
  pagina 1

OVERDENKING 
 
Het samengestelde gezin 
In onze samenleving zijn steeds meer gezinnen samengesteld. Als een al-
leenstaande vader of moeder een nieuwe relatie krijgt, neemt de nieuwe part-
ner vaak ook kinderen mee. Of ze hopen ook samen nog een kind te krijgen. 
Dat heeft tot gevolg dat de gezinsleden niet allemaal een biologisch band 
hebben met elkaar; ouders hebben een stiefkind, kinderen hebben een stief-
ouder. Voor velen heeft het woord stief een nare klank, des te mooier is het 
als het lukt om in de nieuwe samenstelling goed met elkaar om te gaan. Ik 
hoor grootouders daar met zorg, maar ook met trots en dankbaarheid over 
spreken. 
Het fusiegezin vraagt extra inzet en inspanning van de betrokkenen. De leef-
tijdsverschillen kunnen aanzienlijk zijn, maar het zou verkeerd zijn te denken 
dat de oudere kinderen zich vanzelf wel redden en alle aandacht aan de klein-
tjes te geven.  
Als de kinderen nog een tweede thuis hebben zijn ze een deel van de tijd bij 
de ex-partner. Lidmaatschap van een sportvereniging en ook van een kerk 
kan dan knap ingewikkeld zijn. Verjaardagen en vakanties  moeten heel pre-
cies gepland worden. In de opvoeding kom je bovendien met  nieuwe vragen 
in aanraking. Hoe laat de stiefouder zich noemen door de kinderen. Hoe word 
je als stief geen concurrent van de biologische vader of moeder. Hoe voorkom 
je dat iemand achtergesteld wordt. Hoe reageer je als er bij spanningen wordt 
gezegd “jij bent mijn papa niet eens” of “zoek het maar uit, het zijn jouw kin-
deren”. 
 
De kerk is een samengesteld gezin. 

 Het wonder van Pinksteren is dat de boodschap van Jezus mensen uit 
alle talen en volken bereikt. De Geest van God brengt mensen samen 
die voorheen langs elkaar heen leefden. In Handelingen wordt be-
schreven hoe de eerste christelijke gemeente samengesteld is uit 
Grieken en Joden. Gelovigen met verschillende achtergronden.  Dat 
levert spanningen op. De Griekstalige leerlingen in de gemeente van 
Jeruzalem hebben het gevoel dat de hulpbehoevenden uit hun groep 
achtergesteld worden. Maar door een ieder inspraak en zeggenschap 
te geven en duidelijke afspraken te maken blijft de gemeenschap in-
tact. 
Onlangs bespraken we in de kerkenraad een boek van ds. Piet Schelling ‘mijn 
gelijk en ons geluk’, over omgaan met verschillen in geloofsbeleving binnen 
de kerk.  Een andere boektitel die me in dit verband te binnen schiet is  ‘leven 
met verschil’ van de Britse rabbijn Jonathan Sacks, waarin het gesprek tussen 
religies centraal staat. 
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Jezus en zijn familie 
“Wie zijn mijn moeder en mijn broers? “  Die vraag wordt door Jezus gesteld 
als zijn verwanten zich bezorgd afvragen of het wel goed met hem gaat en 
hem onder dwang willen meenemen. Volgens mij is Jezus er niet op uit om 
familiebanden te verbreken, maar hij stelt de vraag zo scherp om duidelijk te 
maken dat Hem volgen verder gaat dan vanzelfsprekendheden. En Jezus 
geeft zelf het antwoord:  Iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en 
zuster en moeder.” 
De wil van God doen. Dat is wat mensen samenbrengt in het fusiegezin van 
de kerk. 
 

Ds. F.C. de Ronde  

 
 

 
 
 
 
KERKDIENSTEN 
 
7 juni Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Hervormde kerk, Zevenbergen 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Doopdagviering / Jeugdgezinsdienst 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Marion Kruis 

Gastheer / gastvrouw Emie Hendrikse 

Collecte Rondgang 
 
               Uitgang 

1e Jeugdwerk: ‘Het raakt u’ 
2e Kerk 

Onderhoudsfonds  

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

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden FLAME en Meetingpoint in De Ontmoetingskerk 

Voorganger Ds. W.P. v.d. Hoeven, Krimpen a/d IJssel 

Ambtsdrager van dienst Nicky van Dam of Marjolein Roks 

Gastheer / gastvrouw Han Keijzer 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Roosevelthuis 
Onderhoudsfonds  

 

15 juni, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. F.C. de Ronde  
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21 juni Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Fijnaart 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Heilig Avondmaal 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Wim Langbroek 

Gastheer / gastvrouw Dit Konings 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

NBG 
Diaconie 

 
28 juni Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenbergen 

10.00 uur De Dorpskerk 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

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

Met medewerking van Gospelkoor Reclaim  

Ambtsdrager van dienst Piet de Lange 

Gastheer / gastvrouw Marion Kruis 

Koster Bas van Dueren den H. 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Kerk 
Voedselbank Moerdijk 

 
5 juli Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Afscheid kindernevendienst 

Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  

Ambtsdrager van dienst Marjolein Roks 

Gastheer / gastvrouw Wim Langbroek 

Collecte Rondgang 
 
               Uitgang 

1e Plaatselijk Jeugdwerk 
2e Onderhoudsfonds  

Kerk 

 
 

Collectetoelichting taakgroep Kerk en Wereld 

 

Zondag 7 juni 2015: Stichting Het Raakt U 

In 2007 is stichting “Het Raakt U” ontstaan en sindsdien worden jaarlijks di-
verse activiteiten georganiseerd die de leefkwaliteit van kinderen en jong vol-
wassenen met een beperking in West-Brabant verbeteren. In de vakantieperi-
ode van 14 juli t/m 25 augustus verleent stichting “Het Raakt U” zijn medewer-
king aan diverse kleinschalige vakantieprojecten op verschillende dagverblij-
ven in de regio. De kinderen die niet op vakantie kunnen, hebben hierdoor 
een wel verdiende week met tal van activiteiten, georganiseerd door de leiding 
vanuit de verblijven. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen. U doet 
de stichting “Het Raakt U” en heel veel kinderen hier een enorm plezier mee! 
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Zondag 14 juni 2015: Collecte Roosevelthuis 

