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OVERDENKING 
 

Vreemdelingen en Bijwoners, Vluchtelingen en Asielzoekers 

 

In de afgelopen tijd heb ik een aantal keren gepreekt over Mozes en Elia, twee 

leiders van het volk Israël in tijden van verdrukking. Allebei hebben ze geweten 

wat het is om vluchteling te zijn. Mozes vluchtte voor de Farao en Elia voor ko-

ning Achab en koningin Izebel.  

Mozes geeft zijn zoon daarom de naam ‘Gersom’, wat ‘een vreemdeling daar’ 

betekent, “want”, zegt Mozes dan ‘ik ben een vreemdeling geworden in een 

land dat ik niet ken’. 

Je zou kunnen zeggen dat we in het geloof allemaal asielzoekers zijn. Bijbels 

gezegd zijn christenen ‘vreemdelingen en bijwoners’. Een bijwoner is in de Bij-

bel iemand van een andere nationaliteit die permanent in het land verblijft. We 

zouden tegenwoordig van een allochtoon spreken. Met vreemdeling wordt ie-

mand bedoeld die tijdelijk in het land verblijft, de seizoensarbeider of de han-

delsreiziger. Iemand die op doorreis is. 

Vreemdelingschap is altijd een belangrijk onderdeel van de christelijke identiteit 

geweest. We zijn op doorreis. Christenen weten immers dat ze hier op aarde 

geen vaste verblijfplaats hebben, het zijn pelgrims, reizigers op weg naar de 

eeuwigheid. In deze wereld hebben ze geen blijvende stad, ze verwachten het 

nieuwe Jeruzalem. 

Calvijn, een van de grondleggers van het protestantisme, was zelf een vluchte-

ling. Hij vertrok uit het rooms-katholieke Frankrijk om in de Zwitserse stad  

Genève een veilig heenkomen te zoeken. En dat heeft het calvinisme sterk be-

invloed. Toch bepleitte juist Calvijn dat je hier op aarde een taak hebt en het 

aardse bestaan als een geschenk mag ontvangen en genieten. Hij bemoeide 

zich actief met de politiek in Genève en was dus een goed geïntegreerde mi-

grant.  

Het idee van vreemdelingschap heeft ook nog een andere kant, die in de kerk-

geschiedenis vaak te weinig aandacht heeft gekregen. Namelijk dat christenen 

nieuwkomers zijn in het verbond van God met Israël. We zijn te gast. De apos-

tel Paulus spreekt in hovenierstermen van vreemde takken die geënt zijn op de 

stam van het volk Israël.  

Wanneer het in de politiek over asielzoekers en vluchtelingen gaat, lijkt het me 

wijs om in gedachten te houden wat in de Bijbel meermaals wordt herhaald: 

“Bedenk dat je zelf een vreemdeling bent geweest.” Met andere woorden: Ver-

plaats je eens in de positie van de vluchteling. Wat zou jij gedaan hebben? 

In de 10 geboden wordt gesproken over de vreemdeling als het gaat over de 

sabbat. Daar staat dat de wekelijkse rustdag er voor iedereen is en zelfs voor 

de vreemdeling binnen uw poorten. Daarin hoor ik een dubbele boodschap: De 

nieuwkomer heeft ook rechten, maar daarmee tevens de plicht om zich aan te 

passen. 
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De term ‘bijwoner’ kwam ik pas geleden tegen in een heel ander verband. De 

Protestantse Kerk in Nederland heeft nagedacht over de kerk van de toekomst 

en dat heeft geresulteerd in het synoderapport ‘Kerk 2025’. (Voor geïnteres-

seerden in te zien via de website van de landelijke kerk www.pkn.nl) Daarin 

wordt aandacht gevraagd voor de bijwoners van de kerk. Dat zijn vrienden en 

sympathisanten die meedoen of bijdragen aan activiteiten van de gemeente, 

maar (voorlopig) geen lid willen worden. In een tijd waarin steeds meer mensen 

moeite hebben om zich te binden is dat een groeiende groep. In vroegere tijden 

werden deze ‘randfiguren’ trouwens liefhebbers genoemd. Zij horen ook bij de 

kerk.  

Jezus Christus noemde zichzelf een vreemdeling. Hij had zelfs geen plek om te 

slapen. Op een dag zal Hij vragen: “Was ik welkom bij jou?” 
 

Ds. F.C. de Ronde  
 
 
 

KERKDIENSTEN 
 
1 november Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Geref. Kerk, Zevenbergen 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Dankdag voor Gewas en Arbeid; 
Afsluiting VBC 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Emie Hendrikse 

Gastheer / gastvrouw Wim Langbroek 

Collecte Rondgang 
 
               Uitgang 

1e Oogstcollecte 
2e Ouderenwerk – fruitbakjes 

Onderhoudsfonds  

 
8 november Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Zendingsdienst; 
FLAME en Meetingpoint in De Ontmoetingskerk 

Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  

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

Ambtsdrager van dienst Janita Bom 

Gastheer / gastvrouw Léander van Holten 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Zendingscollecte – Thailand 
Kerk 

 

9 november, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. van der Sterre 
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15 november Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Klundert 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Heilig Avondmaal 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

19.00 uur Specialdienst in De Ontmoetingskerk, 
m.m.v. Kees Versteeg met zijn cabaretvoorstelling 

‘Niet eerlijk’ 

Ambtsdrager van dienst Wim Langbroek 

Gastheer / gastvrouw Marloes Stoop 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Kerk in Actie (zending) – Predikant in Thailand 
Diaconie 

 
22 november Moerdijk FM: Hervormde kerk, Zevenbergen 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Laatste zondag kerkelijk jaar 

Voorgangers Ds. F.C. de Ronde en Ds. J.H. van der Sterre  

Ambtsdrager van dienst Wim de Loome 

Gastheer / gastvrouw Jan Tolenaars 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Zendingskrans 
Oecumene 

 

23 november, 15.00 uur: Koffiekerk in de Fendertshof 

 
29 november Moerdijk FM: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden 1e Adventszondag; 
Doopdagviering; Jeugdgezinsdienst 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Piet de Lange 

Gastheer / gastvrouw Adri de Vrij 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Onderhoudsfonds  
Missionair werk en kerkgroei 

 
6 december Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Fijnaart 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden 2e Adventszondag 
Afscheid en bevestiging ambtsdragers 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Marjolein Roks 

Gastheer / gastvrouw Susanne Baan 

Collecte Rondgang 
 
               Uitgang 

1e Kerk 
2e Pastoraat diaconie 

Onderhoudsfonds  
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       7 december, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. F.C. de Ronde  

 
13 december Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenbergen 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden 3e Adventszondag; Doopdienst 

Voorganger Ds. J.H. van der Sterre   

Ambtsdrager van dienst Adri de Vrij 

Gastheer / gastvrouw Janita Bom 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Kerk 
Jeugdwerk: Flame en Meetingpoint 

 

14 december, 15.00 uur: 

Oecumenische kerstviering Fendertshof, 

Ds. F.C. de Ronde en Diaken M. Bastiaansen 

 
20 december Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden 4e Adventszondag 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

