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OVERDENKING 
 
De hoop - dat kleine sterke meisje 
Dit jaar, 2014, wordt overal herdacht dat honderd jaar geleden de Eerste We-
reldoorlog begon. De eerste ‘moderne’ oorlog: met granaten en gifgas be-
stookten soldaten uit alle werelddelen elkaar vanuit de loopgraven. Een gru-
welijke oorlog. Bij de slag waren circa twee en een half miljoen militairen be-
trokken, van wie een half miljoen sneuvelde. Nog elke avond wordt in de poort 
in Ieper, van waaruit de geallieerde soldaten naar het front vertrokken, de Last 
Post geblazen. En een gedicht opgezegd, de laatste regels door de aanwezi-
gen zachtjes meegesproken: ‘... bij het ondergaan der zon en bij zonsopgang, 
zullen wij aan hen denken’.    
Maar het opmerkelijke is dat er, in díe tijd, ook andere gedichten werden ge-
schreven! Charles Péguy die in 1914 omkwam in de loopgraven bij de Marne, 
wordt wel de dichter van de hoop genoemd. Bekend zijn de woorden van Pau-
lus in 1 Cor. 13 vers 13: Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de 
grootste daarvan is de liefde (NBV-vertaling). Maar volgens Péguy is het de 
Hoop, een klein sterk meisje dat de grote zussen Liefde en Geloof mee voort-
trekt.  
 

De kleine hoop 
Daar staat ze, de kleine Hoop, 
tussen haar beide grote zussen, Geloof en Liefde. 
Haast niemand gunt haar enige aandacht 
op de weg naar het heil 
op de wegen van deze aarde 
op de hobbelige weg naar het heil 
op die weg zonder einde. 
Tussen haar beide zussen in 
stapt de kleine Hoop verder. 
 
En de mensen, het hele christenvolk 
kijken steeds naar de twee grote zussen. 
Beiden zijn zij op het dringendste bedacht 
op wat hier en nu gebeurt 
op dit voorbijgaand ogenblik. 
Het volk heeft alleen oog voor de twee groten. 
Ze zien ternauwernood de kleine zus 
die in het midden loopt, 
verloren in de rokken van haar zussen. 
 
Mensen nemen als vanzelfsprekend aan 
dat de twee groten de kleine bij de hand voortslepen. 
In het midden, tussen beiden in, 
om haar de hobbelige weg naar het heil  
te helpen gaan. 
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De blinden !!! 
Ze zien niet dat de kleine in het midden 
haar grote zussen voorttrekt 
en dat zij zonder haar 
niets méér zouden zijn 
dan twee vrouwen op leeftijd. 
Een beetje gekreukt door het leven. 
 
Zij is het, de kleinste, die alles op gang trekt. 

 
Ik vind dit een prachtig tekst. Tussen haar grote zussen in, haast verborgen 
onder hun rokken, lijkt het of ze zich laat voorttrekken. Maar wie goed kijkt, 
ziet dat het andersom is: zij is het die de twee grote zussen vooruithelpt. Ik 
denk dat het waar is: hoop geeft ons leven licht en richting. Ook een eeuw la-
ter, in 2014, in onze wereld die niet minder waanzinnig lijkt... 
Kerstmis is het feest van de hoop. Want Kerst is het feest van het kind. En elk 
kind is een teken van hoop, van verwachting, van toekomst.  
Komt daarom God als een Kínd onze wereld binnen?         
 
Hoopvolle kerstdagen wenst u  
Ds. Van der Sterre. 
 
 
KERKDIENSTEN 
 
24 december  Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Dorpskerk, Fijnaart 
22.00 uur De Dorpskerk 
Bijzonderheden Kerstnachtdienst 

m.m.v. Het Interkerkelijk Koor 
Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  
Ambtsdrager van dienst A. Elzerman 
Gastheer / gastvrouw P. v.d. Eijk 
Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Warchild 
Kerk 

 
25 december 
10.00 uur De Dorpskerk 
Bijzonderheden Kerstgezinsdienst 
Voorganger Ds. F.C. de Ronde  
Ambtsdrager van dienst E. Hendrikse 
Gastheer / gastvrouw D. Konings 
Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Kinderen in de knel 
Onderhoudsfonds  
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28 december Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Klundert 
10.00 uur De Dorpskerk 
Bijzonderheden  
Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  
Ambtsdrager van dienst P. v.d. Eijk 
Gastheer / gastvrouw M. Kruis 
Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Kerk 
Diaconie 

 
 
31 december 
19.00 uur De Ontmoetingskerk 
Bijzonderheden Oudejaarsdienst 
Voorganger Ds. F.C. de Ronde  
Ambtsdrager van dienst D. Konings 
Gastheer / gastvrouw W. Langbroek 
Koster Bas van Dueren den H. 
Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Oudejaarscollecte 
Diaconie 

 
 
4 januari Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Fijnaart 
10.00 uur De Ontmoetingskerk 
Bijzonderheden Nieuwjaarszondag 
Voorganger Ds. F.C. de Ronde  
Ambtsdrager van dienst M. Kruis 
Gastheer / gastvrouw P. de Lange 
Koster M. Schouls 
Collecte Rondgang 
 
               Uitgang 

1e Ouderenwerk: kerktelefoon 
2e Onderhoudsfonds  

Kerk 
 
 
11 januari Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenbergen 
10.00 uur De Dorpskerk 
Bijzonderheden FLAME / Meetingpoint 
Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  
Ambtsdrager van dienst N. van Dam of M. Roks 
Gastheer / gastvrouw W. de Loome 
Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Onderhoudsfonds  
Jeugwerk: Flame en Meetingpoint 

 
12 januari, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. van der Sterre 
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18 januari Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert 
10.00 uur De Dorpskerk 
Bijzonderheden  
Voorganger Ds. F.C. de Ronde  
Ambtsdrager van dienst W. Langbroek 
Gastheer / gastvrouw W. Oostdijck 
19.00 uur Specialdienst in de Ontmoetingskerk 

met gospelzanger Gerald Troost 
Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Oecumene 
Kerk 

 
25 januari Moerdijk FM: Gerefrormeerde kerk, Klundert 
10.00 uur De Dorpskerk 
Bijzonderheden Heilig Avondmaal 
Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  
19.00 uur Zangdienst in De Ontmoetingskerk: 

Ds. F.C. de Ronde  
Ambtsdrager van dienst P. de Lange 
Gastheer / gastvrouw T. Verhagen 
Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Diaconie 
Catechese en Educatie 

 
Iedere zondagmorgen is het na de kerkdienst koffie drinken. Alleen na een 
avondmaaldienst vervalt dit, want dan staan de tafels en stoelen uit  
De Vijverhof in de kerk. 
 
Collecte informatie  
 
Woensdag 24 december 2014: Collecte War Child 

In het werk van War Child hebben kinderen altijd de 
hoofdrol. Niet alleen in (voormalig) oorlogsgebieden, maar 
ook hier in Nederland. Oorlogskinderen hebben vaak 
zoveel meegemaakt dat ze bang en in de war zijn. Veel 
kinderen durven zelfs niet meer met andere kinderen te 
spelen. Ze kunnen vaak niet naar school, niet buiten 
spelen of ze moeten op de vlucht voor het geweld. Veel 

kinderen wonen zonder familie in een kamp. In het werk van War Child 
hebben kinderen altijd de hoofdrol. Niet alleen in (voormalig) oorlogsgebieden, 
maar ook hier in Nederland. 
Veiligheid is meer dan een hek om de school. Het is bijvoorbeeld ook dat je 
ouders, de juf of meester je niet slaat. War Child zorgt ervoor dat kinderen op 
een veilige plek zoals een jeugdcentrum kunnen spelen en leren. War Child 
organiseert allerlei sport- en spelactiviteiten. Kinderen maken samen muziek, 
dansen, tekenen, spelen toneel en sporten. Dingen die eigenlijk heel gewoon 
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zijn. Hierdoor voelen de kinderen zich weer goed. Ze vergeten hun angst en 
verdriet. Ze krijgen weer zelfvertrouwen en leren omgaan met andere 
kinderen. Ze worden sterker.  
Kinderen die in oorlog leven, kunnen vaak niet naar school. War Child leert ze 
lezen en rekenen, zodat ze niet teveel achter raken. Leraren leren wat ze op 
school met sport en spel kunnen doen en waarom dat belangrijk is voor 
kinderen. Doe ook mee. Geloof net als War Child in de kracht van kinderen. 
 
Donderdag 25 december 2014: Collecte Kerk in Actie, Kinderen in de 
Knel, Ieder kind verdient een Jozef! 
 

Papa’s sterke hand om vast te pakken. 
Mama’s ogen die aandachtig naar je kijken 
als je iets vraagt. Onmisbare momenten, 
waardoor je als kind voelt dat je veilig bent en 
er niet alleen voor staat. Veel weeskinderen 
in Rwanda missen dat gevoel. Met kerst 
willen wij die kinderen iets van die onmisbare 
momenten gunnen. Steun die ze nodig 

hebben om onbezorgd groot te worden. Geef daarom deze kerst een 
pleegouder cadeau! Dit jaar staat in de kerstcampagne van Kerk in Actie het 
werk van onze partner Mwana Ukundwa in Rwanda centraal. Zij zet zich in 
voor de vele aidswezen in Rwanda door voor hen een pleeggezin te zoeken. 
De kinderen en hun pleeggezinnen worden gesteund en begeleid. In de 
pleeggezinnen vinden de weeskinderen weer geborgenheid en veiligheid. Doe 
mee met de kerstcollecte van Kerk in Actie en geef weeskinderen in Rwanda 
een pleegouder cadeau!  
 