Geef voor zorgeloze vakanties 

Al vele jaren biedt het Roosevelthuis in Doorn aan mensen, die wegens ziekte 
of lichamelijke en/of sociale beperking niet zelfstandig weg kunnen, de moge-
lijkheid om te genieten van een diaconale vakantieweek. Ook hun mantelzor-
gers zijn hier van harte welkom voor een ontspannen week. Ieder jaar zijn er 
ruim 1500 mensen te gast, ontvangen en verzorgd door meer dan 1100 vrijwil-
ligers. De meeste van de 46 vakantieweken worden georganiseerd door 
werkgroepen en commissies van plaatselijke kerkelijke gemeenten uit het hele 
land. Het Roosevelthuis is na 45 jaar aan vervanging toe en er is geld nodig 
voor de inrichting: aangepaste kamers met een speciaal bed, een tillift en een 
goede douche, rolstoelen, duo-fietsen voor een uitstapje naar het bos. Er is 
veel geld nodig. Met de opbrengst van de collecte kunnen de gasten straks in 
het nieuwe Roosevelthuis genieten van een welverdiende vakantie. Van harte 
aanbevolen. 
 
Zondag 21 juni 2015: Collecte Jeugdwerk, Kindernevendienst 
Op deze zondag collecteert de taakgroep Kerk en Wereld voor het in stand 
houden van de kerktelefoon. De kerktelefoon is een geweldig middel voor de-
genen die niet meer in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. De taakgroep 
Kerk en Wereld verzorgt deze voorziening en met de opbrengst van de collec-
te kunnen we die in stand houden voor de aan huis gebonden gemeentele-
den. Helpt u mee?  
 
Zondag 28 juni 2015: Collecte Voedselbank Moerdijk 

Voedselbank Moerdijk is één van de regionale voed-
selbanken die onderdeel uitmaken van het landelijke 
netwerk van de Voedselbanken Nederland; een organi-
satie met als doelstelling iets te doen aan verspilling 
van voedsel en tegelijkertijd een bijdrage te leveren 
aan de bestrijding van armoede. Voedselbank Moerdijk 
verzorgt gratis voedsel- pakketten voor meer dan 100 

gezinnen in de gemeente Moerdijk. De voedselbank werkt alleen met vrijwil-
ligers en draait bijna volledig op giften en acties. Vooral de huurlasten, de kos-
ten van energie (voor de koelcel) en van transport, drukken zwaar op de be-
groting van Voedselbank Moerdijk. Zie voor meer informatie: 
www.voedselbankmoerdijk.nl. Helpt u ons mee, zodat de Voedselbank Moer-
dijk ook weer mensen kunnen helpen? 
 
Zondag 5 juli 2015: Collecte PKN Jeugdwerk 
Zomer: Kerk van kinderen 
JOP stimuleert ‘De Kinderkerk’, speciale vieringen waarin de kinderen hele-
maal meedoen. Een manier waardoor ook ouders van buiten de kerk weer 
opnieuw betrokken raken. JOP ondersteunt en inspireert de leiding van ‘De 
Kinderkerk’ hierbij. Vindt u het ook belangrijk dat kinderen kunnen uitkijken 
naar de kerkdienst?  
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ROOSTERS 

 

 Kinderoppas Kindernevendienst 

  7 juni Geerte, Nel, Angelique Claudia en Neely Anne 

14 juni Marloes, Annet FLAME 

21 juni Emie, Lejanne Tiny 

28 juni Claartje, José Jolanda en Neely Anne 

  5 juli Marjolein, Elly Linda en Saskia 

 

 PPT-dienst Beamerdienst 

  7 juni Edward Peter 

14 juni Jan Gerrit 

21 juni Tiny Willian 

28 juni Edward Léander 

  5 juli Jan Bert 

 

 Bloemendienst Organist 

  7 juni Tanny Verhagen Ad van Sprang 

14 juni Joke Frijters Johan van der Steen 

21 juni Anneke Knook Dick van der Giesen 

28 juni Adri de Vrij Dick van der Giesen 
(zangdienst: Johan v.d. Steen) 

  5 juli Adrie Maris Dick van der Giesen 

 

TAAKGROEP   PASTORAAT 

 

WIJ GEDENKEN 
 Op 2 mei 2015 is thuis in haar slaap in vrede overleden Adriana 

Bom-Broere in de gezegende leeftijd van drie-en-negentig jaar. Adri 

Broere werd geboren op 6 november 1921 in De Fendert. In 1947 

trouwde ze met Jan Bom met wie ze ging boeren op de boerderij van zijn va-

der. Ze kregen vijf kinderen van wie de oudste, één van een tweeling, helaas 

al is overleden. Hij werd slechts 52 jaar. Mw. Bom was een begaafde en mar-

kante vrouw die op verschillende terreinen actief is geweest. Ze kon goed 

bridgen. Ze was ouderling en ook bestuurslid van de plaatselijke en regionale 

Plattelandsvrouwen. En van haar ‘groene vingers’ getuigde haar tuin - een 

kleurrijke foto sierde de rouwkaart. En wie herinnert zich niet haar vaak rake 

opmerkingen tijdens Gemeentevergaderingen? Na het sterven in 2002 van 

haar man, die een zwakke gezondheid had, en die ze lange jaren met liefde 

en toewijding heeft verzorgd, vond ze, in de avond van haar leven, vreugde in 

de vriendschap met Cor Maris. Ze betekenden veel voor elkaar en zijn sterven 

gaf haar veel verdriet. Voor de afscheidsdienst heeft Mw. Bom, het zal u niet 

verbazen, zelf alle bouwstenen aangedragen. Boven de kaart stonden woor- 
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den uit Psalm 91. ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik’. En 

we hebben, op haar verzoek, uit 2 Cor. 5 gelezen waar Paulus schrijft: ‘Als 

mijn aardse lichaam sterft, zal God mij een nieuw lichaam geven. Een hemels 

lichaam dat eeuwig en onsterfelijk is’. We danken God voor Adri Bom en voor 

dit haar geloofsgetuigenis, dat zij ons heeft nagelaten. Moge God de kinderen 

Anton en Nettie, Piet en Anneke, Liesbeth en Paul, John en Hetty en de klein- 

en achterkleinkinderen met zijn liefde nabij zijn. 

 
Ds. Van der Sterre. 
 