19.00 uur Volkskerstzangdienst in De Dorpskerk 

Ambtsdrager van dienst Jan Tolenaars 

Gastheer / gastvrouw Peter van der Eijk 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Onderhoudsfonds  
Ouderenwerk: Elisabethbode + Amaryllusbol 

 

22 december, 15.00 uur: Kerstviering Ouderensoos, Vijverhof 

Ds. J.H. van der Sterre  

 
 

ROOSTERS 
 

 Kinderoppas Kindernevendienst 

  1 november Nel, Anne en Angelique Geen KND, afsl. VBC 

  8 november Marloes en Femke FLAME 

15 november Geerte en Amber Tiny 

22 november Marjolein en Judith Jolanda en Myrthe 

29 november Annet, José en Claartje Linda en Saskia 

  6 december Emie en Angelique Claudia en Tiny 

13 december Elly en Anne José en Neely Anne 

20 december Nel en Amber Myrthe en Jolanda 
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 PPT-dienst Beamerdienst 

  1 november Jeroen Willian 

  8 november Ad Bert 

15 november Edward Anton 

22 november Gedrukte liturgie Peter (Mededelingen) 

29 november Jan Gerrit 

  6 december Tiny Willian 

13 december Jeroen Bert 

20 december Ad Anton 

 
 

 Bloemendienst Organist 

  1 november Jeanne Moerland Dick van der Giesen 

  8 november Paula de Rooij Johan van der Steen 
Ad van Sprang: zangdienst 

15 november Adri de Vrij Ad van Sprang 

22 november Riet Jongbloed/Hetty Bom Johan van der Steen 

29 november Annaleen van Strien Dick van der Giesen 

  6 december Marianne Solleveld Johan van der Steen 

13 december Tiny Verhagen Ad van Sprang 

20 december Cor Endepoel Johan van der Steen 

 
 

Specialdienst -15 november - 19.00 uur  

Kees Versteeg 

Kees kijkt om zich heen, dichtbij en verder weg. Dan 

ziet hij dat het leven niet eerlijk is. Die conclusie is niet 

opzienbarend of lachwekkend, maar de benadering van 

Kees wel. 

“Niet Eerlijk!” is het nieuwste programma van Kees 

Versteeg en het gaat dieper en verder. Soms zo diep 

en ver dat hij het zelf niet meer volgen kan. Kees be-

schouwt het levenslot. En ook al denkt hij soms dat hij 

alles weet, er blijven vragen, bijv.: “Wat is geluk?” Er 

valt veel te lachen in deze show, maar let op: Niet al-

leen lachen! 

Muzikaal, grappig en boeiend voor ieder mensenkind. 

Dat is dan wel weer eerlijk. Het programma is geschikt voor “vroegwijze” tieners 

tot jongere bejaarden. 

Van harte welkom in De Ontmoetingskerk, Wilhelminastraat 64, Fijnaart 
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Toelichting collecten Taakgroep Kerk en Wereld 
 
Zondag 1 november 2015: Collecte eigen gemeente - Dankdag voor gewas 
en arbeid (fruitbakjes) 

Ter gelegenheid van de ‘Dankdag voor gewas en 
arbeid’ worden er als groet van de gemeente fruit-
bakjes samengesteld, die verspreid worden onder 
gemeenteleden. Men ervaart dat de bezochte men-
sen niet alleen blij zijn met het fruitbakje, maar ook 
met het gesprek dat plaats vindt tijdens het bezoek. 
Het contact met de gemeenschap blijft bestaan en 

men kan zijn/haar verhaal kwijt. Het wordt beschouwd als een stukje extra aan-
dacht voor de medemens vanuit onze gemeente. Dit werk is mogelijk dankzij de 
opbrengst van de collecte. Helpt u mee? 
 
Zondag 8 november 2015: Collecte Familie Kieviet (zending) 

Op zondag 8 november 2015 is de collecte be-
stemd voor het zendingswerk van de familie Kie-
viet in Senegal. Sinds mei 2012 wonen Jan en 
Tabitha Kieviet met hun kinderen in Dakar, de 
hoofdstad van Senegal. Ze zijn hier onderdeel 
van het internationale team van CAMA, de orga-
nisatie die de uitzending faciliteert. Insteek hierbij 
is met name kennisoverdracht, een belangrijke 
vorm van moderne ontwikkelingshulp. Het voor-
komt dat mensen afhankelijk worden, stimuleert 
de lokale economie en het geeft jonge mensen 
meer mogelijkheden. In het noorden van Senegal krijgen boeren agrarische 
training in zaken als verrijking van de grond, in Saint Louis is een school voor 
Talibé kinderen en een meisjesschool. In Dakar wordt een businesstraining ge-
geven aan lokale bedrijven. In deze lijn past het werk dat Tabitha als arts doet 
in de kliniek Keru Yakaar (Huis van Hoop) ook. Naast het zien van patiënten, is 
Tabitha verantwoordelijk voor het onderwijs aan de verpleegkundigen. Momen-
teel is Tabitha volop in voorbereiding van een zwangerenpoli. Senegal is een 
land waar de medische zorg veel tekorten kent en er is een gebrek aan artsen 
(1 dokter per 16.000, 1 per 250 in Nederland). Minder dan 5% van de bevolking 
is christen. Tabitha en Jan hebben de diepe overtuiging dat zij als gezin daar 
hun leven kunnen delen en de mensen kunnen dienen, Jan als pastor en Ta-
bitha als arts. Voor hun werk zijn Jan en Tabitha volledig afhankelijk van giften 
en gebed. Helpt u mee om het werk in Senegal ook financieel te steunen! 
 
Zondag 15 november 2015: Collecte Binnenlands diaconaat – Versterking 
netwerk en opvang van ongedocumenteerden in Amsterdam 
De protestantse diaconie van Amsterdam opende in 2008 het Wereldhuis, een 
plek waar mensen zonder verblijfspapieren hulp krijgen en een luisterend oor 
vinden. In het Wereldhuis komen veel arbeidsmigranten, maar ook uitgeproce-
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deerde asielzoekers en slachtoffers van mensenhandel. In het Wereldhuis kun-
nen zij even op adem komen. Ook kunnen ze er terecht voor juridisch advies of 
medische zorg. Er zijn fietscursussen en taaltrainingen. Iedere week is er een 
dag speciaal voor vrouwen. Het Wereldhuis wil de mensen zo helpen dat ze op 
eigen kracht verder aan hun toekomst kunnen bouwen. In steeds meer steden 
vindt dit initiatief navolging en Kerk in Actie ondersteunt het van harte. De op-
brengst van de collecte op 15 november is bestemd voor het Wereldhuis en an-
dere diaconale projecten in Nederland van Kerk in Actie.   
 