Zondag 28 december 2014: Collecte ouderen- en ziekenbezoek 
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het ouderen- en ziekenbezoek. 
Vanuit het pastoraat wordt aandacht gegeven en bezoek gebracht aan de 
ouderen en zieken in onze gemeente. De taakgroep Kerk en Wereld 
stimuleert en ondersteunt het werk onder ouderen en zieken en beveelt deze 
collecte dan ook graag bij u aan. 
 
Woensdag 31 december 2014: Collecte zendingskrans 
Al meer dan 50 jaar bestaat de zendingskrans. Wat doet de zendingskrans? 
Thuis maken de deelneemsters kinderkleding voor Dorcas. Kleding is net als 
voedsel een eerste levensbehoefte en zorgt ervoor dat de kinderen worden 
beschermd tegen warmte en kou. Dorcas komt in actie voor mensen in nood 
en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. 
Geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 om te zorgen voor armen en 
verdrukten, werkt Dorcas al dertig jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in 
Oost-Europa en Afrika. Om het werk van de zendingskrans mogelijk te maken 
wordt deze collecte van harte bij u aanbevolen. 
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Zondag 4 januari 2015: Ouderenwerk – Kerktelefoon 
Op zondag 4 januari 2015 collecteren we voor het in stand 
houden van de kerktelefoon. De kerktelefoon is een geweldig 
middel voor diegenen die niet meer in staat zijn de kerkdien-
sten bij te wonen. De taakgroep Kerk en Wereld verzorgt deze 
voorziening en met de opbrengst van de collecte kunnen we 

die in stand houden voor de aan huis gebonden gemeenteleden. Helpt u 
mee?  
 
Zondag 11 januari 2015: Jeugdwerk - Flame en Meeting Point 
Deze collecte is bestemd voor het jeugdwerk binnen onze eigen gemeente. 
Jeugdwerk is van groot belang voor de geloofsoverdracht op jongeren, zoals 
dit gebeurt tijdens Flame en Meeting Point. Flame is een laagdrempelige kin-
derkerk, toegankelijk voor alle kinderen binnen en buiten de kerk in de leeftijd 
van 4 tot 10 jaar. Meeting Point richt zich op jongeren vanaf groep 8 van het 
basisonderwijs tot en met circa 16 jaar. Helpt u mee om het jeugdwerk binnen 
onze eigen gemeente mogelijk te maken? 
 
Zondag 18 januari 2015: Collecte Kerk zijn over grenzen heen 
Oecumene. Dat is met elkaar meeleven en samen kerk zijn over grenzen 
heen, in tijden van rust en tijden van nood. Samen Christen zijn, over kerkmu-
ren heen kijken en geloofsgesprekken aangaan. Oecumene is ook het bren-
gen van het Evangelie op plekken waar veel mensen samen kunnen komen. 
Om de veelzijdige oecumenische activiteiten te kunnen voortzetten, is steun 
via de collecte nodig.  
 
Zondag 25 januari 2015: Catechese en Educatie 
Doel van het werk van Catechese en Educatie is om gemeenteleden te on-
dersteunen in hun geloof en te stimuleren tot geloofsgroei, bijvoorbeeld door 
belijdeniscatechese,  de Alphacursus, bijbelgespreksgroepen, et cetera. Deze 
activiteiten zijn mede mogelijk dankzij de opbrengst van de collecte. Helpt u 
mee? 
 
 
ROOSTERS 
 
 Kinderoppas Kindernevendienst 
25 december Marjolein, Angelique,Amber  Kinderen in de kerk 
28 december Elly en Femke  Nicky en Saskia 
  4 januari Marloes en José  Linda en Jolanda 
11 januari Geerte en Nel  FLAME 
18 januari Emie en Lejanne  Myrthe en Claudia 
25 januari Claartje en Myrthe  Neely Anne 
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 PPT-dienst Beamerdienst 
24 december gedrukte liturgie gedrukte liturgie 

25 december gedrukte liturgie gedrukte liturgie 

28 december Jan Anton 
31 december De Ontmoetingskerk De Ontmoetingskerk 
  4 januari De Ontmoetingskerk De Ontmoetingskerk 
11 januari Tiny Peter 
18 januari Jeroen Gerrit 
25 januari Ad Willian 

 
 
 Bloemendienst Organist 
24 december -- Dick van der Giesen 
25 december Adrie Maris Ad van Sprang 
28 december Mieneke Huitkar Ad van Sprang 
31 december -- Johan van der Steen 
  4 januari Marjo van Dueren den H. Dick van der Giesen 
11 januari Joke Frijters Johan van der Steen 
18 januari Hanny van de Kemp Johan van der Steen 
25 januari Tiny Verhagen (H.A.) Dick van der Giesen 

Johan van der Steen 
(zangdienst) 

 

 
TAAKGROEP   PASTORAAT 
 
WIJ GEDENKEN 

 
17 november 2014 is in haar woning in de Fazantstraat overleden 
Adriana Jacoba Leijten in de leeftijd van 80 jaar. ‘Zus’ Leijten, zoals 

ze ook wel werd genoemd, werd geboren op 20 december 1933 op Zwingel-
spaan. Zij heeft geen gemakkelijk, ja een tragisch leven gehad. Toen ze zes 
jaar oud was, stierf haar moeder. Of haar jeugd een rol heeft gespeeld, weten 
wij niet. Hoe dan ook, ze was niet gemakkelijk in de omgang met mensen. 
Daardoor heeft ze ook eenzaamheid gekend.  
Ze had opgeschreven wat in de dienst in de Vijverhof gelezen moest worden: 
‘In het huis van mijn Vader zijn veel kamers’. Ik denk dat ze zich in deze 
woorden heeft herkend. Voor wie op Jezus vertrouwt, is er in het huis van God 
een kamer, voor ál Gods kostgangers, ook voor haar. Een geliefd lied op de 
maandagse zangavonden in de Vijverhof, waar ze graag kwam, was ‘Abba 
Vader, U alleen, U behoor ik toe’. Moge dat een troost zijn voor allen die haar 
missen. 
Ds. Van der Sterre 
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8 november overleed onze zuster Agatha van Heijkoop op de leeftijd 
van 84 jaar. Zij groeide op in een bakkersgezin in Bolnes. In 1956 
trouwde ze met Joop van der Steen, zij kregen drie zonen: Jan 

Maarten, Allardt en Johan. Allardt overleed als baby van 10 maanden, een 
ingrijpend verlies. Geloof en gebed zijn haar tot grote steun geweest. In 1976 
deed zij belijdenis en werd ze gedoopt. 
Moeilijk was de tijd waarin ze scheidde van haar man, maar ze wist het leven 
weer op te pakken. De band met kinderen en kleinkinderen was bijzonder 
belangrijk voor haar. Ze kon goed luisteren en onderhield warme vriend-
schappen.  
2,5 jaar geleden kwam ze in de Bloemhof te wonen in Standdaarbuiten. Zij 
volgde trouw de diensten via de kerkomroep en ze vond het fijn om over het 
geloof te kunnen praten en van Gods liefde te getuigen. Onverwachts moest 
zij worden opgenomen en na een ziekbed van een week heeft de Heer haar 
tot Zich genomen. Voorafgaande aan de begrafenis is er 14 november in 
Ridderkerk een dienst gehouden, waarin gelezen is uit Psalm 139: “U omsluit 
mij, van achter en van voren, u legt uw hand op mij.”  
 

13 november overleed onze zuster Adriana Hendrika Zegelaar-
Hartmans op de leeftijd van 84 jaar. Adri Hartmans die later ook ‘Zus’ 
werd genoemd, groeide op in Heijningen. Zij hielp mee in de 

kruidenierszaak van haar ouders en ging later in Rotterdam werken. In 1949 
deed ze belijdenis van haar geloof. In 1958 trouwde ze met Gerardus 
Zegelaar en ze kwamen aan de Oude Heijningsedijk te wonen. Samen 
hebben ze het goed gehad en met name de familie uit Drongelen was er 
graag te gast.  
Ze was een blijmoedige en welbespraakte vrouw die ook actief was in het 
verenigingsleven. In 2010 overleed haar dierbare man Geert. Het laatste jaar 
van haar leven heeft ze veel gezondheidsproblemen gekend, maar na een 
lang verblijf in de Weihoek, kon zij in de zomer toch weer naar huis. 
Dinsdag 18 november is zij in Fijnaart begraven na een rouwdienst waarin we 
lazen uit Jesaja 65: “Zie ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde”.  
 