Op 2 mei 2015 is in zijn woning aan de Kadedijk overleden Jacobus 
Leijten, in de leeftijd van een-en-zeventig jaar. Co Leijten werd gebo-
ren op 3 november 1943 aan de Tonnekreek. Al jong is hij gaan hij 
werken, eerst bij de boer en later bij het Waterschap. Co was een 

sterke vent, met heldere, olijke ogen, een buitenmens, die hield van de vrij-
heid in de polder en het liefst altijd bezig was. Na zijn dagtaak zag je hem op 
de trekker, als hij ging klussen of zijn eigen dieren ging verzorgen. Onlangs 
wierpen zijn schapen nog acht lammeren. In 1967 trad Co in het huwelijk met 
Corrie de Gast, die hem drie kinderen schonk. Haar sterven, zij was nog maar 
zesenvijftig jaar oud, na een lange ziekte, was een immens verdriet. Het leven 
nam toch weer een wending. Een grote vreugde voor Co was de vriendschap 
met weduwe Jeanne Roks. Maar net toen zij plannen maakten om elkanders 
leven blijvend te delen, openbaarde zich de longziekte waar Co eerder aan is 
geopereerd . Behandeling was nu echter niet meer mogelijk. Na een kort ziek-
teproces moest Co afscheid nemen van alles wat hem zo lief was: Jeanne, de 
kinderen en kleinkinderen en de schepping waarvan hij zo heeft genoten. Aan 
het eind zei Co: ‘Ik heb een mooi leven gehad’. Moge God Jeanne, de kin-
deren Jack en Rian, Peter en Natalie, Lianne en Jaco en de kleinkinderen 
Jacco, Kim, Thijmen, Gijs, Bram en Noortje, met zijn troost nabij zijn.   
 
Ds. Van der Sterre. 

 

 

Pastoralia 
 

Wijk 1 en 5 – Ds. J.H. van der Sterre 
Geboren 
Blijdschap in het huis van Gerben en Kim Roks - Meeuwisse (Drogedijk). Op 8 
mei werden zij verblijd met de geboorte van Stan Hendrikus Marinus. Hartelijk 
gefeliciteerd, ouders, zus en grootouders. Moge Stan voor God en mensen 
een vreugde zijn.  
   
Thuis 
*Dhr. Van Hamburg (Beukenlaan) lag enige dagen in het ziekenhuis alwaar 
een pacemaker werd geïmplanteerd. Hij is weer thuis.  
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*Mw. G. Kers - de Wit (Edv Griegstraat) die enige tijd behandeld werd in Ber-
gen op Zoom knapte zoveel op dat ze weer voorgoed naar huis mocht.  
*Mw.Tiny Verhagen (Kastanjelaan) kreeg na de scan goede berichten. De 
ziekte is stabiel, ze voelt zich goed zodat ze nu aan het tweede deel van de 
chemokuur kan beginnen.     
*Mw. Dit Konings (Van Heemstralaan) die al enige tijd met een longontsteking 
in de lappenmand ligt, kreeg voor de zekerheid een scan van de longen. Er 
bleek gelukkig niet iets  ernstigs aan de hand. Maar het kan nog wel even du-
ren voor ze weer op krachten is! De komende tijd vervult ze dan ook geen 
kerkelijke taken.  
*Dhr. Sjaak van Beek (Dennenlaan) is op de helft van de chemokuur waar hij 
gelukkig niet teveel hinder van ondervindt. Onlangs kreeg hij een scan om na 
te gaan hoe de kuur het doet en of de kuur soms moet worden aangepast. 
Dhr. van Beek houdt nog steeds goede moed.  
 
Ziekenhuis 
*Mw. Groeneveld - Rijshouwer (Brabantse Bellefleur 79), die enige tijd opge-
nomen was in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, keerde terug naar 
het ziekenhuis in Breda. Daar verdere ziekenhuisbehandeling niet nodig is, is 
zij naar de Wiekendael overgebracht.       
 
De Fendertshof  
*In Ziekenhuis Bravis in Roosendaal werd met een dubbele longontsteking 
Mw. Verhage-Heldoorn (Edw Griegstraat) opgenomen. Hoewel haar situatie 
zich eerst als heel ernstig liet aanzien, herstelde ze gelukkig zozeer dat ze 
naar de Fendertshof kon verhuizen. Haar kamernummer is 121.  
      
Verpleeghuis  
*Mw. Marjan Luijk (Dennenlaan) revalideerde in De Westhoek te Zevenber-
gen, maar is inmiddels weer thuis. 
*In dit zelfde huis is Dhr. J. G. J. van Nieuwenhuijzen (Kerkring 42) met zijn 
revalidatie bezig. 
  
God zij zieken en rouwenden en hun familie met zijn Geest van Troost nabij. 
 
Vakantie  
Mijn zomervakantie valt ook dit jaar weer vroeg. Van Tweede Pinksterdag 25 
mei tot en met zondag 28 juni zal ik afwezig zijn. Dank aan collega de Ronde 
die voor mij waar zal nemen. Het ga u allen goed. 
       
Ds. Hans van der Sterre. 
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Mededelingen taakgroep pastoraat wijk 5. 

Anneke Endepoel, pastoraal medewerker Fendertshof en Dit Konings, wijkou-

derling wijk 5 zijn ziek en voor langere tijd uitgeschakeld. 
Wij  wensen hen Gods troostende nabijheid toe .met een stukje uit de BGT 
“Wees niet bang, Ik ben bij je 
kijk niet angstig rond, 
Ik ben je God, Ik maak je sterk, 
Ik help je, Ik ondersteun je 
Ik ben je behoud. 
Gelukkig zijn er mensen bereid gevonden om het bezoekwerk van hen over te 
nemen. We zijn daar blij mee en er wordt binnenkort contact met u opgeno-
men voor een bezoekje. 
Tiny Bienefelt neemt de bezoeken van Anneke Endepoel in de Fendertshof  
over. Telefoonnr. van Tiny: 0168-462979. 
Mineke Huitkar neemt de bezoeken van Dit Konings over, in o.a. de Voor-
straat, Korte Kerkstraat, van Distraat,, Koningin Julianastraat, Panneboeter-
straat. Telefoonnr. Mineke: 0168-462559.     
Alle andere werkzaamheden van Dit worden verdeeld onder het  wijkteam en 
wijkouderlingen. 
Aanspreekpunt is uw pastoraal medewerker of wijkdame. 
U kunt altijd bellen met Piet de Lange 0168-320823 of Adri de Vrij 0168-
462996 of 0614211449. 
 