Zondag 15 november 2015: Collecte Kerk in Actie (zending) – Predikant in 
Thailand 
In Thailand is slechts 1 procent van de bevolking christen, een kleine minder-
heid in een overwegend boeddhistische samenleving. De meeste christenen 
zijn lid van de presbyteriaanse Church of Christ. Voorgangers van deze kerk 
worden opgeleid aan de eigen theologische faculteit McGilvary. Hendrie van 
Maanen is namens Kerk in Actie uitgezonden naar Thailand om les te geven in 
de vakken Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis en Christelijke Ethiek. Aan de 
faculteit McGilvary studeren niet alleen toekomstige predikanten uit Thailand, 
maar ook uit naburige landen als Laos, Myanmar, Cambodja, Bhutan of Nepal. 
Kerk in Actie stelt beurzen beschikbaar voor vijf studenten uit deze buurlanden. 
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het zendingswerk in Thai-
land en andere zendingsprojecten wereldwijd. Kijk voor meer informatie op 
www.kerkinactie.nl/thailand.   
 
Zondag 22 november 2015: 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 be-
schermd tegen warmte en kou. Dorcas komt in actie voor mensen in nood en 
diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Ge-
inspireerd 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. 
 
Zondag 29 november 2015: Collecte Protestantse Kerk – Missionair Werk 
en Kerkgroei, Help de nieuwe kerk in Almere 
De pioniersplek ‘De Schone Poort’ in Almere krijgt veel naamsbekendheid door 
de ‘kerk op wielen’, een omgebouwde SRV-wagen. Deze wordt ingezet bij acti-
viteiten in de wijk, zoals de paasmarkt en de vrijmarkt op Koningsdag. Kinderen 
komen af op speciale kinderactiviteiten en via hen komt men in contact met de 
ouders. Er komen positieve reacties op het presentzijn in deze wijk zonder kerk, 
maar met veel financiële stress, huiselijk geweld en echtscheidingen. Naast 
presentie is er de hoop dat er een geloofsgemeenschap ontstaat. Dat is in gang 
gezet met het Kerkcafé, een zondagse ontmoeting bij mensen thuis. De collecte 

http://www.kerkinactie.nl/thailand
http://www.kerkinactie.nl/thailand
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op zondag 29 november 2015 is bestemd voor het missionaire werk van de 

Protestantse Kerk in Almere en voor andere pioniersplekken. 
 
Zondag 6 december 2015: Collecte Protestantse Kerk Pastoraat – Pasto-
raat is tijd nemen voor elkaar 
Tijd nemen voor elkaar is in onze jachtige tijd niet vanzelfsprekend. Vaak luiste-
ren we maar half, waardoor er dingen misgaan. De kerk is bij uitstek de plek 
waar het gaat om goed luisteren en omzien naar elkaar. Het pastoraat in onze 
gemeente is een van de manieren waarop we dat vorm geven. We hebben 
aandacht voor ouderen en zieken in onze wijk, voor mensen in een moeilijke 
situatie zoals echtscheiding of werkloosheid. Het pastoraat vindt in deze tijd, 
waarin minder mensen in de kerk komen, steeds meer buiten het kerkgebouw 
plaats. Dat vraagt om nieuwe benaderingen, nieuwe vormen. De collecte op 6 
december is bestemd voor handreikingen en cursussen waardoor pastoraal 
werkers kennismaken met nieuwe vormen van pastoraat en erin getraind wor-
den. Van harte aanbevolen! 
 

Zondag 13 december 2015: Collecte eigen gemeente - Jeugdwerk 

De collecte van zondag 13 december 2015 is bestemd voor het jeugdwerk bin-
nen onze eigen gemeente. Jeugdwerk is van groot belang voor de geloofsover-
dracht op jongeren, zoals dit gebeurt tijdens Flame en Meeting Point. Flame is 
een laagdrempelige kinderkerk, toegankelijk voor alle kinderen binnen en buiten 
de kerk in de leeftijd van 4 tot 10 jaar. Meeting Point richt zich op jongeren van-
af 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 20 december 2015: Collecte eigen gemeente - Ouderenwerk 
De collecte op zondag 20 december 2015 is bestemd voor het ouderenwerk. 
Rond de Kerst ontvangen de ouderen en zieken uit onze gemeente een Elisa-
bethbode en een amaryllisbol. Vanuit het pastoraat worden deze rondgebracht. 
De ontvangers kijken elk jaar uit naar deze groet vanuit de gemeente; niet al-
leen om de presentjes, maar ook om de gesprekken die ontstaan bij het bezor-
gen van de Elisabethbode en de amaryllisbol. De taakgroep Kerk en Wereld 
stimuleert en ondersteunt het werk onder ouderen en zieken en beveelt deze 
collecte dan ook graag bij u aan. 
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TAAKGROEP   GEMEENTE   ZIJN 
 

Berichten van ds. Franc de Ronde 
Graag wil ik u namens ons gezin bedanken voor alle leuke re-
acties, kaarten en zelfs 2 taarten die we hebben ontvangen 
voor de geboorte van onze zoon Bartel. We zijn dankbaar en 

blij met dit grote geschenk en alle kleine geschenken die daar nog bij gekomen 
zijn! 
 
Dankdag 
In de dienst van 1 november is het dankdag voor gewas en arbeid. De kinderen 
die hebben meegedaan aan de Vakantie Bijbel Club leveren ook een bijdrage 
aan deze dienst. 
 
Taizéviering 
Op 8 november is er ’s avonds om 19.00 uur een zangdienst in de vorm van 
een Taizé-viering. Taizé staat bekend om de sfeervolle en rustgevende liturgie 
en veel van de liederen die daar gezongen worden, zijn ook hier bekend. Het 
plan is dat meerdere gemeenteleden muzikale medewerking aan deze dienst 
zullen verlenen. 
 
Cabaret in de kerk 
Op 15 november verwelkomen we cabaretier Kees Versteeg die aan de hand 
van zijn show ‘Niet eerlijk’ zal vertellen wat het geloof voor hem betekent. El-
ders in dit blad vindt u een aankondiging. Aanvang 19.00 uur in de Ontmoe-
tingskerk. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat dit een mooi optreden belooft te 
worden, diepzinnig en humoristisch. De voorstelling duurt ongeveer een uur. 
 
Gedachteniszondag 
22 november is de laatste zondag in het kerkelijk jaar. We gedenken onze 
broeders en zusters die het afgelopen jaar overleden zijn. Collega J.H. van der 
Sterre is dit jaar de eerste voorganger en ik zal hem bij het noemen van de na-
men assisteren. 
 
Gezinsdienst 
Op 29 november is het Eerste Advent. Er is dan doopdagviering en we maken 
met de kinderen een begin met het adventsproject. De lezingen in de Advents-
periode zijn dit jaar uit het Lucasevangelie, waarin de geboorte van Jezus en 
die van Johannes de Doper wordt aangekondigd. Zowel Zacharias en Elizabeth 
als Jozef en Maria worden verrast door de boodschap van een engel. 
 
Afscheid en bevestiging ambtsdragers 
Op 6 december is het Tweede Advent, in deze dienst zal tevens afscheid wor-
den genomen van Wim Langbroek die 12 jaar ouderling-kerkrentmeester is ge-
weest en vervolgens zal Menno Bom bevestigd worden in dit ambt. We zijn God 
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dankbaar voor het vele werk dat Wim Langbroek voor de gemeente heeft ge-
daan en wensen Menno Bom een gezegende ambtsperiode toe. 
 

+ + + + + + + 
 

Van de KERKENRAADSTAFEL 
 

 
Verslag van de kerkenraadsvergadering van  
15 september 2015. 
 

