnieuw kan blijven genieten van 

de komende activiteiten. 

 

Heeft u ons gemist tijdens deze dagen of wilt u nog meer informatie over onze 

stichting dan kunt u kijken op onze site www.hetraaktu.nl of op onze facebook 

pagina www.facebook.com/StichtingHetRaaktU. Alle informatie is hier te vin-

den. Ook zijn wij bereid om uw vragen over onze stichting te beantwoorden. 
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Omdat wij over het algemeen alleen dagverblijven benaderen en kinderen die 

bij ons bekend zijn, is het heel goed mogelijk dat u een kind kent, dat in aan-

merking komt voor activiteiten die wij organiseren. Schroom dan niet om met 

ons contact op te nemen. Want wij zijn er voor alle kinderen met een beper-

king!  

Nogmaals dank aan één ieder. 

 

Namens het bestuur van Stichting Het Raakt U, 

Kees Ploeg, 0168-463364 

 
 

Op zondag 13 juli en zondag 10 augustus staat de 
boekentafel weer voor u klaar na de ochtenddienst. 
Een van beide keren willen we speciaal aandacht ge-
ven aan het 200-jarig bestaan van het Bijbelgenoot-

schap. 
Als u in deze zomerperiode iets wil bestellen, kunt u contact opnemen met Nel 
Goudriaan of Nel Blok. 
We zien u graag ook al is het slechts voor een praatje over onze boeken. We 
hebben voor elk wat wils. 
Steek uw licht op bij de boekentafel. 
 
Nel G., Nel B. en Bep 
 
 

AGENDA 

 
  6 juli 19.30 uur: 25+gespreksgroep, Appelaarseweg 2 

  8 juli 19.45 uur: Vergadering kerkenraad, Vijverhof 

  9 juli 14.15 uur: Ouderensoos 

23 juli 14.15 uur: Ouderensoos 

30 juli? 14.15 uur: Ouderensoos??? 

 

Vooraankondiging: 13/14 september STARTWEEKEND 

 

 

DIVERSE MEDEDELINGEN 
 
Op 13 juli of 10 augustus heeft Amnesty een pe-
titie voor Claudia Medina uit Mexico. 
Claudia Medina, moeder van drie kinderen, 

werd op 7 augustus 2012 ’s nachts door mariniers uit haar huis gehaald. 
Geblinddoekt en met haar handen vastgebonden. Ze zegt op een marineba-
sis gemarteld en aangerand te zijn. Er is nog niemand verantwoordelijk ge-
houden voor haar ontvoering en mishandeling. 
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Volgens Claudia gaven de mariniers op de marinebasis haar elektrische 

schokken, trapten en sloegen ze haar en randden ze haar aan. Ze dreigden 

haar met een metalen buis te verkrachten. Ook spoten ze met een injectie-

naald chilisaus in haar neus. De volgende dag werd ze samen met andere 

gevangenen naar het kantoor van de federale aanklager gebracht. Daar zag 

ze dat haar man en zwager ook opgepakt waren. Ze werd ondervraagd en 

gedwongen een verklaring te ondertekenen die ze niet mocht lezen. Claudia 

en de anderen werden vervolgens aan de media gepresenteerd als een ge-

vaarlijke en bewapende bende die de politie had opgepakt. 

Op 13 augustus 2012 verscheen Claudia voor de rechtbank. Ze trok de ver-

klaring die ze gedwongen was te ondertekenen weer in en vertelde wat er ge-

beurd was. Alle aanklachten – behalve die van het dragen van een illegaal 

wapen - werden ingetrokken. Claudia kwam op borgtocht vrij. Haar man en 

zwager zitten nog vast. Er is nog geen onderzoek gedaan naar de martelingen 

en mishandelingen die ze ondergingen en de daders zijn nog niet verantwoor-

delijk gehouden. 

In de Campagne “Gebruik je Macht” kunnen wij met onze handtekening mis-

schien een klein steentje bijdragen aan rechtvaardigheid in deze zaak. 

 

Bep Rosing 

 

 

 
 
Nieuw boek over Bijbelse uitdrukkingen 

 
Op 3 juni ontving het jarige Nederlands Bijbelgenootschap het zojuist 
verschenen boek Een lust voor het oog - en andere Bijbelse uitdrukkin-
gen. Algemeen directeur Rieuwerd Buitenwerf nam het boekje, gemaakt 
door uitgever Van Dale, in ontvangst.  
 
Babylonische spraakverwarring, de lier aan de wilgen hangen, als een dief in 
de nacht, bergen verzetten: veel Bijbelse uitdrukkingen, metaforen en zegs-
wijzen zijn inmiddels een rotsvast onderdeel geworden van ons dagelijks taal-
gebruik. Vaak worden deze talige pareltjes uit het ‘Boek der boeken’ niet be-
wust gebruikt. In het boek Een lust voor het oog – en andere Bijbelse uitdruk-
kingen kan de uitleg van de herkomst dan ook tot een openbaring leiden. 
 