Wijk 2, 3 en 4 – Ds. F.C. de Ronde  
 
Overleden 
*Op 2 mei is Adriana Bom-Broere in vrede heengegaan op de leeftijd van 93 
jaar.   
*Eveneens op 2 mei overleed Jacobus Leijten na een kort ziekbed op de leef-
tijd van 71 jaar.  
Wij gedenken hun levens met dankbaarheid en bidden om Gods troost voor 
de families. De uitvaartdiensten zijn geleid door collega J.H. van der Sterre en 
ook de in memoria in deze Contactruimte zijn door hem opgesteld. Waarvoor 
veel dank 
. 
Zieken 
*Dhr. Joh. den Hollander, Zwingelspaansedijk 6 liep alle enige tijd met een 
verband om zijn nek. Hij heeft al heel wat onderzoeken gehad.  Nu is hij in het 
Erasmus Ziekenhuis geopereerd om de wond te dichten. 
*Mevr. Anneke Endepoel wordt regelmatig door haar broer Cor naar het zie-
kenhuis gereden om extra bloedplaatjes te krijgen . Tot op heden is dat voor 
haar gelukkig vol te houden. Ze was bovendien dankbaar dat een katheter die 
was aangebracht vanwege dwarsliggende nierstenen weer weggehaald kon 
worden. 
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Als u gemeenteleden een kaart wilt sturen, dan zijn hier de adressen van diverse 
ziekenhuizen: 
- Amphia Ziekenhuis, Locatie Molengracht, Molengracht 21, 4818 CK  Breda; 
- Zorgcentrum De Zeven Schakels, Kasteelweg 4, 4761 BN  Zevenbergen  
- Regionaal Behandelcentrum Wiekendael, Kalsdonksestraat 89, 4702 ZB   
  Roosendaal 

- Bravisziekenhuis, locatie Roosendaal, Boerhavelaan 25, 4708 AE  Roosendaal 

- Bravisziekenhuis, locatie Bergen op Zoom, Boerhaaveplein 1, 4624 VT Bergen 

op 

  Zoom 

 
Meeleven 
In deze eindexamenperiode  leven we mee  met degenen die eindexamen 
doen en in gespannen afwachting zijn van de uitslag. 
 
Bruiloft 
Op 10 juli trouwen Pascal Dielen en Tiny Marks. Zij bezoeken trouw onze 
diensten en Tiny is betrokken bij de kindernevendienst. De dienst waarin we 
een zegen vragen over hun huwelijk is om 15.30 uur in de hervormde kerk te 
Rijsoord. Johan van der Steen is organist en zelf mag ik voorgaan. Wij wen-
sen hen en ook de kinderen een gezegende en gedenkwaardige dag. 

 

Ds. F.C. de Ronde 

 

 

Bedankt. 

Lieve mensen, 

Hartelijk dank voor de kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoekjes. Speciale 

dank aan ds. de Ronde, ds. van der Sterre en wijkouderling Wim de Loome!  

Ik voel mij gedragen door uw en jullie gebeden. 

Als g’ in nood gezeten geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten God verlaat 

u niet. 

Ook namens Cor, hartelijk dank, Cor en Anneke Endepoel  

 

Hartelijk dank 

Blij en dankbaar ben ik voor de koninklijke onderscheiding die ik mocht ont-

vangen! De vele felicitaties, bloemen, cadeaus, kaarten en ‘likes’ die ik mocht 

ontvangen, zijn een mooie herinnering aan deze speciale dag, waarvoor ik u 

in het bijzonder bedank. 

Addy Roks          (‘likes’ zijn reacties via Facebook – red.) 
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Verhuisd 

 

Dhr. J.P. Bom, Pr. Irenestraat 2, 4793CW > Leeuwerikstraat 59, 4793CW. 

 

Nieuw ingekomen 

Dhr. G.R. den Engelse, Weerdsingel OZ. 67 BS, 3514AG Utrecht >  

Zwingelspaansedijk 1A, 4793SH Fijnaart. 

Mw. Korteweg – Eversdijk, Buurtweg 60, 4661LD Halsteren > St. Janstraat 2, 

kamer 204, 4758BH Standdaarbuiten. 

 

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

meente. 

 
80+ verjaardagen 
4 juni  Mw. J.C. van Miltenburg-Bloemkolk, Kerkring 27, 4793ES. 
7 juni    Dhr. J.A. Knook, Potenblokseweg 7, 4794RM Heijningen. 
8 juni    Dhr. J. den Hollander, Jan Punthof 79, 4793GS  
12 juni Dhr. A.C. de Regt, Kerkring 105, 4793ES. 
18 juni  Dhr. J.G.J. van Nieuwenhuijzen, Kerkring 42, 4793ES  
19 juni  Dhr. W. Krougman, Kraaiendijk 9, 4894SG Heijningen. 
21 juni  Dhr. A. Kloet, Jan Punthof 111, 4793GT. 
23 juni  Mw. C. Wessels – v.d. Heuvel, Dansvlinder 24, 4758CJ  

Standdaarbuiten 
30 juni  Mw. P. van der Giesen-van der Merbel, Dennenlaan 9, 4793BL  
01 juli  Dhr. L.J. Scheepers, Markweg Noord, 1, 4794SP Heijningen 
05 juli Mw. A.C. Horde-Nieuwkerk, Brabantse Bellefleur 37, 4793KC 

 

Huwelijksjubilea 

50 jaar: 

4 juni echtpaar Leijten-van Helden, Wielerstraat 20, 4793DA 

 

55 jaar: 

6 juli echtpaar De Pater-Flier, De Bongerd 8, 4793BK 

 

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

voor elkaar en anderen mag sparen. 
 
 

Wilt u om een of andere reden niet genoemd worden 
in de rubrieken Huwelijksjubilea, 80+ verjaardag e.d., 

geeft u dat dan door aan de redactie. 
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TAAKGROEP   GEMEENTE   ZIJN 
 
 

Het heeft zijne majesteit behaagt… 
 

                     
Op 24 april ontvingen Nel van Dueren 
den Hollander, Dick van der Giesen en 
Addy Roks in het gemeentehuis te Ze-
venbergen een lintje uit handen van 
burgermeester Klijs. Tot hun grote ver-
rassing en niet minder tot vreugde van 
de aanwezigen. Van harte gefeliciteerd 
met deze Koninklijke onderscheiding. 
 