Voorzitter Wim Langbroek opent de vergadering met lezing van Marcus 
9: 30-37 en gebed. Hij heet de aanwezigen welkom en vermeldt de berichten 
van verhindering en leden die iets later komen. Vervolgens feliciteert hij de KR-
leden die in de afgelopen periode jarig waren. 

Ds. Franc de Ronde leidt een bezinning in die gebaseerd is op de tekst 
uit 2 Koningen 2, een gedeelte uit de Bijbel wat predikanten niet vaak kiezen 
voor hun overdenking, vanwege de  soms gewelddadige inhoud. Ds. De Ronde 
belicht deze tekst aan de hand van het boek ‘Vreemd en bizar’, geschreven 
door de emerituspredikant P. Schelling. De tekst en bezinning gaan over het 
geweld waarmee Elisa, die net Elia heeft opgevolgd, reageert op aantijgingen 
waar hij mee geconfronteerd wordt. Door de symboliek in de getallen (42 is mo-
gelijk het getal 7: het is echter niet 7x7 (= de volheid), maar er blijft ‘een rest’ 
over) en de ‘rest’ die overblijft is er toch ook sprake van een hoopvolle bood-
schap. De voorzitter bedankt ds. De Ronde voor zijn bezinning. 

Na vaststelling van de agenda komen de mededelingen aan bod, waar-
bij het vooral gaat om de  – op basis van gemaakte afspraken – abusievelijk 
niet ingeplande dienst in de Protestantse kerk op de zondag van een oecume-
nische dienst (20 september). Er zal alsnog een dienst gehouden worden, in die 
zin dat het een leesdienst zal zijn, waarin 3 kerkenraadsleden de leiding heb-
ben. Liturgie en overdenking worden opgesteld door ds. De Ronde. Ook wordt 
gesproken over het al dan niet in stand houden van de avond-/zangdiensten. 
Dit onderwerp zal verder in het moderamen en vervolgens opnieuw in de ker-
kenraad besproken worden. 

M.b.t. vacatures in de kerkenraad kan worden vastgesteld dat deze 
momenteel allemaal ingevuld zijn of zeer binnenkort worden, maar dat er de 
komende maanden 3(!) vacatures voor wijkouderlingen ontstaan.  

De gemeentegids ’Kom in de Kring’ is nog niet verspreid. Dat wordt 
door enkele kerkenraadsleden als jammer ervaren omdat er al wat kringen en 
gespreksgroepen van start gegaan zijn en gemeenteleden dat niet wisten. Ge-
adviseerd wordt geplande activiteiten in de agenda van Contactruimte op te la-
ten nemen.  
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Er worden meerdere verslagen/notulen van diverse (taak)groepen en 
commissies doorgenomen, waarbij enkele vragen worden beantwoord en pun-
ten kort worden besproken, waaronder het vluchtelingenvraagstuk, special-
dienst, startweekend. 

Over de ingekomen en uitgaande post zijn geen vragen. N.a.v. een in-
gekomen mail van 2 gemeenteleden inzake het vluchtelingenvraagstuk wordt  
uitgebreid stil gestaan bij dit onderwerp en besloten dat namens de kerkenraad 
een brief gestuurd zal worden naar de gemeente Moerdijk waarin de intentie 
wordt aangegeven dat wij als Protestantse gemeente bereid zijn hulp te verle-
nen, daar waar nodig en mogelijk. 

De diensten van de afgelopen  en komende weken worden geëvalu-
eerd, waarbij de overdenkingen over het bijbelboek Koningen, de doopdienst en 
HA-dienst als mooi werden ervaren. Vanwege de 4 tafels die nodig waren voor 
de viering van het HA zal de liturgische werkgroep de (wijze van) HA-viering 
evalueren. 

Van de rondvraag wordt door een paar kerkenraadsleden gebruik ge-
maakt. 

Nicky van Dam eindigt om 22.20 uur de vergadering met het (heel toe-
passelijke) gedicht ‘Pelgrimslied van een vluchteling’, waarna de voorzitter de 
aanwezigen wel thuis wenst en de vergadering sluit. 
 
Susanne Baan, scriba 

 
Liturgisch bloemschikken 

Bij voldoende deelname willen we weer een cursus liturgisch 

bloemschikken organiseren onder leiding van Simon Nieuw-

koop. De cursus neemt drie avonden in beslag. U bepaalt zelf 

het thema van het bloemstuk. De kosten worden zo laag mo-

gelijk gehouden. Men mag ook materialen uit eigen tuin ver-

werken en dan zijn de kosten lager. Vorig jaar was het leuk 

en gezellig onder elkaar. Daarom hebben we het dan ook tegen de kerst en in 

het voorjaar nogmaals opgepakt. Hebt u zin om mee te doen, dan bent u van 

harte welkom. Neem gerust uw buurvrouw of vriendin mee. We hebben de vol-

gende avonden gereserveerd.  

In 2015 op 14 okt, 4 nov en 18 nov. in De Vijverhof 

In 2016 op 17 febr. 2 mrt. en 16 mrt. in het Trefpunt. 

Graag opgeven bij: Addy Roks 0168-462254 of  

e-mail: a.roks-kwist@kpnplanet.nl 

Meet and Eat 

Op 7 november 2015 en 20 februari 2016 zal er 

weer een heerlijk driegangenmenu geserveerd 

worden. 

Aanvang 18.00 uur. Locatie: Trefpunt. 

U/jij kunt je aanmelden bij Addy Roks, tel. 0168-

462254; (gemeentezijn@pknfijnaart.nl) 

mailto:a.roks-kwist@kpnplanet.nl
mailto:gemeentezijn@pknfijnaart.nl
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Woensdag 11 november 2015,  20.00 uur in het Trefpunt, 
 
DROMEN LEREN ZIEN ALS EEN KOSTBAAR GESCHENK 
 
Woensdag 11 november komt Wil Balder, voor velen van u geen onbekende, 
een lezing houden over dromen en hun bete-
kenis. 
Willy Balder vertelt ons op deze avond vanuit 
het perspectief van haar studie Geestelijke Be-
geleiding over de inspirerende zeggingskracht 
van dromen. Hoe dromen op een verhullende, 
symbolische wijze in onze slaap worden aan-
gereikt, als ‘brieven van de Eeuwige’. Zij maakt 
met ons een reis door de geschiedenis hoe er met de nachtelijke dromen is 
omgegaan. Het doel van deze interactieve avond is om onze dromen (weer) se-
rieus te nemen en de mogelijke inzichten positief in te gaan zetten op onze 
unieke levensweg. 
De activiteitencie. 
 