Gebruik van Bijbelse uitdrukkingen 
Ton den Boon neemt bijbelse uitdrukkingen onder de loep en kijkt daarbij naar 
de verschillende bijbelvertalingen. Daarnaast beschrijft hij hoe het bijbelse 
Nederlands in de literatuur (en in de Dikke Van Dale) terechtgekomen is. Met 
bijvoorbeeld uitspraken van politici laat hij zien dat gebruik van bijbelse uit-
drukkingen zeer actueel is. 
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Tentoonstelling Thuis in de Bijbel 
In het Museum Catharijneconvent in Utrecht is t/m 10 augustus 2014 de ten-
toonstelling Thuis in de Bijbel te bezoeken. Een tentoonstelling waar getoond 
wordt hoe de verhalen uit de Bijbel een integraal onderdeel zijn van de kunst 
en cultuur in de Lage Landen. Deze tentoonstelling sluit mooi aan op de in-
houd van het boek  Een lust voor het oog. Op vertoon van het boek ontvangen 
bezoekers van het Museum Catharijneconvent een 2e entreebewijs gratis (t/m 
dec. 2015). 
 
Boek en e-boek 
Een lust voor het oog – en andere Bijbelse uitdrukkingen bevat 168 pagina’s 
en kost € 14,99. ISBN 9789460771767. 
Er is ook een e-boek, prijs € 9,99, ISBN 9789460771774. Beide titels zijn ver-
krijgbaar via de (online)boekwinkel en via de Van Dale-webwinkel. 
 

 
 
Uw gebed gevraagd voor CHINA 

Het aantal christenen in China neemt nog steeds dagelijks toe. Officiële cijfers 
laten zien dat er zo’n dertig miljoen christenen zijn, onofficiële schattingen 
gaan uit van honderd miljoen. De vraag naar bijbels blijft hoog.  
Hebben deze mensen dan geen bijbel? Nee, niet allemaal. Veel gezinnen 
moeten rondkomen van ongeveer € 0,75 per dag. Ze leven op het platteland, 
in grote armoede. Een bijbel kunnen ze helaas niet betalen. In de stad Nanjing 
worden bijbels voor hen gedrukt en daarna verdeeld over distributiepunten in 
het land. Van daaruit worden ze gratis verspreid. 
Bid (en dank!) voor christenen in China. 
 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap   
Contactpersoon werkgroep: Nel Blok en Anneke Endepoel 
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Bijbelleesrooster voor de maanden juli en augustus 2014 

 

 

 

 

 

1 juli Romeinen 3:21-31 

2 juli Romeinen 4:1-12 

3 juli Romeinen 4:13-25 

4 juli Romeinen 5:1-11 

5 juli Romeinen 5:12-21 

6 juli Matteüs 11:16-30 

7 juli Matteüs 12:1-21 

8 juli Matteüs 12:22-37 

9 juli Matteüs 12:38-50 

10 juli Romeinen 6:1-14 

11 juli Romeinen 6:15-23 

12 juli Romeinen 7:1-12 

13 juli Romeinen 7:13-25 

14 juli Nehemia 3:1-10 

15 juli Nehemia 3:11-21 

16 juli Nehemia 3:22-32 

17 juli Nehemia 3:33–4:8 

18 juli Nehemia 4:9-17 

19 juli Matteüs 13:1-23 

20 juli Matteüs 13:24-35 

21 juli Matteüs 13:36-46  

22 juli Matteüs 13:47-58 

23 juli Romeinen 8:1-11 

24 juli Romeinen 8:12-25 

25 juli Romeinen 8:26-39 

26 juli Nehemia 5:1-13 

27 juli Nehemia 5:14-19 

28 juli Nehemia 6:1-9 

29 juli Nehemia 6:10-19 

30 juli Nehemia 7:1-7a  

31 juli Nehemia 7:61-72a 

1 augustus Nehemia 7:72b-8:8 

2 augustus Nehemia 8:9-18 

3 augustus Nehemia 9:1-8 

4 augustus Nehemia 9:9-17 

5 augustus Nehemia 9:18-27a 

6 augustus Nehemia 9:27b-32 

7 augustus Nehemia 9:33-37 

8 augustus Matteüs 14:1-12 

9 augustus Matteüs 14:13-21 

10 augustus Matteüs 14:22-36 

11 augustus Psalm 119:49-56 

12 augustus Nehemia 10:1,29-34 

13 augustus Nehemia 10:35-40 

14 augustus Matteüs 15:1-20 

15 augustus Matteüs 15:21-39 

16 augustus Psalm 119:57-64 

17 augustus Nehemia 12:27-43 

18 augustus Nehemia 12:44-13:3 

19 augustus Nehemia 13:4-14 

20 augustus Nehemia 13:15-22 

21 augustus Nehemia 13:23-31 

22 augustus Psalm 119:65-72 

23 augustus Matteüs 16:1-12 

24 augustus Matteüs 16:13-28 

25 augustus Spreuken 4:1-9 

26 augustus Spreuken 4:10-19 

27 augustus Spreuken 4:20-27 

28 augustus Spreuken 5:1-14 

29 augustus Spreuken 5:15-23 

30 augustus Psalm 119:73-80 

31 augustus Spreuken 6:1-11 