   
 
Kerkdiensten in de komende tijd 
 
Gezinsdienst 
Op 7 juni is er  een gezinsdienst. Bovendien is er dan ook weer doopdagvie-
ring. Het thema is ‘allemaal familie’, naar aanleiding van wat Marcus vertelt 
over een ontmoeting tussen Jezus en zijn moeder en broers. Een merkwaar-
dig verhaal en tegelijkertijd voor jong en oud een herkenbare situatie. 
Na afloop  wordt er in het Trefpunt een pannenkoekenmaaltijd voor kinderen 
en hun ouders georganiseerd. 
 
Wisseling van de wacht 
In de morgendienst van 28 juni zullen een aantal ambtsdragers afscheid ne-
men en hopen we hun opvolgers te bevestigen. 
 
Specialdienst met Gospelkoor Reclaim  
In de avonddienst van 28 juni gaan we zingen, samen met Gospelkoor Re-
claim uit Klundert. Zij brengen Nederlands en Engelstalige gospels ten geho-
re, waarmee ze enthousiast van hun geloof getuigen. Reclaim staat onder lei-
ding van Annemieke den Hollander en wordt muzikaal begeleid door pianist 
Koen Logghe. Verder bestaat de band uit muzikanten in wisselende samen-
stelling.  
Aanvang 19.00 uur in de Ontmoetingskerk. 
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Van de KERKENRAADSTAFEL 
 

 
Verslag van de kerkenraadsvergadering van  
7 april 2015. 
 

Voorzitter Wim Langbroek opent de vergadering met lezing van Mattheus 25: 
14-30 en gebed. Hij heet iedereen welkom en feliciteert de jarigen van de af-
gelopen periode. 

De bezinning wordt ingeleid en geleid door ds. De Ronde en sluit aan 
bij de kerkdienst van de Eerste Paasdag. 

Diverse jaarrekeningen worden getoond en van uitleg voorzien, de 
eerste 2 door taakgroeplid Léander van Holten : 

• Jaarrekening 2014 van de Taakgroep Kerk & Wereld (Diaconie). Deze is 
gecontroleerd en akkoord  bevonden door de kascommissie, te weten 
mw. Ad Verhagen en dhr. Hans Knook.  
De kerkenraad stelt de jaarrekening vast, onder dank aan de samenstel-

lers. 

• Jaarrekening Stichting Jan Puntgelden.  

• Begroting 2015 Taakgroep Kerk en Wereld. De kerkenraad stemt in met 
de voorliggende begroting 2015 en bedankt de opstellers ervan. 

• Jaarrekening 2014 Kerkrentmeesters. De Kerkenraad keurt de Jaarreke-
ning 2014 goed en stelt deze vast, onder dank aan de samensteller. 

 Er wordt een voorstel van de jeugdouderlingen over hun taakverdeling 

besproken.  

Er worden meerdere verslagen/notulen van diverse (taak)groepen en 

commissies doorgenomen, waarbij enkele vragen worden beantwoord.  Er 

gaan 3 gemeenteleden voor een aangepaste vakantieweek naar het Roose-

velthuis. 

Ds. Van der Sterre brengt verslag uit van de Classisvergadering van 

26 feb. jl., waarin o.m. de brief van dr. A. Plaisier, die ook tijdens onze Ge-

meenteavond op 15 april a.s. aan de orde komt, werd besproken. Ook deelt 

ds. Van der Sterre mee dat er nog naarstig gezocht wordt naar een nieuwe 

scriba voor de Classis. 

 M.b.t. invulling vacatures kerkenraad wordt gemeld dat Alex Solleveld 

heeft aangegeven diaken te willen worden en dat Jan Tolenaars de vacature 

van ouderling-kerkrentmeester wil invullen. Enkele andere gemeenteleden 

zullen nog benaderd worden en er zal verder gezocht worden naar kandidaten 

voor taakgroep Kerk en Wereld, te weten nog 2 diakenen en de nodige taak-

groepleden, een ouderling-kerkrentmeester en een kerkrentmeester, alsook 

een ouderling taakgroep Gemeentezijn [bij het ter perse gaan van deze Con-

tactruimte is inmiddels bekend dat mw. Janita Bom – Crezee de taak van ou-

derling Gemeentezijn op zich wil nemen]. De kerkenraad hoopt van ganser 

harte dat de vacatures nu snel zullen zijn ingevuld. 



  pagina 13

 Het voorstel tot benoeming van mw. M.S. Baan-Slager als lid van de 

redactie van Contactruimte wordt unaniem aangenomen. 

 Wim Langbroek geeft een toelichting op het financiële resultaat van 

de bouwwerkzaamheden rondom de kerkzaal. Deze toelichting heeft hij eer-

der in het moderamen en tijdens de vrijwilligersbijeenkomst gegeven en zal 

ook op de Gemeenteavond van 15 april op de agenda staan. Een belangrijk 

bedrag kon worden bespaard dankzij de inzet van de vrijwilligers. 

Door de Taakgroep Beheer wordt voorgesteld onderzoek te 

doen naar mogelijkheden om het kerkgebouw in Standdaarbuiten een 

andere/nieuwe bestemming te geven. Het gebouw wordt niet meer ge-

bruikt, maar vergt wel onderhoud.  De kerkenraad stemt ermee in dat 

dit onderzoek geïnitieerd wordt. 

 De visitatie van 24 februari wordt geëvalueerd. Over het algemeen 
wordt gesteld dat de visitatie in een vrij ontspannen sfeer is verlopen. Een 
aantal aandachtspunten, zoals gebruik [kerk]gebouwen en het aantal ambts-
dragers, kan nog een keer in de kerkenraadsvergadering op de agenda wor-
den gezet. 
 Bij het bespreken van de diensten van de afgelopen weken wordt o.a. 
vermeld dat de diensten in de Stille Week mooi waren en in het algemeen 
goed bezocht zijn, met name ook de dienst op Stille zaterdag. Ook dat de Se-
dermaaltijd zeer de moeite waard was; complimenten en dank hiervoor aan 
ds. De Ronde. Verder worden genoemd: het zingen van (te) veel onbekende 
liederen, m.n. in de Paasdienst waar ook jongeren aanwezig waren. Aan de 
predikanten wordt gevraagd daar rekening mee te houden. Zij geven aan dat 
natuurlijk te willen doen, maar geven ook aan het belangrijk te vinden liederen 
te zingen die tekstueel bij de preek passen. 
 Een aantal kerkenraadsleden maakt gebruik van de rondvraag. Een 
aantal vragen/punten dat nog nader besproken gaat worden is: 
1. er is maar 1 vluchtuitgang in de oppasruimte. 
2. suggestie om de boekentafel af en toe in de ontvangstruimte te plaatsen. 
3. verzoek van luisteraars om de afkondigingen in het vervolg toch tweemaal 

volledig te doen. 
4. verzoek om meer rugkussens in de kerk. 
Aan Susanne worden complimenten gegeven over het snelle inwerken in  
haar functie als scriba. 
Ds. De Ronde deelt mee dat zijn vrouw in verwachting is; zij verwachten hun 
kindje in september.  
 Tanny Verhagen besluit de vergadering met lezing van het gedicht: 
“Het wonder ligt in jezelf”. De voorzitter zegt de aanwezigen dank voor hun in-
breng en wenst allen wel thuis. 
 