 
 
25+ gesprekskring: 23 november 
Alweer een aantal keer zijn we als 25+groep bij elkaar geweest. Afgelopen keer 
hebben we het laatste hoofdstuk van het boekje: “Vreugde als levensstijl” be-
sproken.  
We gaan verder met een boekje: “Teken van Leven”, van Nelly van Kampen-
Boot. We zullen stil staan bij de zeven tekenen van Jezus, die door Johannes in 
zijn evangelie worden beschreven. Inspirerende bijbelstudies die ons uitnodigen 
om Jezus te leren kennen zoals Hij werkelijk is: het Leven zelf. 
Aan de hand van het boekje praten we met elkaar door over de vragen die dat 
oproept. Het is een fijne manier om zo op een laagdrempelige manier dingen 
met elkaar te delen die je in het leven van alledag tegenkomt, maar ook de gro-
tere vragen van het leven.  
Kom gerust eens vrijblijvend een avondje meedoen! 
De eerstvolgende keer is op maandagavond 23 november, aanvang 19.45 uur. 
Bij Bert en Emie Hendrikse (Appelaarseweg 2).  
Voor meer informatie: JaapKees van Strien (0623213260), jcvanstrien@live.nl 
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Fijnaart zingt voor kerst 2015 
Op zondag 20 december a.s. wordt de jaarlijkse kerstzangdienst gehouden in 
De Dorpskerk te Fijnaart. Het is de bedoeling dat we, zo nu en dan onderbroken 
door het lezen van een gedicht e.d., de aloude kerstliederen zingen voordat we 
de week van Kerstmis in gaan. Medewerking wordt verleend door Johan van 
der Steen, orgel en het blazersensemble. Aanvang 19.00 uur. Deze kerstzang-
dienst is een initiatief van de gezamenlijke kerken van Fijnaart, Heijningen en 
Standdaarbuiten. 
 

Kerstviering voor de ouderen 
Dinsdag 22 december organiseert de ouderensoos de jaar-
lijkse kerstviering. Aanvang 15.00 uur, maar de deur van de 
Vijverhof staat vanaf 14.30 uur open. 
Het is de bedoeling dat wij aan de hand van een liturgie het 
kerstevangelie volgen. Dit zal gedaan worden in de vorm 
van gedichten, liederen en een meditatie. 

De viering wordt afgesloten met een maaltijd en eindigt om ongeveer 18.30 uur. 
Wij nodigen u van harte uit. Voor vervoer belt u naar één van de onderstaande 
personen. 
Graag opgeven voor 20 december: 
Nel Zegelaar tel. 462125 Bep. v.d. Mast tel. 462632 
Addy Roks tel. 462254 Nel v. Dorp tel. 463639 

 
 

Portret van een gemeentelid 
 
Anneke Knook 
 

Hoe lang ben je al lid van deze kerk en waarom van deze kerk? 
Ik ben in 1968 getrouwd in de Gereformeerde kerk van Klundert en ben vanaf 
toen met Huib meegegaan naar de Gereformeerde kerk van Fijnaart. Ik werkte 
toen op school in Fijnaart, dus de kerk was mij niet onbekend en ik kende er 
veel mensen. Ik heb me er altijd thuis gevoeld. 
 
Welke bijdrage lever je aan onze kerk? 
Ik ben nu alleen nog maar pastoraal medewerker. Tot voor kort leidde ik samen 
met Marjo van Dueren den Hollander nog de gespreksgroep ‘Geloven met hart 
en ziel en verstand’, maar met ingang van het nieuwe seizoen doen we dat bij 
toerbeurt. Ik heb in de zendingscommissie gezeten, in de redactie van het kerk-
blad en in de kerkenraad als wijkouderling, als scriba en als voorzitter. Ik heb 
meegedaan met de kindernevendienst en vanuit de kindernevendienst kwam ik 
in de liturgische werkgroep. 
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Wat beleef je aan onze kerk? 

De kerk is voor mij de plaats waar mijn geloof tot uiting komt. Ik vind er troost. 
Samen met mensen die een andere mening en een andere geloofsbeleving 
hebben dan ik, kan ik daar zingen en bidden. Ik kan daar een lied meezingen 
dat een ander mooi vindt en dan hoop ik dat die ander het lied meezingt dat ik 
mooi vind. Dat is het mooie van samen een gemeente vormen. Iedereen mag 
zichzelf zijn, ook als we daarna allemaal weer naar huis gaan en we ieder op 
onze eigen manier de zondag verder invullen. 
 
Welke ervaring zal je altijd bijblijven? 
De doop van onze kleinkinderen. Ik heb dat negen keer mee mogen maken. 
Tien jaar geleden heeft Huib onze kleinzoon de kerk binnengedragen en dat 
was een heel mooi moment. Je geeft het geloof door aan je kinderen en je 
hoopt dat zij het ook weer doorgeven. 
 
Als de kerk er niet was, wat zou je dan missen? 
De gemeenschap van mensen die weten dat God er voor ons is en de plaats 
waar je je geloof kunt beleven. Vroeger was ik in de week meer met mijn geloof 
bezig door mijn activiteiten en door mijn werk. Nu nog in het pastoraat en ’s 
zondags in de kerk. Mijn blik wordt soms verruimd door iets in de dienst: Hé, zo 
had ik het nog niet bekeken. Op die manier verrijkt het je en je leert meer men-
sen kennen. Het is ook leuk dat je diezelfde mensen weer tegenkomt in het da-
gelijks leven: ik doe in Fijnaart langer over de boodschappen dan in Klundert! 
 
Wat staat er op je kerkelijke verlanglijstje?    
Er is veel aandacht naar de fusie gegaan en we moeten nu weer naar buiten 
treden. Het was leuk dat er zoveel mensen wilden hielpen bij de inzameling van 
kleding voor de vluchtelingen. We moeten ons ook bezinnen op de toekomst, 
want we zullen een andere vorm van kerk gaan krijgen. Het is prachtig dat het 
bij ons drukker wordt, maar wij zullen ook na moeten denken over de toekomst 
van de kerk. We moeten nadenken over onze rituelen, soms is het ook tijd om 
nieuwe gewoontes aan te nemen.  
 
Welk lied zing je heel graag? 

Het tweede gedeelte van het tweede vers van lied 601: 
 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
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Wat we niet zingen, maar zeggen zijn de woorden van nummer 926: 
 

Als Gij niet zijt 
de grond waarop ik sta 
de bron waaruit ik put 
de einder waarheen ik ga - 
als Gij niet zijt 
waar blijf ik dan 
in tijd en eeuwigheid? 
 

Wat gaat er heel goed in onze kerk? 
Ik ben blij met de fusie, het was de goede beslissing. 45 jaar geleden vierden 
we al samen het Avondmaal, dus het is wel de 40-jarige tocht door de woestijn 
geweest. De verdraagzaamheid is er en de ruimte om te zijn wie je bent. 
 
Wat kan er beter? 
We moeten niet bang zijn voor veranderingen. De vragen van de samenleving 
zijn ook de vragen van de kerk en de kerk moet met deze tijd mee veranderen. 
 