 

9 december overleed onze broeder Charles Bolluijt op de leeftijd van 
82 jaar. Charles groeide op in een groot gezin in Dinteloord. Op 1 april 
1960 trouwde hij met Annie Moerland, eerst woonden ze in Heijningen 

en later in Fijnaart aan de Pieter de Hooghstraat 2. Zij werden gezegend met 
drie kinderen: Fred, Henno en Linda. 
Velen kenden hem van zijn werk bij de garage, dat hij met veel plezier heeft 
gedaan. Charles beleed een oprecht en vrijmoedig geloof waarvan hij graag 
getuigde door met overgave te zingen. Dankbaar was hij voor alles wat God 
hem geschonken had, ook tijdens zijn ziekbed liet hij dat telkens blijken. Hij 
zal bovenal herinnerd worden als een geliefde echtgenoot voor zijn vrouw 
Annie, een dierbare vader en schoonvader en een toegewijde opa. 



  pagina 9 

In de afscheidsdienst die zaterdag 13 december voorafgaande aan de 
begrafenis gehouden is, stonden we stil bij woorden uit Romeinen 8. “Niets zal 
ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze 
Here.”  
Ds. F.C. de Ronde 
 

Overledenen herdacht 
 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, op zondag 23 november jl., ge-
dachten wij in De Dorpskerk de leden van onze gemeente die ons dit jaar zijn 
ontvallen. Hun namen zijn: 
  9 november Adriana Geertruida Oostdijck-Timmers  97 jaar 
14 november Adriana Maria den Braven-Ewijk   63 jaar 
20 november Leendert Kers     88 jaar 
28 december Huibert de Ruiter    88 jaar 
  7 januari Cornelis Maris     83 jaar 
24 januari Johanna Adriana Langbroek-van Mourik  95 jaar 
26 januari Johannes Crezee    67 jaar 
30 januari Elizabeth van Baaren-Verhoeven  95 jaar 
  7 februari Cornelia Neeltje Van Bodegom-Grootenboer 79 jaar 
  7 februari Adriaan Dingeman Struijk   74 jaar 
10 februari Klazina Cornelia Otto-de Vos   69 jaar 
10 februari Johannes Jacobus Kock   73 jaar 
11 februari Jozua Knook     85 jaar 
26 februari Johanna Nieuwkerk-Kievit   80 jaar 
27 februari Anna de Gast-den Hollander             100 jaar 
28 februari Dilly Dirkje Moerland-van der Horst  56 jaar 
26 maart Machiel Kamp     91 jaar 
26 maart Johannes Philippus van der Mast  63 jaar 
28 maart Pieter Baas     77 jaar 
  6 april  Cornelis Petrus van der Zande   87 jaar 
25 april  Hendrik Marcus     87 jaar 
  3 mei   Grietje Knook     88 jaar 
  5 mei  Liedewij Versluijs-Eigenraam   89 jaar 
  8 mei  Roel Sipko Brandenburg   83 jaar 
  8 mei  Joachim de Kok     87 jaar 
11 mei   Pieter Krougman    88 jaar 
12 mei  Maria Annigje Noordhoek-Bijl   66 jaar 
15 mei   Jannie Leentje Krougman-De Nijs  68 jaar 
17 mei  Johannes Arie van Poortvliet   48 jaar 
23 mei   Sjoukje Hofma-van der Mark   72 jaar 
23 mei  Teuntje Dierks – van de Ree   49 jaar 
10 juni  Klara Margaretha van Beilen –van der Boon 76 jaar 
13 juni  Catharina Wilhelmina Boeltjes   59 jaar 
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24 juni  Elizabeth Nieuwkoop-Hartvelt   82 jaar 
30 juni  Cornelis Knook     76 jaar 
  7 juli  Cornelis Sneep     92 jaar 
13 juli  Christiana Boluijt-Ardon    88 jaar 
  5 augustus Maria Jacoba de Wit-den Hollander  90 jaar 
12 augustus Wiecherdina Lammechina de Kok- 

van Dueren den Hollander  57 jaar 
15 augustus Hendrik Frans van Drimmelen   82 jaar 
19 augustus Hendrikus Theodorus Christ   83 jaar 
28 augustus Johanna van Exel    93 jaar 
29 september Grietje Heijstek-Knook    88 jaar 
10 oktober Christoffel Hendrik Nieuwkerk   80 jaar 
 
Wij gedachten onze overledenen met het teken van de roos.   

-- met een roos van dankbaarheid  
voor wat zij met hun leven voor ons hebben betekend 
-- met een roos van eerbied  
voor hun goede èn verdrietige ervaringen in het leven. 
-- met een roos van bewondering   
voor al het goede dat zij ons leerden en aan ons overdroegen 
-- met een roos van warme gevoelens  
om de liefde en de steun die zij ons gaven 
-- met een roos van vertedering  
om hun zwakke kanten en hun onvolmaaktheid 
-- met een roos van verdriet  
om de pijn die zij leden  
om de pijn van hun gemis 
-- met een roos van vreugde  
om de vele goede herinneringen 
-- met een roos van geloof  
omdat wij geloven in de kracht van Gods liefde  
die ons vasthoudt ook als wij gestorven zijn 
-- met een roos van hoop  
omdat wij hopen op de komst van Gods Rijk,  
waar geen lijden en geen dood meer zullen zijn     
-- met een roos van liefde  
omdat God in zijn liefde het leven schept  
en hèrscheppen zal.  

 
Wij gedachten hen in het licht van het evangelie dat zegt: ‘Niemand leeft voor 
zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze 
Heer, aan Hem behoren wij toe’. Dat wie ons ontvielen mogen rusten van hun 
inspanningen en mogen ingaan in de vrede en vreugde van de Heer. De Heer 
zij allen die hen missen nabij.   
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Pastoralia Ds. J.H. van der Sterre 
 
Ziekenhuis  
Mw. J.A. Hartmans – Knook, Jan Punthof 9, die eerder onverrichterzake naar 
huis gezonden werd, heeft, toch, in Breda, een hartoperatie ondergaan. 
Dhr. C.H. Otto, Eksterstraat 22, werd op 1 december plotsklaps getroffen door 
een hersenbloeding. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis in Tilburg waar 
zijn toestand iets lijkt te verbeteren. 
  
Overlijden  
Op 17 november 2014 is in haar woning in de Fazantstraat overleden Adriana 
Jacoba Leijten in de leeftijd van 80 jaren. Elders in dit nummer treft u het In 
memoriam aan.  
Op 30 november overleed mw. M.J. van Dis-Duste, Kerkring 87. Zij werd 83 
jaar. De begrafenis vond plaats op 6 december. 
Dinsdag 16 december is thuis, in de P. de Hooghstraat, overleden de heer 
Charles Bolluijt. Ds. F.C. de Ronde leidde de begrafenis op zaterdag 13 de-
cember. Zie het In Memoriam in dit nummer. 
 
Thuis 
Mw. L. H. Noordijk – Agterdenbos, Edv. Griegstr 22, vond een nieuw tehuis in 
de Fendertshof.     
Dhr E. Hoek, Langs de Kreek 4, werd wegens hartklachten gedotterd in Bre-
da. Hij mocht al weer snel naar huis.  
Mw. M. Leijten-Koppenol, Van Heemstralaan 12, krijgt een chemokuur die 
veel bijwerkingen met zich meebrengt. Soms ligt zij daarom een paar dagen in 
het ziekenhuis.    
De afgelopen periode lagen ook in het ziekenhuis Dhr. A. Verhage, Edv. 
Griegstraat 19 en dhr. A. Agterdenbos, Kerkring 10a. Zij zijn weer thuis.  
 
Geboren  
Arjan Nouwen en Laurien de Keijser, Zoete Kroon 26, werden op 8 december 
verblijd met de geboorte van hun eersteling, een zoon, die de naam Maes 
kreeg. Hartelijk gefeliciteerd, lieve ouders, moge de Eeuwige jullie met elkaar 
lange jaren van geluk schenken.  
 
Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. Moge dit bericht van 
hoop ons allen dragen.  
 
Pastoralia ds. F.C. de Ronde 
 
Mw. M.E. Matthee-Wessels, Brabantse Bellefleur 49, mocht na een medische 
ingreep thuis revalideren. 
Dhr. W.G. van Slingerland, Brabantse Bellefleur 31, heeft klachten die goed 
behandelbaar zijn, maar hij moet wel een reeks bestralingen ondergaan. 
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Mw. J. T. Maris, Boerendijk 52 heeft een aantal dagen in het ziekenhuis gele-
gen. 
Dhr. T. Nieuwkerk, Stampersgat, moest na een val geopereerd worden aan 
zijn heup. Na een aantal weken revalidatie in Wiekendael mag hij thuis verder 
herstellen. 
Tegelijkertijd verbleef ook mw. N.C. Blok-Huijzers, Prins Bernhardstraat 12, 
voor revalidatie in Wiekendael. Zij is aan haar knie geopereerd. 
Dhr. W. Wessels, Dansvlinder 24, Standdaarbuiten, heeft voor onderzoek in 
het ziekenhuis gelegen. 
Tot onze schrik moest dhr. E. de Lint, Leeuwerikstraat 63 opgenomen worden. 
Momenteel wordt hij behandeld in de Daniël den Hoedkliniek in Rotterdam. 
 
Op 13 november is Suus van der Giesen geboren, zoon van André van der 
Giesen en Kim Koyen, Sportring 9.  
Op 29 november is Luca van der Zande geboren, zoon van Tim en Marion 
van der Zande, Wilhelminastraat 25. 
Allen die naar hun geboorte hebben uitgezien van harte geluk gewenst. Dat 
hun komst veel blijdschap zal brengen. 
 
7 december 2014 is overleden dhr. A. H. van Toorn, Elisabethweg 1. De cre-
matie heeft 12 december plaatsgevonden. 
Overige overlijdensberichten vindt u bij de in memoria. 
Op 14 december is ons gemeentelid Max Hofma overleden. Een in memoriam 
wordt in de volgende Contactruimte geplaatst. 