Susanne Baan, scriba 
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Nog steeds op zoek naar nieuwe ambtsdragers. 
Ik heb er al eerder in Contactruimte aandacht aan geschonken, ook heb ik het 
in een dienst onder uw aandacht gebracht. Desondanks zijn we nog steeds op 
zoek naar nieuwe ambtsdragers, te weten: een ouderling-kerkrentmeester, 
een taakgroep lid-kerkrentmeester, twee diakenen en minimaal nog een taak-
groep lid-diaken. Met klem wil ik u nogmaals vragen, als het u wordt ge-
vraagd, niet direct nee te zeggen en ernstig te overwegen de taak van ambts-
drager op u te nemen. Voor een levende gemeente als de onze moet de ker-
kenraad volledig bezet zijn en moet het dus niet nodig zijn dat er ‘lege plaat-
sen’ zijn. Ook is het goed dat er regelmatig nieuwe ambtsdragers de kerken-
raad, tot opbouw en instandhouding van Gods gemeente, versterken. Het is 
onze grote wens, om geen ‘lege plaatsen’ in de kerkenraad te hebben, dat ui-
terlijk in de eerste helft van juni alle ambten zijn ingevuld, zodat de nieuwe 
ambtsdragers in de dienst van 28 juni a.s. kunnen worden bevestigd c.q. kun-
nen worden voorgesteld. Laat u ons a.u.b. niet in de steek! 
Wim Langbroek, preses. 
 
 
 
 
 
Bazaar Koningsdag 2015 
Het was een stralende, zonnige, maar koude dag. Ideaal om feest te vieren 
omdat de Koning jarig was. Het was feest in het dorp en rondom de kerk. 
Fijn dat u/jij er was met een goedgevulde portemonnee. 
U/jij die bakte, sponsorde of de handen uit de mouwen stak. 
U/jij die de loten kocht of verkocht. 
U/jij die ons hielp op de dag zelf of de dagen ervoor en erna. 
U/jij was fantastisch. 
U/jij iedereen die meegeholpen heeft, heel erg bedankt. 
De opbrengst is weer geweldig € 7479,19. De helft gaat met een aanvulling tot 
een rond bedrag van taakgroep Kerk en Wereld naar BOSK, voor onderzoek 
bij kinderen die met een hersenletsel geboren worden. 
Op 7 juni a.s. zal tijdens de dienst de cheque overhandigd worden aan Arne 
Goudriaan en een afgevaardigde van BOSK, die er dan ook wat over zal ver-
tellen. 
U/jij nogmaals bedankt en graag tot volgend jaar. 
 
Namens de bazaarcommissie, 
Huibert, Marianne, Bas, Jaap Kees, Tiny, Jan, Ad en Adri 
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Portret van een gemeentelid: Fiet Lagemaat 

 

Hoe lang ben je al lid van deze kerk en waarom 

van deze kerk? 

We zijn in Fijnaart komen wonen in 1974 en we 

zijn ons sinds ds. Van der Eijk weer betrokken 

gaan voelen bij de kerk. Voor die tijd gingen we 

niet of zelden naar de kerk. Ik kom niet uit een 

kerkelijk gezin, maar heb wel op mijn 19e jaar 

belijdenis gedaan doordat ik met een vriendin meeging naar catechisatie. We 

kozen voor deze kerk, omdat we hervormd waren. 

  

Welke bijdrage lever je aan onze kerk? 

Ik ben wijkteamlid en breng dus bezoekjes bij de mensen thuis. Ik zit ook al 11 

jaar in de Open-Deurcommissie en help mee bij het controleren van de pagi-

na’s van Contactruimte na het vergaren en breng het ook rond. 

 

Wat beleef je aan onze kerk? 

Ik heb veel aan de kerkdiensten en aan de contacten eromheen. Dat is ge-

groeid. Ik kan de diensten niet meer missen. Ik onderhoud er mijn geloof mee 

en pik er veel kennis op. Ik ben blij met de mooie liederen die we zingen, maar 

ook met het contact met de anderen die er zijn. Dat is iets wat ik hier geleerd 

heb. In vorige kerken waar ik lid van ben geweest, was dat contact veel min-

der. 

 

Welke ervaring zal je altijd bijblijven? 

Natuurlijk mijn belijdenisdienst en onze trouwdienst, maar ook het kind dat zei: 

“Eet smakelijk!” toen de dominee “Amen” zei na de preek. Wat ik ook nooit 

vergeet, is dat we eens een Grieks-orthodox Paasfeest mee wilden maken. 

Daarom trokken we naar Kreta. Toen we daar aankwamen, bleek het al voor-

bij te zijn, want dat valt niet samen met ons Paasfeest. Dat jaar vierden we 

dus helaas geen Pasen. Het jaar daarop letten we beter op en waren we er op 

tijd. We maakten het mee en toen we thuiskwamen, vierden we het hier ook 

nog. Het ene jaar dus niets en het andere jaar het Grieks-orthodoxe èn West-

Europese Paasfeest.  

 

Als de kerk er niet was, wat zou je dan missen? 

Ik zou zowel de dienst als de contacten missen. Ik vind het waardevol om bij 

de gemeente te horen in onze woonplaats. 

 

Wat staat er op jouw kerkelijke verlanglijstje?    

Ik zou wel meer modernere liederen willen zingen. Ik ben heel blij met de Can-

torij die ons nieuwe liederen leert. Ik ben fan van Huub Oosterhuis, Ad den 

Besten en Willem Barnard.  
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Welk lied zing je heel graag? 

 

Lied 807 van Huub Oosterhuis: 

 

Een mens te zijn op aarde, 

is eens voorgoed geboren zijn, 

is levenslang geboortepijn. 

Een mens te zijn op aarde 

is leven van de wind. 