Aan wie geef je deze pen door?  
Aan Netty Bom 
 

Jeugdrubriek 

 
Koffie / Speelochtendje 
Ook dit seizoen komen we als moeders van jonge kinderen bij elkaar. Normaal 
gesproken is dit op de laatste vrijdagochtend van de maand vanaf ongeveer 
10.15 uur. Het is een ochtend waarin de kinderen gewoon gezellig met elkaar 
kunnen spelen. Als moeders kunnen we op een ongedwongen manier met el-
kaar in gesprek, om elkaar zo ook beter te leren kennen. De locatie wisselt en is 
een beetje afhankelijk van het aantal moeders/kinderen dat komt. 
Als je je aanmeldt, via gemeentezijn@pknfijnaart.nl, hoor je waar het deze keer 
is. Weet je welkom! De eerstvolgende keer is: 27 november. 
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Gemeente-avond 24 november 
         

 

 
Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten 

 

 

U I T N O D I G I N G 

 

De kerkenraad nodigt u hartelijk uit voor de gemeenteavond op 

dinsdag 24 november 2015 in De Vijverhof. 

Aanvang 20.00 uur. 

Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. 

Agenda: 

1. Welkom door W.P. Langbroek, voorzitter kerkenraad 

2. Opening door ds. J.H. van der Sterre  

3. Mededelingen 

4. Thema van deze avond: Vluchtelingen.  

Een spreker van Vluchtelingenwerk zal vertellen over de situatie op 

dat moment, waarna er gelegenheid zal zijn om vragen te stellen en 

met elkaar van gedachten te wisselen. 

5. Pauze 

6. Zangdiensten/avonddiensten 

7. Beleidsplan 

8. Rondvraag 

9. Sluiting door ds. F.C. de Ronde  

 

Hierna volgt een informeel samenzijn met een hapje en een drankje. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Susanne Baan-Slager, scriba 
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TAAKGROEP   BEHEER 
 

 

Verantwoording collecten 

 

27 sept.  Kerk   € 171,35 

  4 okt.  Kerk   € 244,38 

11 okt.  Kerk   € 174,00 

11 okt.  Onderhoudsfonds € 113,88 

11 okt.  Zangdienst  €   37,00 

 

Verjaardagsfonds, derde kwartaal € 1.333,49 

 
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-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl 
Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt 
worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrent-
meesters Protestantse Gemeente Fijnaart. 
 

COLLECTES ten bate van BEHEER 

In bijna elke eredienst wordt er naast de diaconale collectes ook gecollecteerd 

voor het werk dat door de taakgroep Beheer wordt verricht. De taakgroep Be-

heer draagt in financiële zin zorg voor de instandhouding van de eigen kerk en 

gemeente. Twee zeer belangrijke onderdelen zijn daarbij van belang, te weten  

onderhoud/reparatie van en aan gebouwen, terreinen en begraafplaatsen en 

het pastoraat o.a. de kosten m.b.t. de predikantsplaatsen. Daarnaast zijn er nog 

allerlei kleinere kosten als drukwerk, schoonmaakmiddelen e.d.. 

Naast de belangrijkste bron van inkomsten ‘actie kerkbalans’ zijn de opbreng-

sten van collectes en het ontvangen van giften onontbeerlijk. Meestal worden 

de collectes aangekondigd als ‘collecte voor de kerk’ en als ‘collecte voor het 

onderhoudsfonds’.  

De collecte voor het onderhoudsfonds spreekt voor zich. De opbrengst van de-

ze collectes wordt gestort in het zgn. onderhoudsfonds. Het onderhoudsfonds is 

een soort spaarpotje, dat met zorg en zuinigheid wordt beheerd. Uit dit ‘potje’ 

worden allerlei onderhouds– en reparatiekosten aan de gebouwen en tuinen 

rondom de gebouwen betaald. Voor de begraafplaatsen wordt een apart reser-

vefonds beheerd. Dit fonds wordt opgebouwd uit de opbrengsten van de be-

graafplaatsen zelf. Zoals u weet, is onlangs groot onderhoud aan de bomen ge-

pleegd en hebben we daarvoor aan het professionele bedrijf dat de werkzaam-

heden heeft uitgevoerd ruim € 20.000,- betaald, een flinke aderlating dus. Ge-
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lukkig dat zoveel vrijwilligers met hun werk de kosten van de begraafplaatsen, 

maar ook aan de gebouwen e.d. zo laag mogelijk houden.  

Uit de inkomsten van de ‘collecte voor de kerk’ worden in combinatie met de in-

komsten van ‘actie kerkbalans’ de kosten betaald die te maken hebben met de 

instandhouding van de gemeente. Het belangrijkste onderdeel hiervan zijn de 

kosten van pastoraat. Jaarlijks brengen wij u middels de jaarrekening en begro-

ting via Contactruimte op de hoogte van ook deze kosten. Ook kunt u de uitge-

breide jaarrekening bij de penningmeester inzien op de voorgestelde tijdstippen. 

Het uitgangspunt is dat in feite de inkomsten ‘actie kerkbalans’ en ‘collectes 

voor de kerk’, alsmede de daarvoor bestemde giften de kosten pastoraat, ge-

meenteopbouw, dekken. Dit is jammer genoeg nog steeds in geheel niet het 

geval. Jaarlijks moeten we de reserves, opgebouwd uit opbrengsten in het ver-

leden, aanspreken ten einde de kosten betaald te krijgen. U zult begrijpen dat 

reserves niet onuitputtelijk zijn en dat we, als deze ontwikkeling zich blijft door-

zetten, ons als kerkrentmeesters ernstig zorgen maken voor de toekomst. 

Ik wil u namens het college van kerkrentmeesters de collectes ten bate van be-

heer in de erediensten van harte aanbevelen.  

 

Taakgroep Beheer, Wim Langbroek, voorzitter 

 

Nieuwe manier van drukken van Contactruimte 

Het college van kerkrentmeesters heeft na onderzoek en overleg met de druk-

kers van het kerkblad Contactruimte besloten om vanaf heden het kerkblad niet 

zelf meer te drukken, maar dit uit te besteden.  

Reden hiervoor is dat het lease-contract van de kopieerapparatuur met de hui-

dige leverancier afloopt per 30 november 2015 en er dus een keuze gemaakt 

moest worden om het contract nog 3 of 5 jaar te verlengen. Een andere moge-

lijkheid was om het drukken uit te besteden. Daarvoor hebben we, mede aan de 

hand van meerdere offertes, verschillende mogelijkheden onderzocht. 

Kerkelijkdrukwerk.nl,een relatief kleine organisatie die ruime ervaring heeft met 

het vervaardigen van kerkelijk drukwerk zoals gemeentebladen, gemeentegid-

sen e.d., is gebleken de meest geschikte en voordelige oplossing te zijn. Bij wij-

ze van proef en als onderdeel van ons onderzoek is op initiatief van Kerkelijk-

drukwerk.nl de vorige uitgave van Contactruimte gratis door hen verzorgd. Het-

geen was besproken alsmede de kwaliteit, de snelle levering en het niet vastzit-

ten aan een contract is voor ons aanleiding geweest te besluiten voortaan door 

deze organisatie het drukwerk van het kerkblad te laten verzorgen. Verder is 

het bijkomend voordeel dat onze drukwerkvrijwilligers minder belast worden en 

het drukwerk zeker niet duurder wordt.  

We willen van deze gelegenheid gebruik maken de vrijwilligers, die bij het druk-

ken enz. betrokken zijn geweest, hartelijk te danken voor de inzet die zij vele 

jaren hebben getoond voor het tijdig gereed hebben van het kerkblad. 
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Wat verandert is de tijd van aanleveren van de stukjes voor Contactruimte. 