 
Bedankt 
 
Beste mensen, 
Tijdens mijn revalidatie, na een knieoperatie, in Wiekendael heb ik heel veel 
kaarten gekregen. Ook bezoekjes met bloemen of heerlijke bonbons. Het was 
voor mij gewoon overweldigend. Hiervoor wil ik alle lieve mensen bedanken. 
De tijd is zodoende omgevlogen. 
Vriendelijke groeten, Nel Blok 
 
De warme belangstelling en de vele blijken van medeleven die wij mochten 
ontvangen na het overlijden van onze lieve moeder en oma  
Agatha van Heijkoop hebben ons heel goed gedaan. Onze hartelijke dank 
daarvoor.  
Met vriendelijke groet, Johan, Colinda, Simone en Daniëlle van der Steen. 
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   Verhuisd 
Mw. S. Polak en Dhr. J.L.J. Kaufman, Populierenstraat 42, 4793AV   
> Pr. Mauritsstraat 5, 4793BZ. 
Dhr. A.H. van Gend, Kadedijk 110, 4793GD > Leeuwerikstraat 51, 

>4711JB    Sint Willibrord. 
Dhr. M.P. v.d. Zanden, Koperwiekstraat 6, 4793HP > Wilhelminastraat 25, 
4793EL 
Mw. L.H. Noordijk-Agterdenbos, Edvard Griegstraat 22, 4793GP >  
Kerkring 139, 4793ES 
Dhr. K. Stam, Wilhelminastraat 59, 4793EM > Kerkring 33, 4793ES. 
Mw. J.W.A. Blom, Pastoor Reijnsstraat 27, 4758AT Standdaarbuiten >  
Putseweg 4645RE Putte.  
Dhr. en mw. Van Mourik-Bolluijt, Melis Stokelaan 5, 4707HP Roosendaal >    
Kerkring 27, 4793ES Fijnaart. 
Mw. J.J.A. Moerland, Kraaiendijk 5a, 4794SG Heijningen > Sterappel 18, 
4793KE Fijnaart. 
Mw. C.J.M.H. van Oosten-de Bruin, Appelaarseweg 19, 4793EJ  
>Vredenburg 1, 4614PH Bergen op Zoom. 
 
Nieuw ingekomen 
Mw. C.S.M. Korse, Lage Wipstraat 47, 4861EA Zevenbergen > Pastoor 
Reijnsstraat 27, 4758AT Standdaarbuiten. 
Van Hervormde gemeente Alblasserdam mw. V.M. van Leeuwen, Repelweg 
11, 4759AJ Noordhoek. 
Hartelijk welkom en we hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen in onze ge-
meente. 
 
80+ verjaardagen 
  9 jan. Dhr. C.A. Lukas, Drogedijk 36, 4793TC Fijnaart 
11 jan. Mw. C.J. van Poortvliet-de Vos, Kerkring 101, 4793ES Fijnaart 
12 jan. Mw. M.L. Bresijn-Kluifhooft, Kerkring 27, 4793ES Fijnaart 
12 jan. Mw. L.C. Knook-de Kok, Jan Punthof 77, 4793GS Fijnaart 
12 jan. Mw. H.J. Schreuders-Straasheijm, Wilhelminastraat 7, 4793EL  
14 jan. Dhr. P.J. de Wit, De Bongerd 11, 4793BK Fijnaart 
15 jan. Mw. J. van de Ree-Agterdenbos, Jan Punthof 71, 4793GS Fijnaart 
18 jan. Mw. C. Hollemans-Stam, Kadedijk 35, 4793GA Fijnaart 
19 jan. Mw. A. van de Ree-van Enthoven, Jan Punthof 19, 4793GR Fijnaart 
27 jan. Mw. J.L. van Luik-Goudswaard, Rode Kruisstraat 1, 4793BW 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. 
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Van de KERKENRAADSTAFEL 
 

Verslag van de kerkenraadsvergadering 
op 28 oktober 2014 

 Voorzitter Wim Langbroek opent de vergadering met lezing van Deu-
teronomium 8: 1-10 en gebed, waarna hij de aanwezigen welkom heet. Een 
speciaal welkom voor Peter van der Eijk, die in het ambt van ouderling-
kerkrentmeester is bevestigd.  
 Vervolgens bedankt de voorzitter Huib Knook voor zijn jarenlange 
constructieve inzet in een moeilijke periode van de aanloop naar en de effec-
tuering van de fusie. Hij hoopt dat Huib op een goede manier kan terugkijken 
op die periode en wenst hem voor de toekomst alle goeds toe, waarna Huib 
de vergadering verlaat. 
 Dan bezinnen we ons over de brieven betreffende het ambt van Dr. 
A.J. Plaisier. Ds. F.C. de Ronde heeft hierover gespreksvragen opgesteld. De 
aanwezigen worden in drie groepen verdeeld om hierover te discussiëren.  
Ds. de Ronde bedankt de aanwezigen voor hun inbreng in dezen. De scriba 
zal de uitkomst terugkoppelen naar de synode. 
 De mededelingen worden nu ‘s zondags voorgelezen vanuit de bo-
venzaal van De Vijverhof, de pastorale mededelingen ook nog voorafgaand 
aan de dienst vanuit de kerk. Begin 2015 zal een evaluatie gehouden worden 
of de huidige proef uitvoerbaar blijft. Overigens zijn de luisteraars naar de 
kerkradio positief over de gang van zaken. 
 Na afronding van de werkzaamheden in De Dorpskerk zal een voor-
stel aan de kerkenraad worden voorgelegd t.a.v. de plaatsing van de predi-
kantenlijst in de kerk. 
 Ds. Van der Sterre wijst op de classisvergadering van 27 november 
a.s. Het onderwerp ‘geldwerving gemeenten’ komt daarin aan de orde. Daar-
naast werd opgeroepen naar een nieuwe scriba voor de Classis om te zien. 
De functie komt binnenkort vacant. 
 Unaniem wordt ingestemd met het voorstel om Peter van der Eijk tot 
lid van het moderamen te benoemen. 
 Het volgende onderwerp op de agenda is de kerkenraadsverkiezing 
2015. De volgende personen zijn aftredend en zullen zich niet herkiesbaar 
stellen: 
Ouderling-kerkrentmeester Albert Elzerman, ouderling Gemeentezijn Sjerp 
Vormeer, diaken Han Keijzer en diaken Anton Bom. Ouderling-
kerkrentmeester Wim Langbroek is aftredend en statutair niet herkiesbaar. Hij 
is 12 jaar lang lid van de kerkenraad geweest. Bovendien staat de vacature 
van scriba nog open. 
 Op voorstel van diakenen zullen de zendingsbussen weer bij de uit-
gang van de kerk worden opgehangen. Ook in de hal van De Vijverhof komt 
een zendingsbus. De diaconie zal jaarlijks een doel afspreken voor de op-
brengst   
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 De kerkrentmeesters melden dat de kascommissie haar goedkeuring 
heeft gegeven aan de jaarrekening 2013.  
 Voorgesteld wordt om de abonnementsprijs van de kerktelefoon per 
1-1-2015 te brengen op € 4,50 per maand (was € 4,--). Hiermee wordt inge-
stemd. 
 De reacties op de kerkdiensten van de afgelopen weken zijn positief: 
goede diensten geweest. 
 Ouderling Piet de Lange besluit om 22.20 uur de vergadering met het 
gedicht ‘De kracht van openheid’ uit de bundel Jaarringen. De voorzitter wenst 
ieder wel thuis. 
 
Willy Oostdijck 
 
Verslag van de vergadering kerkenraad op 2 december 2014 
 
Voorzitter Wim Langbroek opent de vergadering met het lezen van Psalm 85 
en gebed, waarna hij de aanwezigen welkom heet en de jarigen van de afge-
lopen periode feliciteert. 

Voor de kerkenraadsverkiezing 2015 zijn heel wat namen genoemd.. 
Wim vraagt de kerkenraadsleden of zij kunnen instemmen met de kandidaat-
stellingen. Dit is het geval. 
De voorzitters van de resp. taakgroepen worden verzocht afspraken te maken 
met genoemde kandidaten.  
 De jaarrekening 2013 van Taakgroep Kerk & Wereld 2013 is inmid-
dels gecontroleerd en goed bevonden door de desbetreffende commissie, die 
bestond uit Ad Verhagen en Hans Knook. De kerkenraad stemt in met de jaar-
rekening. 

De begroting van de Taakgroep Kerk & Wereld 2015 komt volgende 
vergadering aan de orde. 

Het financiële overzicht 2015 van de Taakgroep Beheer wordt be-
sproken. De kerkenraad keurt de voorliggende begroting 2015 Taakgroep Be-
heer goed. 

Recent hebben Wim Langbroek en Adri de Vrij het jaarlijks gesprek 
met de beide predikanten (afzonderlijk) gevoerd.  

De avond over geloofsopvoeding in de Julianaschool werd vnl. door 
kerkelijk meelevende ouders bezocht, bereikte dus niet een brede doelgroep; 
het was overigens wel een geslaagde bijeenkomst. 

Flame krijgt een wat andere opzet en wordt voortaan zo’n 6x per jaar 
gehouden. Zo veel mogelijk worden bijeenkomsten  van Flame en Meeting 
Point gelijktijdig gepland  

Ds. van der Sterre brengt mondeling verslag uit van de classisverga-
dering van 27 november j.l., waarin het hoofdonderwerp was geldwerving. Het 
was een boeiende presentatie. 

Bij de ingekomen post is een uitnodiging voor de Nieuwjaarsbijeen-
komst van de Gemeente Moerdijk. Er gaan 2 kerkenraadsleden naar toe. 
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Voor het bestuur van de Stichting Beheer Jan Punt Gelden stemt de 
kerkenraad in met de benoeming van Peter van der Eijk. 

De diensten van de afgelopen en komende weken worden doorge-
nomen. Er was sprake van mooie kerkdiensten. Besloten wordt om de overle-
denen te vermelden in ‘Contactruimte’.  

Aandacht wordt gevraagd voor de bezetting van de kinderoppas tij-
dens te verwachten drukke kerkdiensten. Voorgesteld wordt om in dergelijke 
diensten een leidster meer in te zetten.   

Voorbereidingen worden getroffen voor de diensten van Kerstavond 
en Kerstmorgen. 