 

De bomen hebben wortels, 

de bomen mogen stevig staan, 

maar mensen moeten verder gaan. 

De bomen hebben wortels, 

maar mensen gaan voorbij. 

 

Een mens te zijn op aarde 

is pijnlijk begenadigd zijn 

en zoeken, nooit verzadigd zijn, 

is rusten in de aarde  

als alles is volbracht. 

 

 

Wat gaat er heel goed in onze kerk? 

Ik vind het Samen-op-wegproces heel goed geslaagd. Voor mijn gevoel is het 

levendiger geworden in de kerk. Ik ben ook blij met het koffiedrinken. Het is er 

lekker druk en je hebt altijd wel een praatje. Je hoeft er geen uren te blijven en 

kunt weer gaan wanneer je wilt. 

 

Wat kan er beter? 

Dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben niet zo’n verandertype en vind het al gauw 

goed. De kerkdienst zou van mij nog wel wat levendiger mogen, want ik denk 

dat er voor jongeren weinig aan is. 

 

Aan wie geef je deze pen door?  

Aan mijn buurman, de heer T. Nieuwkerk. 
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Jeugdrubriek 

 
 

 
 

kinderkerkflame@hotmail.com 
 

Flame gaat veranderen! 
Nog meer tijd voor een verhaal, spelletjes en om te knutselen. Dus heel veel 
tijd voor creativiteit! Je bent van harte welkom: 
 

• 14 juni in het Trefpunt van 10-11 uur 

Graag tot ziens bij Flame! 
 
 

 
 ZEESTERREN   (Vakantie Bijbel Club) 
Het duurt nog even, maar in de herfstvakantie, 
van woensdag tot vrijdag ( 28,29,30 oktober)  
wordt er weer een VBC gehouden voor alle kin-
deren in de basisschoolleeftijd.  
Het Thema is dit jaar: “Zeesterren”. 
Achter de schermen zijn we al met een aantal en-
thousiaste mensen begonnen met de voorberei-
dingen,  maar voor de dagen zelf kunnen we ook 

nog wel mensen (jong / oud) gebruiken.  
Zou u / jij  willen helpen bij dit feest?!  
(dit kan van alles zijn: helpen bij het knutselen, muziek, het spel op vrijdag, li-
monade schenken, oppassen op de kleintjes, foto’s maken, één, twee of meer 
dagen…)  
Vooral voor de muziekgroep zoeken we nog versterking. Kunt u of jij een in-
strument spelen? Laat het ons weten. Ook als je maar één dag zou kunnen! 
Oh ja, ook mannen kunnen natuurlijk helpen! 
Opgave en info: Gerda van Dorp of Marloes Bas (jeugd@pknfijnaart.nl). 
Alvast voor in je agenda: Medewerkersavond : 6 oktober om 20.00. uur 
Groetjes van het VBC-team. 
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TAAKGROEP   BEHEER 
 

 
Verantwoording collecten 26 april t/m 17 mei 2015: 
26-04  Kerk                                            €   239,23 

03-05  Onderhoudsfonds                     €   131,55 

03-05  Kerk                                           €   122,32 

10-05  Kerk                                           €   260,14 

14-05  Onderhoudsfonds                    €     48,00  

17-05  Kerk                                          €   162,87 

  

Giften 

Via ds. v.d. Sterre 1 x € 20,= uit dankbaarheid i.v.m. huwelijksjubileum.  
Via mw. Nijhoff 1 x € 10,=.  Via dhr. de Lange van 1 x € 48,= 

Alle gevers hartelijk dank! 
 
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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TAAKGROEP KERK en WERELD 
 

 

Verantwoording collecten 

19 april   Bloemen ouderenwerk    €  162,95 

26 april   Kerkmuziek      €  153,65 

  3 mei   Missionair werk en kerkgroei   €  166,73 

10 mei   Jeugdwerk kindernevendienst   €  811,58 

14 mei   Jeugdwerk     €    62,40 

 

 Protestantse Gemeente Begroting 2015 versie 3  

 Fijnaart, Heijningen en  
Standdaarbuiten 

   

     

 Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld vanaf de baten- en  
lastenrekening) 

    begroting  begroting rekening 

   2015 2014 2013 

 baten       

80 baten onroerende zaken  €            -   €            -   €       371  

81 rentebaten en dividenden  €    7.500   €    6.268   €    8.370  

82 opbrengsten uit stichtingen /  
kassen en fondsen 

 €            -   €            -   €            -  

83 bijdragen levend geld  €    7.340   €     6.850   €    4.714  

84 door te zenden collecten  €  12.870   €     7.500   €  12.167  

 totaal baten  €  27.710   €   20.618   €  25.622  

         

 lasten       

41 lasten overige eigendommen en 
 inventarissen 

 €            -   €       859   €    3.020  

44 lasten kerkdiensten,  
catechese, etc. 

 €    4.975   €    5.380   €    1.498  

45 verplichtingen/bijdragen 
andere organen 

 €    1.580   €    2.684   €    2.035  

47 kosten beheer en administratie  €       220   €       570   €       564  

48 rentelasten/bankkosten  €       375   €       200   €       302  

50 diaconaal werk plaatselijk  €    3.000   €    4.950   €    2.763  

51 diaconaal werk 
 regionaal/provinciaal/landelijk 

 €    8.899   €    3.000   €    6.806  

52 diaconaal werk wereldwijd  €    7.350   €    5.900   €    6.087  

 totaal lasten  €  26.399   €  23.543   €  23.075  
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 Saldo baten - lasten  €    1.311   €    2.925-  €    2.547  

         

53 toevoegingen aan fondsen  
en voorzieningen 

 €    3.497-  €            -   €     2.347- 

58 overige lasten en baten  €    1.311-  €       900-  €       588- 

 totaal  €    4.808-  €       900-  €    2.935- 

 Resultaat  €    3.497-  €    3.825-  €       388- 

     

 Bestemming van het  
resultaat boekjaar 

2015   

   toevoeging  
aan 

onttrekking  
aan (-) 

 

 Algemene reserve  €            -   €    3.497-  

 Totaal  €            -   €    3.497-  

        

 Per saldo een  
toevoeging/onttrekking van 

 €    3.497-    

 

 

 
 

 
Op 7 juni willen we de boekentafel weer opstellen 
in de Vijverhof.  
Behalve een uitgebreide tafel met boeken uit onze 

eigen voorraad, hebben we ook een paar nieuwe ter inzage. Onder andere 
"Doodgewoon" van Bette Westera. Dit is een prachtig geïllustreerde bundel 
met gedichten die gaan over sterven van een dierbare: ouder, broer of zus, 
huisdier, oma, opa. Alle gedichten kunnen helpen bij een bespreking van ver-
driet en troost bieden aan kinderen en volwassenen.  Kom het maar eens be-
kijken. 
 