Werd vroeger verzocht om de teksten vóór maandagavond om 18.00 uur aan te 

leveren, nu zal worden verzocht om de teksten uiterlijk op zaterdagavond om 

18.00 uur aan te leveren bij kerkblad@pknfijnaart.nl. De reden hiervoor is 

om ook de redactieleden voldoende tijd te geven om nauwgezet controle van de 

teksten te kunnen uitvoeren. De tijd van ontvangst van het kerkblad voor u als 

abonnee blijft hetzelfde. 

Verder zullen we de komende tijd zorgdragen voor de aanschaf van een kopi-

eermachine van betere kwaliteit, zodat kleine oplagen met voldoende kwaliteit 

gekopieerd kunnen worden. 

Het drukken van rouwliturgieën zal in de toekomst door de begrafenisonderne-

mers geregeld worden.  

 

College van Kerkrentmeesters 

Henk Nijhoff, secr. 

 

 

TAAKGROEP KERK en WERELD 
 

Verantwoording collecten: 

27 september Pastoraat bloemendienst  € 160,73 

  4 oktober Jeugdwerk Vakantie Bijbel Club  € 304,47 

11 oktober Kerk en Israël    € 218,36 

18 oktober Werelddiaconaat Bolivia   € 341,14 

 

Kledinginzameling 

We willen u van harte danken voor uw gulle giften bij de kledinginzameling. Het 

Rode Kruis heeft ruim 150 dozen vol kleding naar het centrale inzamelpunt in 

Goes gebracht. 

Wanneer u meer wilt doen voor de vluchtelingen dan kunt u zich aanmelden als 

vrijwilliger. U kunt dit doen via de volgende website: www.vluchtelingenwerk-

wobb.nl 

Wilt u een extra gift doen buiten de collectes om, dan kan dit op onderstaande 

bankrekeningnummers: 

PKN Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten (wij zullen dit voor u doorstorten 

aan Kerk in Actie voor Noodhulp Vluchtelingen) op bankrekeningnummer NL54 

RBRB 0691 260 540 

Kerk In actie op bankrekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 onder ver-

melding van Noodhulp Vluchtelingen 

Rode Kruis afd. Fijnaart en Heijningen op bankrekeningnummer NL73 RABO 

0346 7018 64 onder vermelding van Vluchtelingen. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
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Kerstgroet 
Als u een kerstkaart wilt sturen naar een dak- of thuisloze in Nederland kan dat op 
de volgende manier:  
Kies een kerstkaart (niet met 2016 of nieuwjaar erbij). Schrijf eventueel een groet 
en daarbij alleen uw voornaam als afzender (niet uw adres).  
De kaart mag gestuurd worden naar: Ark Mission kaartenactie, Donauweg 4, 1043 
AJ Amsterdam. De kaarten kunnen ook ingeleverd worden bij Bep Rosing, die ze 
verstuurt naar Ark Mission. Uiterlijk 31 oktober. Ark Mission controleert en sorteert 
ze en bezorgt de kaarten bij mensen die een bemoediging nodig hebben. 
Bep Rosing 
 

Op de boekentafel van 8 november in de Vijverhof 
leggen we boeken neer met kerstverhalen en ook al-
vast kinderkerstboekjes. Verder kunt u gedichten-
bundeltjes komen inzien. Als u op zoek bent naar een 

kalender(tje) of een bijbels dagboek kunt u voor informatie ook bij ons terecht. 
We hebben liedboeken en de Bijbel in gewone taal in voorraad.  
Op onze tafel liggen deze keer ook kerstkaarten van Amnesty International. 
We zien u graag bij onze boekentafel. 
 
Op 13 december hebben we op de boekentafel in de Vijverhof vooral boeken 
voor kerstmis. We laten dan ook materialen zien die kunnen helpen bij en inspi-
reren voor openen en sluiten van bijeenkomsten. Misschien zoekt u iets wat 
helpen kan bij bezoeken van zieken en andere aan huis gebonden mensen. Wij 
hebben vast wel iets voor u. 
 
Nel G., Nel B., Janneke en Bep 
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AGENDA 

 
  4 nov. 20.00 uur Kindernevendienst, Vijverhof 

  4 nov.   9.15 uur: Gebedskring in de Vijverhof 

  5 nov.   9.30 uur: Kring ‘Geloven met hart en ziel en verstand’, Trefpunt  
  9 nov. 19.30 uur: Zangkring, Vijverhof 

  7 nov. 18.00 uur: Meet and eat, Trefpunt 
10 nov. 19.45 uur: Vergadering moderamen, Vijverhof 
11 nov. 14.15 uur: Ouderensoos, Vijverhof 
12 nov. 20.00 uur: Vergadering Taakgroep GemeenteZijn, Trefpunt 
16 nov. 20.00 uur: Vergadering Kerkrentmeesters, Vijverhof 

17 nov. 19.30 uur: Vergadering Liturgische Werkgroep, Trefpunt 

17 nov. 20.00 uur: Vergadering Taakgroep Kerk & Wereld, Trefpunt 

18 nov. 19.30 uur Liturgisch bloemschikken, Vijverhof 

23 nov. 19.30 uur: 25+ kring, Appelaarseweg 2 
23 nov. 19.30 uur: Zangkring, Vijverhof 

24 nov. 14.30 uur: Zendingskrans, Vijverhof 

24 nov. 20.00 uur: Gemeenteavond, Vijverhof 
25 nov. 14.15 uur: Ouderensoos, Vijverhof 

25 nov. 20.15 uur: Kring ‘Geloven met hart en ziel en verstand’, Trefpunt  

  3 dec.   9.30 uur: Kring ‘Geloven met hart en ziel en verstand’, Trefpunt  
  7 dec. 19.30 uur: Zangkring, Vijverhof 

  8 dec. 19.45 uur: Vergadering kerkenraad, Vijverhof 
  9 dec. 14.15 uur: Ouderensoos, Vijverhof 

14 dec. 20.30 uur: Vergadering Jeugdraad, Zoete Kroon 12 
21 dec.  19.30 uur: Zangkring, Vijverhof 
22 dec. 15.00 uur: Ouderensoos Kerstviering, Vijverhof 

 

 

DIVERSE MEDEDELINGEN 
 

Amnesty vraagt deze keer uw handtekening voor 

de Oekraïense filmmaker Oleg Sentsov. Hij sprak 

zich uit tegen de Russische annexatie van de 

Krim, waar hij vandaan komt. Hij werd opgepakt, van terroristische activiteiten 

beschuldigd en gemarteld. 

Na een oneerlijk proces werd hij door een Russische militaire rechtbank tot 20 

jaar gevangenisstraf veroordeeld. Amnesty International vraagt om een eerlijke 

berechting voor Oleg Sentsov. Amnesty veroordeelt geestelijke en lichamelijke 

marteling ten sterkste. 
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Op 12 december is er geen petitie, maar de trieste situatie van de mensenrech-

ten gaat niet uit onze gedachten. In deze tijd waarin we om vrede op aarde wil-

len bidden, beseffen we de nood van heel veel mensen op heel veel plaatsen in 

de wereld. Laten we ons hart en onze handen klaar hebben om vluchtelingen te 

helpen en ruimte te geven. 