De lezenaar is aangepast om een laptop te plaatsen. Binnenkort 
wordt de aansluiting in orde gemaakt. 

Wim de Loome sluit de vergadering met het lezen van een gedicht en 
een lied. 

 
Willy Oostdijck 
 
Verslag van de Gemeenteavond op 12 november 2014 
 
 Voorzitter Wim Langbroek heet de gemeenteleden hartelijk welkom. 
Hij noemt diegenen die zich afgemeld hebben. 
 Ds. J.H. van der Sterre leest Psalm 98 uit de Bijbel in Gewone Taal. In 
de inleiding staat muziek en zang centraal. In de Christelijke kerk is altijd ge-
zongen, heeft er muziek geklonken, zijn psalmen gereciteerd en zijn er hym-
nen en geestelijke liederen ten gehore gebracht. Luther gaf de gemeente het 
kerklied. Hij had in het klooster psalmen leren zingen. De Synode van Dordt in 
1574 bepaalde dat alleen na de dienst orgelspel te horen zou zijn. In 1638 
werd in Dordt de orgelbegeleiding tijdens de kerkdienst ingevoerd. Laten wij 
blijven zingen en musiceren tot eer van God en vreugde van mensen, aldus 
ds. van der Sterre. Daarna gaat hij ons voor in gebed. 
 De voorzitter heeft de volgende mededelingen: 
• Men kan nog een doos meenemen voor het Schoenendoosproject. 
• Tot en met 16 november kunnen formulieren voor de kerkenraadsver-
kiezing 2015 worden ingeleverd.  
• De aanpassing van de kerkzaal is bijna klaar. Veel vrijwilligers hebben 
meegeholpen. Zodoende vielen de kosten lager uit en konden extra werk-
zaamheden worden uitgevoerd. Over enkele weken zijn de nieuwe kussens 
klaar. De banken moeten nog een tweede laklaag krijgen.  
• De verlichting van de toren is stuk. De LED-lampjes zijn kapot gegaan 
door oxidatie. De rijplaten nog niet weggehaald, want die zijn straks weer no-
dig om de toren te bereiken met de grote kraan om de wijzers met nieuwe 
lampjes weer aan te brengen. 

Dan is het invoeren van het zingen uit Liedboek 2013 aan de orde. De 
kerkenraad stelt de gemeenteleden voor om ingaande januari 2015 standaard 
het Liedboek 2013 te gebruiken. Op een gemeenteavond in 2013 heeft Han 
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van der Mast ons uitgebreid geīnformeerd. De Cantorij wil nieuwe liederen 
met ons oefenen. De Evangelische Liedbundel blijft beschikbaar voor de 
zangdiensten en eventueel ook voor de ochtenddienst. In de Fendertshof-
diensten blijven we het oude liedboek gebruiken. De voorzitter geeft antwoord 
op de gestelde vragen. Hij vat de discussie samen en stelt dat we per 1 janua-
ri 2013 standaard Liedboek 2013 zullen gebruiken. 
 Sinds een paar weken worden voor het begin van de kerkdienst een 
woord van welkom en mededelingen van pastorale aard gelezen. De volledige 
mededelingen kan men via de beamer lezen. Men moet dan wel iets vroeger 
naar de kerk komen. Voor de mensen thuis worden de mededelingen om 9.45 
uur gelezen door de ouderling van dienst. Ook worden voor de luisteraars 
thuis de te zingen liederen en bijbellezingen genoemd. De kerkenraad zal dit 
evalueren in februari of maart. Ook hierover worden vragen gesteld. Voorzitter 
Langbroek zegt dat dit onderwerp op de volgende gemeenteavond terugkomt. 
 Dan is de rondvraag aan de orde. Waardering wordt uitgesproken 
voor de herdenkingsdienst op 4 november. Gevraagd wordt of het predikan-
tenbord terugkomt in de kerk. Dat is niet de bedoeling. Er is een plan om een 
bord te maken waar de namen van de predikanten van de drie kerken op ko-
men te staan: de hervormde kerk Fijnaart, de gereformeerde kerk Fijnaart en 
de hervormde kerk Standdaarbuiten. Ook komt er een bord voor de Protes-
tantse Gemeente. De liederenborden naast de preekstoel komen niet terug. 
 Ds. de Ronde verzorgt de sluiting. We zingen tot slot uit het Liedboek 
2013 lied 275.  

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun belangstelling. Er is 
nog een hapje en een drankje. Hij wenst hen voor straks wel thuis. 
 
Willy Oostdijck 
 
De werkzaamheden in de kerkzaal zijn vrijwel gereed. 
Wat is het fijn om in de kerk de dienst bij te wonen, zeker nu het zo mooi is ge-
worden. Is de dienst nu al voorbij, ik zit zo lekker op de nieuwe kussens. Wat 
mooi en fris is alles geworden! Wat een mooie kleur wit. Wat zijn de toiletten 
mooi, veel beter zo bij de entree. Fijn zoveel ruimte als je de kerk binnen  komt, 
zo kunnen we nog even bij de publicatieborden een praatje met elkaar maken. 
Dit zijn zo maar wat opmerkingen die ik heb mogen horen. Fijn is het en is zeker 
een pluim op de hoed van de vele vrijwilligers die vanaf de zomervakantie zo 
hard bezig zijn geweest om alles zo mooi mogelijk te maken. Ik noem u het op-
knappen van de banken, het maken van een kast in de verwarmingsruimte, veel 
extra opruimwerk, een nieuwe lezenaar zodat daarin ook de laptop geplaatst kan 
worden, een kast tegen de achterzijde van de banken waarin de zangboeken e.d. 
kunnen worden gelegd. Ook zijn in alle banken nieuwe kussens gelegd. 
Zoals u misschien al weet, er is ook een stukje over geschreven in Fendert Lo-
kaal, zijn de wijzers van het torenuurwerk tijdelijk verwijderd. De fabrikant Osram 
heeft ze onderzocht en er zal nieuwe verlichting worden geleverd. Zodra het ma-
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teriaal is geleverd, wordt het aangebracht op de wijzers. Daarna kunnen de wij-
zers weer worden terug gemonteerd, mogelijk is dit binnen enkele weken.  
Op wat kleine afwerkingen na, zijn de werkzaamheden in de kerkzaal nu gereed, 
ook wordt nu de financiële stand van zaken opgesteld. Op één der komende ge-
meenteavonden zullen we u zeker daarover informeren.  
Vanaf deze plaats dank ik u, die op welke wijze dan ook een bijdrage aan het 
prachtige resultaat heeft geleverd, zeer hartelijk! 
 
Wim Langbroek 
 
Scribaat en vacatures kerkenraad 
Dankbaar zijn we dat Susanne Baan bereid is het scribaat over te nemen van 
Willy Oostdijck. Het is fijn dat de veelomvattende taak, die zeker op een aantal 
punten zal worden aangepast aan de mogelijkheden die Susanne heeft, in het 
eerste kwartaal van 2015 door Susanne wordt opgepakt. Willy zal haar zo veel 
mogelijk, zeker in het begin daarbij helpen. De komende tijd zal ik u zeker nader 
informeren.    
U bent al eerder geïnformeerd over de vele vacatures die er in de kerkrenraad 
komen. Veel namen heeft u als gemeente ingediend en in deze tijd gaan we u, 
van wie de naam is genoemd, benaderen. Het is God zelf die u via de gemeente 
roept. Ik hoop van harte dat u bereid bent om ambtsdrager te willen zijn. Het is 
prachtig werk, u / jij doet dit werk samen, als team, met de overige ambtsdragers 
tot opbouw en instandhouding van Gods gemeente. 
  
Wim Langbroek 
 
Visitatie 
Regelmatig worden gemeentes bezocht door visitatoren. Onze gemeente zal 24 
februari a.s. worden bezocht door de visitatoren ds. A. Heringa en dhr. J. van de 
Pol. Het hele reilen en zeilen in de gemeente en alles wat ons, predikanten en 
kerkenraad, dienaangaande bezig houdt zal dan kunnen worden besproken. Ook 
wordt u als gemeentelid in de gelegenheid gesteld om met de visitatoren van ge-
dachten te wisselen. In de volgende uitgave van Contactruimte zal ik u nader in-
formeren. 
Wim Langbroek 
 
Gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2015 
Het eerste volle jaar als Protestantse Gemeente zit er bijna op. Al een beetje te-
rugkijkend durf ik te stellen en constateer ik dat het goed gaat en dat we allen in 
Gods naam ons uiterste best doen om echt één gemeente te zijn. Natuurlijk is het 
soms wat ‘geven en nemen’ en wordt het geduld met respect voor elkaar soms 
op de proef gesteld. We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet. Graag 
vraag ik u / jou ook in de toekomst te blijven werken aan één Protestantse Ge-
meente waarin iedereen zich thuis voelt. Ik wens u, mede namens Yvonne, ge-
zegende kerstdagen toe en een voorspoedig en gezegend nieuw jaar. 
Wim Langbroek. 



  pagina 19 

 
TAAKGROEP   GEMEENTE   ZIJN 

 
 

Berichten van ds. F.C. de Ronde 
 

Specialdienst 18 januari 
Gerald Troost komt naar Fijnaart 
Na de speciale avond met Wim Bevelander heeft de taakgroep ‘gemeente 
zijn’ opnieuw een inspirerende artiest gevonden om in Fijnaart op te treden. 
Zondagavond 18 januari hebben wij gospelzanger Gerald Troost in ons 
midden. Hij is bekend van ontroerende en opwekkende liedjes zoals 
‘100%’, ‘Onderweg’, ‘Neem uw plaats’ en ‘Open boek’ . Zijn nieuwe cd heet 
‘Tussen hemel en aarde’.  
De muziek van Gerald Troost is voor iedereen en is vooral aansprekend voor 
de jeugd en alle jeugdigen van hart. Deze dienst is bijzonder geschikt om 
vrienden of bekenden mee te nemen naar de kerk. 
Aanvang 19.00 uur in de Ontmoetingskerk 
 