Nel G., Nel B. en Bep 
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AGENDA 

 
  2 juni 20.00 uur:  Vergadering Taakgroep Kerk en Wereld, Trefpunt 

  6 juni 19.30 uur: Rock Solid (Trefpunt) en Solid Friends (Bovenzaal) 
  7 juni 19.30 uur: 25+ kring, Appelaarseweg 2 

  8 juni 20.00 uur: Vergadering kerkrentmeesters 

  8 juni  20.00 uur:          25+gesprekskring bij fam. Hendrikse 

  9 juni 19.45 uur: Vergadering Kerkenraad, Trefpunt 

10 juni 14.15 uur: Ouderensoos, Vijverhof 

18 juni 20.00 uur: Vergadering kindernevendienst, Trefpunt 

24 juni 14.15 uur: Ouderensoos, Vijverhof 

25 juni 20.00 uur: Vergadering Taakgroep Gemeente Zijn, Trefpunt 

27 juni 19.30 uur: Rock Solid (Trefpunt) en Solid Friends (Bovenzaal) 

28 juni 19.00  uur:          Special/zangdienst met medewerking van Reclaim 

30 juni 19.45 uur: Vergadering Moderamen, Trefpunt 

 

 

 
 
DIVERSE MEDEDELINGEN 
 

 

Duizenden mensen in Myanmar lopen het 

risico elk moment uit hun huis te worden ge-

zet om plaats te maken voor een kopermijn.  

Het Chinese bedrijf dat de mijn exploiteert, heeft al grote stukken land over-

genomen en veel families zijn gedwongen ergens anders gevestigd. Dit ge-

beurde zonder overleg en zonder goede alternatieve huisvesting aan te bie-

den. Duizenden mensen die eerder weigerden te vertrekken, dreigen nu uit 

hun huis te worden gezet.   

 

Het mijnbouwbedrijf maakt gebruik van ‘politiebescherming’ bij de uitzettingen. 

In december 2014 schoot de politie tijdens een ontruiming met vuurwapens op 

dorpelingen om de bulldozers vrije doorgang te verlenen. Er vielen gewonden 

en een vrouw werd gedood.  

 

Kom nu in actie en vraag het Chinese mijnbouwbedrijf om de grootschalige 

huisuitzettingen te stoppen en een goede oplossing te vinden voor de getrof-

fen mensen. 

Doe mee en teken! 
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NBG mededelingen 

 

Eerste Bijbel in Gewone Taal voor jou uitgereikt aan Prisma-scholen 

 

Dit voorjaar werd het eerste exemplaar van de Bijbel in Gewone Taal voor jou 

gepresenteerd op de Ichthusschool in Almere.  

De Bijbel in Gewone Taal voor jou is een editie van de Bijbel in Ge-

wone Taal, aangevuld met 44 extra pagina’s voor kinderen uit de bovenbouw 

van de basisschool. De bijbel heeft een eigen cover, die speciaal gemaakt is 

voor de Prisma-scholen in Almere, waar de Ichthusschool deel van uitmaakt. 

Elk jaar krijgen naar verwachting zo’n 700 kinderen van groep 8 deze bijbel 

cadeau.  

In de extra’s van de Bijbel in Gewone Taal voor jou staan 20 stellin-

gen en vragen, themapagina’s, een spannend verhaal over vier kinderen en 

tips over wat je met het verhaal kunt doen.  

De extra thema’s en opdrachten brengen de Bijbel dichtbij, speciaal 

voor kinderen uit de bovenbouw van de basisschool. De opdrachten stimule-

ren kinderen om zelf uit de Bijbel te lezen. 

Door de uitvoering en de personalisatiepagina  is deze bijbel speciaal 

en leuk om als afscheidscadeau te geven. 

De Bijbel in Gewone Taal voor jou is een uitgave van het Nederlands 

Bijbelgenootschap, uitgeverij Kwintessens en uitgeversgroep Royal Jongbloed 

en is te bestellen via Kwintessens op www.kwintessens.nl/bijbel-in-gewone-

taal-voor-jou 

 

Contactpersoon: Nel Blok en Anneke Endepoel 

 

 

 

 

 

Passage Fijnaart (evt.) 

In juni is ons jaarlijks etentje. De datum volgt nog. 
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Bijbelleesrooster voor de maand juni+ 1e week juli 

 

 

ma.  1 Handelingen 2:43–3:10 

di.    2 Handelingen 3:11-26 

wo.  3  Handelingen 4:1-12 

do.  4  Handelingen 4:13-22 

vr.   5  Handelingen 4:23-31 

za.  6  Psalm 130 

zo.  7  Marcus 3:20-35 

ma. 8  Marcus 4:1-12 

di.   9  Marcus 4:13-23 

wo. 10  Marcus 4:24-34 

do. 11  Psalm 92 

vr.  12  Marcus 4:35-41 

za. 13  Marcus 5:1-20 

zo. 14  Marcus 5:21-43 

ma. 15  Psalm 107:1-22 

di.   16  Psalm 107:23-43 

wo. 17  Jesaja 1:1-9 

do. 18   Jesaja 1:10-20 

vr.  19   Jesaja 1:21-31 

za.  20   Jesaja 2:1-5 

zo.  21   Jesaja 2:6-22 

ma. 22   Jesaja 3:1-12 

di.   23   Jesaja 3:13–4:1 

wo. 24   Jesaja 4:2-6 

do.  25   Psalm 30 

vr.   26   2 Korintiërs 6:14–7:4 

za.  27   2 Korintiërs 7:5-16 

zo.  28   2 Korintiërs 8:1-15 

ma. 29   2 Korintiërs 8:16-24 

di.   30   2 Korintiërs 9:1-14 

 

Juli: 

wo. 1 2 Korintiërs 10:1-11 

do.  2  2 Korintiërs 10:12-18 

vr.   3  2 Korintiërs 11:1-15 

za.  4  2 Korintiërs 11:16-33 

zo.  5  2 Korintiërs 12:1-13 

ma. 6  2 Korintiërs 12:14-21 

di.   7  2 Korintiërs 13:1-13 
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