28 januari Preekvoorbereiding 
De tijd na Kerst heet in het kerkelijk jaar Epifanie. Het leesrooster biedt dit jaar 
de mogelijkheid om het Bijbelboek Kolossenzen te behandelen. Een brief die 
geheel in teken staat van Christus, die het beeld van de onzichtbare God en 
de eerstgeborene van heel de schepping wordt genoemd. 
Op woensdag 28 januari wil ik ter voorbereiding op de dienst van 1 februari de 
Schriftlezing met een aantal geïnteresseerden lezen en bespreken. De vorige 
keer ging dat met 2 gemeenteleden al heel goed, nog mooier is het wanneer 
we ditmaal met 5 tot 10 personen zijn. 
Aanvang 20.00 uur in de Vijverhof 
 
Alphacursus 
Dit najaar heb ik voor het eerst de Alpha-cursus gegeven. Met 8 mensen 
kwamen we iedere maandagavond bij elkaar om te eten en vervolgens door te 
praten over het geloof. Bijzonder om mee te maken. Wanneer er weer een 
Alpha-cursus wordt gegeven weet ik nu nog niet. Binnen de groep leeft het 
verlangen om op een of andere manier verder te gaan. Misschien melden zich 
meer mensen die de Alpha-cursus in voorgaande jaren hebben gevolgd en 
kan er een Bijbelkring gestart worden.  
 
Ds. F.C. de Ronde 
fcderonde@pknfijnaart.nl 
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Wij gaan weer voor u koken 
 
Woensdag 28 januari staat er een maaltijd voor u klaar. Wij 
hopen alleengaande dames en heren rond 17.30 uur te 
ontmoeten in het Trefpunt. 
Graag horen wij of u aanwezig zult zijn en eventueel op-
gehaald wilt worden. De kosten voor de maaltijd bedragen 
€ 5,-. 
U kunt zich aanmelden bij: 
Mieneke Huitkar   tel. 0168 462559. 
Addie Roks    tel. 0168 462254. 
Tanny Verhagen   tel. 0168 462894. 
 
 
Vooraankondiging van lezing Dr. Manu Keirse. 
Woensdag 11 februari 2015, 20.00 uur in het Trefpunt. 
 
Op 11 februari 2015 komt prof. dr. Manu Keirse naar Fijnaart. 
Dr. Manu Keirse is een Belgisch psycholoog in de medisch-sociale weten-
schappen. Dr. Keirse heeft veel boeken geschreven over rouwverwerking, 
o.a.: Helpen bij verlies en verdriet, Afscheid van moeder en Stil verdriet. Dit 
laatste boekje bevat hartverwarmende teksten bij het verlies van een dierbare. 
Hij houdt over dit onderwerp veel lezingen in België en Nederland. Een aantal 
gemeenteleden heeft al eens een lezing bijgewoond en men was zeer onder 
de indruk. Omdat in 2014 meer dan veertig gemeenteleden ons zijn ontvallen, 
leek het de activiteitencommissie goed om dr. Manu Keirse uit te nodigen om 
ook bij ons in Fijnaart een voordracht te houden over: Verlies en Verdriet. 
 
Specialdienst 9 november: Z!N  
Op zondagavond 9 november 2014 kwam Wim Bevelander naar Fijnaart om een 
specialdienst rondom het thema ‘Z!N’ te verzorgen. Hij nam deze avond ook pia-
nist Marc Jongsma en zangeres Yvonne Jongsma mee. 
Jong en ouder wist deze avond De Ontmoetingskerk te vinden. We waren verrast 
en blij met de hoge opkomst. Fijn dat u/jij er was! We hopen jullie ook op volgen-
de specialdiensten te mogen verwelkomen.  
De avond verliep aan de hand van het bijbelboek Prediker. Wim Bevelander had 
bij de verschillende hoofdstukken liedjes geschreven, die op verfrissende, verras-
sende wijze iets weergaven van wat het hoofdstuk te zeggen heeft, ook voor ons. 
Er kwamen thema’s langs als Zingeving, de kunst van het genieten, vriendschap 
en rijkdom. Tussendoor wist hij ons te boeien met korte anekdotes (en af en toe 
een herinnering aan zijn Fendertse tijd). 
Na afloop konden we nog even nagenieten en napraten met elkaar in het Tref-
punt, onder het genot van een kopje koffie of glaasje fris. 
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Portret van een gemeentelid 
Marjolein Roks - Brouwer 

 
Hoe lang ben je al lid van deze kerk en waarom van deze 
kerk? 
Ik kwam met mijn ouders in Fijnaart wonen toen ik 1,5 jaar 
was en werd toen door hen lid van deze kerk en dat ben 
ik gebleven. 
 

Welke bijdrage lever je aan onze kerk? 
Ik ben jeugdouderling. Ik vind het leuk en het gaat goed. Samen met de andere 
jeugdouderlingen hebben we de taken verdeeld. Soms hebben we een drukke 
periode, bijvoorbeeld rond het Startweekend en er zijn ook rustiger weken. Door-
dat ik jeugdouderling ben, zit ik ook in de taakgroep Gemeentezijn. 
 
Wat beleef je aan onze kerk? 
Ik vind er gezelligheid en het gevoel van samenzijn. Ik vind het leuk om nieuwe 
mensen te ontmoeten nu we één grote kerk zijn. Vroeger kende ik alleen de ge-
zichten, maar nu praat je met elkaar en leer je elkaar kennen. Het is vooral voor 
onze kinderen ook leuk dat er altijd veel kinderen zijn. 
 
Welke ervaring zal je altijd bijblijven? 
Dat zijn er meerdere. Onze trouwdienst natuurlijk met dominee Gertrudeke. Zij 
was toen net weg uit Fijnaart, maar wilde wel nog onze trouwdienst leiden. De 
doopdiensten van onze kinderen, maar ook mijn bevestiging als jeugdouderling. 
 
Als de kerk er niet was, wat zou je dan missen? 
Het samenzijn en het samen beleven van het geloof. Ik wil er graag met anderen 
over praten op een leuke manier. 
 
Wat staat er op jouw kerkelijke verlanglijstje?    
Meer jeugd in de kerk. Het blijft moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Het woord 
‘kerk’ is al een drempel. Bij de Vakantiebijbelclub komen veel kinderen, maar de 
oudere jeugd gaat naar sport en leidt een eigen leven. Je moet de ouders heb-
ben, maar die zijn er vaak ook niet meer. Ik zie haast niemand meer uit mijn kin-
dernevendienst van vroeger. Dat vind ik echt jammer. 
 
 
Welk lied zing je heel graag? 
Lied 477 uit het Liedboek: 
Geest van hierboven, leer ons geloven, Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
hopen, liefhebben door uw kracht!  Liefde die ons hebt liefgehad? 
Hemelse Vrede, deel U nu mede  Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
aan een wereld die U verwacht!  Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Wij mogen zingen van grote dingen,  Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
als wij ontvangen al ons verlangen,  Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
met Christus opgestaan. Halleluja!  en onze koning zijn. Halleluja! 
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Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, Gij, onze Here,  doet triomferen 
Als wij herboren Hem toebehoren,  die naar U heten en in U weten 
die ons is voorgegaan. Halleluja!  dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 
 
Wat gaat er heel goed in onze kerk? 
Dat we nu haast altijd onze eigen predikanten hebben in de kerkdiensten. Dat 
vind ik veel fijner dan steeds predikanten uit andere plaatsen. Ik vind het goede 
diensten. De kindernevendienst gaat ook heel goed. 
 
Wat kan er beter? 
Niets kan 100% goed zijn, er zijn altijd wel verbeterpuntjes. In onze kerk zouden 
de lijntjes wat korter kunnen zijn. Sommige simpele dingen gaan over zoveel 
schijven en dan duurt het zo lang voordat het concreet wordt. 
 
Aan wie geef je deze pen door?  
Aan Aron Bom. 
 
 
Berichtje van de zendingskrans 
25 november waren we met 15 dames bij elkaar in de Vijverhof. We zijn de 
middag begonnen met het lezen van een paar verzen uit de Bijbel over de 
aankondiging van de geboorte van Jezus en we hebben Johannes 3:16 gele-
zen. Want God had de wereld zo lief, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, 
opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven 
heeft. We hebben over deze verzen met elkaar nagedacht. God schonk ons 
Zijn Zoon, omdat Hij ons liefheeft. Dit geweldige cadeau is voor iedereen die 
het wil aannemen! Dat kleine kindje dat onze grote Redder is! Laat het kerst-
kind niet ontbreken in uw hart, dan is het pas echt feest. Kerst is de blijde 
boodschap van verlossing die begon in Bethlehem voor iedereen. God gaf het 
mooiste wat Hij had: Zijn eigen Zoon. 
Daarna hebben we koffie en thee gedronken en gezellig bijgepraat. Alle ge-
maakte kleertjes hebben we bekeken, maar liefst 145 stuks! Nieuw  materiaal 
uitgezocht, zodat we de komende tijd thuis weer vooruit kunnen.  
De middag hebben we afgesloten met het lezen van een gedicht van Truus 
van der Roest: “Kerstverlangen”.  
We kijken weer terug op een gezellige middag! Als u, na dit gelezen te heb-
ben, denkt, ik wil ook een keer komen kijken dan bent u van harte welkom  op 
27 januari 2015 om half 3 in de Vijverhof. We wensen u fijne kerstdagen en 
een goed en gezond 2015! 
Namens de dames van de zendingskrans, Sandra van Dorp. 
 
 
 

Ook in het nieuwe jaar hopen we dat u plezier hebt van 
onze boekentafel. Wij doen onze uiterste best om een 
gevarieerd aanbod te hebben. Binnenkort zullen we 
misschien in de binnenhal van de kerk wat boeken van 
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onze voorraad uitstallen, zodat u eens kunt zien waarvoor u bij de boekentafel 
terecht kunt.  
De eerste boekentafel van 2015 is in de Vijverhof op zondag 11 januari. Heeft u 
misschien nog een dagboekje nodig? We kunnen laten zien wat er allemaal voor 
moois op dit gebied te koop is. Natuurlijk hebben we de Bijbel in eenvoudige taal 
en de nieuwe liedboeken in voorraad. 
 
We wensen u allen een gezegend Nieuwjaar, 
 
Nel Goudriaan, Nel Blok en Bep Rosing 
 

 

Jeugdrubriek 
 
DOOPDAGVIERING 30 november 2014   
Wat een feest weer om al die brandende kaarsen voorin de kerk te zien. Do-
minee Franc de Ronde had kort uitgelegd wat het betekent om gedoopt te 
zijn, waarna hij als voorbeeld water in het doopvont deed. Joppe Stoop, Lynn 
van der Most, Wouter de Geus, Jesse van der Eijk, Ezra van der Eijk, Elodie 
de Ronde, Franca de Ronde, Jord Bom, Mark van Dorp, Maaike van Strien, 
Sanne den Hollander, Lieke Maris, Thamara Dijkshoorn, Melissa Leinenga 
mochten vandaag hun doopkaars aansteken aan de paaskaars.  
Terwijl de kinderen vooraan hun kaars aanstaken, zongen we een het nieuwe 
lied 1005, vers 1,2,3,4 en 5. Met het mooie refrein: Christus, ons licht, schijn 
door ons heen, schijn door het duister, Christus ons licht, schijn ook vandaag, 
hier in ons huis. 
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 in het nieuwe jaar, zondag 22 februari.  
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 26 oktober t/m 14 december 2014:	  
26-10 Onderhoudsfonds   € 191,03	  
  2-11 Oogstcollecte    € 696,90	  
  2-11 Onderhoudsfonds   € 143,93	  
  9-11 Kerk     € 135,70	  
16-11 Onderhoudsfonds   € 145,74	  
23-11 Kerk     € 426,31	  
30-11 Onderhoudsfonds   € 161,46 	  
  7-12 Kerk     € 204,99	  
  7-12 Onderhoudsfonds   € 145,74	  
14-12 Kerk     € 161,26  	  
 
Giften	  
Via mw. Van Nieuwenhuijzen 1 x € 20,-; Gift t.b.v. Kerk 1 x 300,= en 1 x 
32,50; via mw.Knook 1 x € 20,- uit dankbaarheid en via bank 1 x € 100,-; via 
bank i.v.m. 60-jarig huwelijksjubileum 1 x € 311,29; via bank t.b.v. Oogstcol-
lecte 2 x € 50,- en 1 x € 100,-, via ds. Van der Sterre 1 x € 20,-, via dhr. De 
Lange 1 x € 50,-.	  
Alle gevers hartelijk dank!	  
	  
Kerkbalans 2014	  
Het jaar 2014 loopt weer ten einde en de aktie Kerkbalans 2015 komt er al 
weer aan in januari 2015. Er zijn echter nog diverse gemeenteleden die het 
toegezegde bedrag over 2014 nog niet betaald hebben.  
Wij verzoeken u het toegezegde bedrag voor 31 december 2014 over te ma-
ken op onze ING rekening NL86 INGB 0009 6383 32 t.n.v. Kerkrentm. Prot. 
Gem. Fijnaart – Kerkbalans.	  
	  
Thema	  Kerkbalans	  2015	  ‘Mijn	  kerk	  …’	  
Deze maand vieren we weer de geboorte van Jezus Christus. We hopen u te 
mogen ontmoeten in de vieringen rond Kerstmis, in ons helder verlichte en 
sfeervol gedecoreerde kerkgebouw, vaak nog met veel meer familie, vrienden 
en bekenden dan in de reguliere eredienst. Velen vinden in deze dagen licht, 
troost en saamhorigheid in de verschillende vieringen. Voor iedereen heeft de 
kerk een eigen betekenis.  
In januari gaat de actie Kerkbalans van start. Daarin staan die verschillende 
betekenissen van de kerk voor mensen centraal. Het thema van de actie 
Kerkbalans is ‘Mijn kerk….’.Vult u zelf maar in: Mijn kerk inspireert, helpt, bidt, 
deelt, rouwt of juist in deze maand: ‘Mijn kerk viert!’ 
Welk woord zou u willen invullen?  
Tussen 18 en 31 januari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dra-
gen.  
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 Abonnementsgeld Contactruimte 2014 
Voor het abonnement op Contactruimte voor 2014 waren bij het oktobernum-
mer acceptgiro’s of een factuur bijgevoegd. 	  
Tot op heden hebben nog niet alle abonnees het abonnementsgeld van € 9,- 
overgemaakt. Wij verzoeken u dit bedrag alsnog over te maken op 	  
op ING rekeningnummer NL02 INGB 0009 6382 92 t.n.v. Kerkrentm. Prot. 
Gem. Fijnaart – Kerkblad bij de ING onder vermelding van Abonnement Con-
tactruimte 2014. 	  
Wij verzoeken u vriendelijk het abonnementsgeld voor 31 december a.s. te 
voldoen. 	  
Bij voorbaat onze hartelijke dank!	  
 
Solidariteitskas 2014	  
Nog niet alle gemeenteleden hebben hun bijdrage van € 10,- voor Solidari-
teitskas 2014 betaald. Solidariteitskas is geen vrijblijvende bijdrage, maar een 
verplichte bijdrage voor het lid zijn van de kerk. 	  
Van deze bijdrage moeten wij als Protestantse Gemeente 50% afdragen aan 
de PKN. Vandaar ons verzoek om deze bijdrage alsnog over te maken op ING 
rekeningnummer NL55 INGB 0009 6383 08 t.n.v. Kerkrentm. Prot. Gem. Fijn-
aart – Solidariteitskas.	  
Bij voorbaat onze hartelijke dank!	  
	  
Eindejaarscollecte 2014	  
In de komende weken ontvangen alle leden van de Protestantse Gemeente 
een acceptgiro (1 per gezin) voor de Eindejaarscollecte. Deze acceptgiro kan 
gebruikt worden als alternatief voor de eindejaarscollecte die wordt gehouden 
in de avonddienst op 31 december a.s.	  
Een bijkomend voordeel is dat de bijdrage die betaald wordt met de acceptgi-
ro als betalingsbewijs voor giften kan dienen bij de aangifte inkomstenbelas-
ting 2014.	  
	  
Problemen met acceptgiro’s voor Solidariteitskas en abonnement Con-
tactruimte	  
Een aantal dagen was het niet mogelijk om betalingen voor Solidariteitskas en 
Contactruimte via een acceptgiro te doen. Dit werd veroorzaakt door een fout 
bij de ING. Ten onrechte waren deze rekeningen geblokkeerd voor het doen 
van betalingen via een acceptgiro.	  
Inmiddels is dit gecorrigeerd. Mocht u ook met dit probleem geconfronteerd 
zijn, dan vraag ik u de betaling te doen via een betaalopdracht met als om-
schrijving Solidariteitskas 2014 of Contactruimte 2014	  
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Tel. 
0165-314663 of mobiel 06-43983407. Mailen kan ook: laelzerman@planet.nl	  
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Begroting 2015	  
In de kerkenraadsvergadering van 2 december 2014 is de begroting 2015 van 
het college van kerkrentmeesters besproken en goedgekeurd. Hierna volgt 
een verkorte versie van deze begroting.	  
	  
Baten en Lasten	  
	  
Baten	  
Baten onroerende zaken   €   15.500	  
Rentebaten     €   12.000	  
Bijdragen levend geld    € 126.250	  
Totaal baten     € 153.750	  
 
Lasten	  
Lasten kerkelijke gebouwen   €   44.805	  
Lasten inventarissen    €        750	  
Afschrijvingen     €     2.850	  
Pastoraat     € 128.900	  
Lasten kerkdiensten etc.   €     5.700	  
Verplichtingen/bijdragen andere organen €     9.150	  
Salarissen     €     4.500	  
Kosten beheer en administratie   €     6.640	  
Rentelasten/bankkosten    €     1.250	  
Totaal lasten     € 204.545	  
	  

Saldo baten-lasten    € 50.795-	  
	  	  
Overige lasten en baten    €   11.610-	  
Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen €   25.750-	  
Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen €   55.000	  
Totaal      €   17.640	  
	  

Resultaat  €   33.155 negatief	  
	  
De begroting kan worden ingezien worden bij de penningmeester. Gaarne 
vooraf contact opnemen met de penningmeester om een afspraak te maken. 
Telefonisch bereikbaar op mobiel nummer 06-43983407 of op 0165-314663 of 
via e-mail laelzerman@planet.nl	  
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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Kerstmarkt 
Helaas kon dit jaar de Kerstmarkt vanwege het overlijden van dhr. Charles 
Bolluijt niet doorgaan. In het verleden is de afspraak binnen het college van 
kerkrentmeesters gemaakt dat een begrafenis altijd voorgaat. 
We hebben nog wel overwogen om de Kerstmarkt te verplaatsen naar Het 
Trefpunt, maar na alles bekeken te hebben, is besloten om dat niet te doen. 
Ook het opschuiven naar 20 december gaf te veel obstakels. Misschien dat in 
de nabije toekomst nog initiatieven komen om iets te organiseren, maar tot op 
heden hebben we geen concrete plannen. 
Mocht u toch nog geld willen doneren, dan kan dat altijd nog via de acceptgiro 
van de eindejaarscollecte. Deze gift is dan ook nog aftrekbaar van de belas-
ting, want de overheid heeft besloten om vanaf 2014 geen drempel meer te 
hebben voor het aftrekbaar stellen van giften aan de kerk. Ook kunt u uw gift 
in de collecte voor de kerk of het onderhoudsfonds deponeren. 
 
 
 

TAAKGROEP KERK en WERELD 
 
 

Collecte verantwoording 
  6 okt. Collecte busjes bij de uitgang van de kerk bestemd voor de zending  
 169,95 euro, aangevuld door de diaconie tot € 250,00                        
19 okt. Hervormingsdag KIA    €   154,57 
26 okt. Diaconie     €   280,97 
  2 nov. Diaconie onkosten fruitbakjes   €   226,21 
  9 nov. Zending      €   367,76  
16 nov. Binnenlands diaconaat    €   173,50 
23 nov. Ouderenwerk     €   263,14 
30 nov. Voedselbank     €   295,37 
  7 dec. Giro 555 ebola € 482,60 aangevuld tot   €   750,00  
14 dec. Busjes kerktelefoon thuis   €   372,30 
 
Giften 
Gift uit dankbaarheid     €   100,00 
Gift uit dankbaarheid      €   200,00 
Gift actie schoenendoos     € 1000,00 
Giften rondbrengen fruitbakjes    €     63,65 
Enveloppe actie € 382,50 aangevuld door diaconie tot  €   500,00 
Gift zending       €   438,00  
Gift uit dankbaarheid      €   100,00   

Missie en Visie De Stichting Hoop voor Albanië heeft zich de volgende doe-
len gesteld: Het bevorderen van het materiële en geestelijke welzijn van het 
Albanese volk en het verbeteren van hun levensomstandigheden. Hoop voor 
Albanië werkt vanuit een christelijke levensvisie, maar maakt geen onder-
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scheid tussen ras of geloof. Hoop voor Albanië verzendt kleding, huisraad, 
schoolmateriaal, medisch materiaal, voedsel en christelijke literatuur. De stich-
ting werkt in Albanië samen met lokale hulpverleners en kerken, die heel goed 
aan kunnen geven waar hulp hard nodig is. Vaak distribueren zij zelf de mate-
rialen weer verder naar die plekken waar de nood het hoogst is. 

Beste mensen, 
In de Dorpskerk hangen bij de uitgangen collectebussen, die als doel hebben 
om geld in te zamelen voor de zending. Het blijkt dat veel mensen niet van dit 
bestaan afweten, terwijl iederéén er langs loopt bij het verlaten van de kerk. 
De Diaconie heeft als doel gesteld om het opgehaalde geld over de laatste 
periode van 2014, € 250,00, te schenken aan Janneke Wolswinkel. Dit is een 
alleenstaande vrouw die, na haar opleiding als tropenarts gedaan te hebben,  
sinds de zomer van 2013 werkt in het straatarme Zimbabwe, in het zuidelijk 
deel van Afrika. Ze schrijft:  
Het werk hier heeft me geraakt. Het daagt me uit, want met voorlichting en 
medicijnen van soms maar een paar euro is er zo veel winst te behalen. 
Zie verder: 
http://www.gzb.nl/zendingswerkers/janneke-wolswinkel/over-mij?user_id=30 
 
Hartelijke groet, 
Taakgroep Kerk en Wereld 
 
Opbrengst Bartiméus spaarbusjes 
In september/oktober zijn de spaarbusjes opgehaald en inmiddels weer ge-
teld. De opbrengst van dit jaar is € 241,23 waarvoor namens de vereniging 
Bartiméus Sonneheerdt hartelijk dank.  
Mede dankzij deze opbrengst is Bartiméus in staat om vernieuwende pro-
jecten, waaronder een nieuw speelplein, mogelijk te maken voor blinde en 
slechtziende mensen. 
 
Hartelijk dank, 
Heleen Neelen- Willigenburg 
 
 
 
AGENDA 
 
  6 jan. 19.45 uur: Vergadering Moderamen, Locatie: Vijverhof 
  7 jan. 14.15 uur: Ouderensoos 
21 jan. 14.15 uur: Ouderensoos 
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DIVERSE MEDEDELINGEN 
 
Op zondag 11 januari 2015 kunt u een petitie 
ondertekenen voor de slachtoffers van een ramp 
in Bhopal, Centraal India. Dertig jaar geleden lek-

te hier dodelijk gas uit een van de tanks van de pesticidenfabriek van Union 
Carbide. Binnen enkele dagen stierven 7.000 tot 10.000 mensen en 15.000 in 
de jaren daarna. Overlevenden en hun nakomelingen hebben nog steeds ge-
zondheidsproblemen, dus duurt de ramp voort.  
Met onze handtekeningen vraagt Amnesty de Indiase regering het terrein 
schoon te maken en de betrokken bedrijven ter verantwoording te roepen. 
Doet u mee? Dank voor uw steun aan het mensenrechtenwerk. 
Een vredig jaar gewenst, Bep Rosing 
 
 

 
Wie, oh, wie????? 
 

Wie zou voor het NBG (Nederlands Bijbelgenootschap) contactpersoon willen 
worden? Anneke Endepoel en Nel Blok zijn al zolang betrokken bij het NBG. 
Het zou weleens prettig zijn er een paar nieuwe krachten, met frisse ideeën, 
bij te hebben. Als iemand ervoor wil gaan, kunnen wij ermee ophouden. 
Met vriendelijk groeten, 
Anneke Endepoel, tel.402495 en Nel Blok, 462371 
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Kerstpuzzel: de voorouders van Jezus    
 
In Matteüs 1 en in Lucas 3 vind je een lijst met namen van de voorouders van 
Jezus. Hieronder zie je 15 zinnetjes over mensen die in die lijst genoemd 
worden. Een M betekent dat die naam voorkomt in Matteüs en de L staat voor 
Lucas. 
 
1. Een koning van Juda die de afgodendienst opnieuw invoerde en zijn 

zoon offerde in het Hinnomdal. Later smeekte hij in een Assyrische 
gevangenis bij God om hulp. (M) 

2. Koning Hizkia had een hofmeester – iemand die de baas was over het 
paleis - met dezelfde naam als deze persoon. (M, L) 

3. De vader van Boaz (M) 
4. Zeer wijze koning. (M) 
5. Toen hij geboren werd, was zijn vader 100 jaar oud. (L) 
6. Hij ging op reis toen God hem zei, dat hij zijn land en zijn familie 

moest verlaten. (M, L) 
7. In de tijd van David was er een priester met dezelfde naam als deze 

persoon. (M) 
8. Zijn vader heette Peres. (M, L) 
9. Hij is niet gestorven. (L) 
10. Zij woonde op de muur van Jericho. (M) 
11. Jesaja profeteert dat uit zijn ‘stronk een telg opschiet’. (M, L) 
12. Hij liep samen met zijn broer Jafet  achteruit de tent van zijn vader in 

om hem toe te dekken met een mantel. (L) 
13. Zij werd zwanger van haar schoonvader. (M) 
14. In opdracht van David liet generaal Joab hem sneuvelen in de oorlog. 

Zo kon David met zijn vrouw trouwen. 
15. Hij was de vader van Zerubbabel. (M, L) 
 
De eerste letters van de antwoorden vormen een woord in het Hebreeuws en 
een woord in het Grieks. Beide woorden betekenen hetzelfde. Wat betekenen 
deze woorden? 
Tip: zoek op www.debijbel.nl om te weten wat de woorden betekenen. 
 
Vul uw oplossing in op www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel en maak kans op 
een dwarsligger van De Nieuwe Bijbelvertaling. 
Hebt u geen internet, dan kunt u uw oplossing ook per post sturen naar:  
Nederlands Bijbelgenootschap, Postbus 620, 2003 RP Haarlem, onder ver-
melding van Kerstpuzzel 2014.  
Uiterste inzenddatum: 5 januari 2015. De winnaar krijgt schriftelijk bericht. Bo-
vendien vindt u de winnaar online op www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel. 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap 
Contactpersoon werkgroep: Nel Blok en Anneke Endepoel 
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Bezorging Contactruimte 
Mw. Annie Konings, Van Eyckstraat, heeft besloten te stoppen met het 
bezorgen van het kerkblad in haar wijk. Zij gaat verhuizen en wil het wat 
rustiger aan gaan doen. Dat begrijpen we en langs deze weg bedanken we 
haar voor de vele jaren dat zij het kerkblad heeft rondgebracht. 
Er ontstaat dus een vacature. Wie wil ons helpen en de bezorging in deze wijk 
(o.a. Van Eykstraat, Frans Halsstraat, Pieter de Hooghstraat enz.) op zich 
nemen? Aanmelden bij Jan Nieuwenhuizen. 
 
 
Het bijbelleesrooster 
Helaas heeft de redactie op de website van het NBG nog geen  
leesrooster gevonden. 
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De kerkenraad wenst u  
 

gezegende kerstdagen, 
 

een goede jaarwisseling 
 

en 
 

een Gelukkig Nieuwjaar 
 
 
 

Redactie en medewerkers 
 

van Contactruimte 
 

sluiten zich daar graag bij aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proost!! 
 
 