 

Bep Rosing 

 

 

 

Vertaalkwestie in de Bijbel in Gewone Taal 

Een lesje voor Baruch? 

 

Baruch is de schrijver van de profeet Jeremia. In hoofdstuk 45 komt er speciaal 

voor hem een boodschap van de Heer. In de meeste vertalingen wordt Baruch 

stevig toegesproken. Het lijkt alsof Jeremia hem namens God een lesje moet 

leren: ‘Zou jij dan voor jezelf naar grote/bijzondere dingen zoeken?’ (Jeremia 

45:5). Vaak wordt dit als volgt uitgelegd: Baruch was egoïstisch, hij dacht alleen 

aan zichzelf. Hij hoopte op een mooie positie aan het hof. Maar dat kon hij als 

helper van Jeremia wel vergeten. Jeremia werd als landverrader gezien en Ba-

ruch kon zijn carrière daarom op z’n buik schrijven. Als hij zich daarover be-

klaagt, komt die strenge boodschap van God. ‘Ik sta op het punt om heel Juda 

weg te vagen,’ zegt God, ‘en dan zit jij te zeuren over je carrière. Houd toch op.’ 

De meeste vertalingen volgen deze traditionele interpretatie. Maar er zit in dit 

hoofdstuk een boodschap verborgen die veel belangrijker is. Baruch zoekt naar 

‘grote/bijzondere dingen’. Het Hebreeuwse woord dat hiermee vertaald is, duidt 

in de Bijbel altijd op wonderbare daden, Gods machtige daden die een omme-

keer ten goede voor zijn volk betekenen. En het ‘zoeken voor jezelf’ duidt niet 

op Baruchs egoïsme. De formulering ‘voor zich zoeken’ komt vaker voor in de 

Bijbel en betekent simpelweg ‘op zoek zijn’.  

Het verband tussen vers 4 en 5 is: Terwijl ik (God) heb besloten Juda te vernie-

tigen, zou jij voor jou dan blijven zoeken naar grote dingen? Naar een machtig, 

heilvol ingrijpen van God? Dat element ‘voor jou’ betekent niet dat Baruch die 

‘grote dingen’ voor zichzelf alleen wil, maar geeft aan dat hij hier niet op het-

zelfde spoor zit als God. Daarom wil God hem tot een beter inzicht brengen.  

Baruch is geen zelfzuchtige carrièrejager. Hij is een oprecht mens die in zijn 

nood tot God klaagt en de redding van Juda van God verwacht. Maar hij moet 

leren dat die redding een gepasseerd station is. Gods besluit om Juda weg te 

vagen ligt vast. Alleen Baruch zelf zal het er levend vanaf brengen. Want hij is, 

samen met Jeremia, een van de laatste mensen die God trouw gebleven zijn.  
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Baruch wordt hier niet op de vingers getikt, maar God brengt hem tot een nieuw 

inzicht. Datzelfde inzicht wordt via Baruch ook voorgehouden aan de lezers van 

het boek Jeremia. Zij moeten leren dat de vraag aan God om redding geen legi-

tieme vraag meer was. Gods besluit om Juda te straffen voor zijn slechtheid 

stond vast. 

Het boek Jeremia laat zien dat Juda’s ondergang Gods rechtvaardige straf is. 

Maar Gods boosheid duurt niet voor altijd, hij zal weer medelijden krijgen met 

zijn verdreven volk. Als het volk na de bestraffing afstand neemt van de slecht-

heid en hardleersheid van vorige generaties, is er weer toekomst mogelijk voor 

een nieuw Israël. 

Dit is de boodschap voor de lezer. In Jeremia 45 gaat Baruch de lezer hierin als 

het ware voor. De straf voor Juda is onherroepelijk, leert Baruch, maar hijzelf 

zal het er levend vanaf brengen. En dat, laat het boek Jeremia ons zien, zal 

gelden voor iedereen die net als Baruch de boodschap van dit boek ter harte 

neemt. De straf is onherroepelijk, maar niet het einde. 

 

Bron: Blog van Matthijs de Jong op www.bijbelingewonetaal.nl 

Contactpersoon: Nel Blok 

 

Passage Fijnaart  

-Woensdag 18 nov. 19.45 uur in het Trefpunt. 

Mw. Susanne Baan uit Fijnaart. Wat is autisme en hoe gaan we hiermee om. 

-Donderdag 10 dec. 14.00 uur in het Trefpunt. 

Doemiddag 

-Maandag 14 dec. 19.30 uur in het Trefpunt. 

Kerstviering. Gasten zijn van harte welkom. 

 

Lezingen over religie en geweld  

De Protestantse Gemeente Halsteren organiseert een vijftal avonden over het 

thema ‘Religie en geweld’. Draagt godsdienst altijd geweld in zich en hoe gaan 

wij om met gewelddadige bijbelteksten.  

Locatie: Sint Martinuskerk/De Baak, Dorpsstraat 20, Halsteren. 

Aanvang 20.00 uur. 

 

9 november 2015 - Ahmed Azzouz: Jihad in de Islam 

5 januari 2016 - ds. Harm-Jan Inkelaar: nabootsing en geweld 

  (over de Franse filosoof René Girard) 

2 februrari  - ds. Piet Schelling - vreemd en bizar: over gewelddadige bijbel- 

    teksten 

1 maart   - rabbijn Lody van der Kamp: legitimeert religie geweld? 

5 april  - Henk de Bie en Henk van het Maalpad: geweld in de liturgie 

 

Meer informatie bij mw. Nel Gelderblom, 

0164 653367: p.gelderblom@kpnnet.nl 
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Jihad in de Islam  
Spreker: Ahmed Azzouz  
Datum: Maandag 9 november 2015, aanvang 20.00 uur 
Plaats: Sint Martinuskerk Halsteren  
Dorpsstraat 20  
In oude, Heilige Boeken, zoals de Bijbel en de Koran, staan teksten die geweld 
veroordelen, maar ook teksten die het geweld juist lijken op te roepen en te legi-
timeren. Door de eeuwen heen hebben mensen zulke teksten gebruikt om an-
dersdenkenden te bestrijden. Denk maar aan de kruistochten in de middeleeu-
wen, de voortdurende pogroms, de razzia’s van de twintigste eeuw en de jihad 
van IS en Al Shabaab in onze tijd.  
Jihad kennen we als nietsontziend geweld tegen de ander. Maar is jihad werke-
lijk een oproep tot geweld tegen anderen? En hoe om te gaan met radicalise-
rende jeugd?  
Dhr. Ahmed Azzouz wil ons graag vertellen wat jihad werkelijk betekent en hoe 

jihad bedoeld is. Dat levert een verrassend ander beeld op 
dan het beeld dat wij via de media vernemen. Het belooft een 
boeiende avond te worden met veel aanleiding tot vragen en 
gesprek.  
Ahmed Azzouz (1969) studeerde Islamitische Studies aan 
het Institut Européen des Sciences Humaines in Frankrijk. Hij 
is adviseur-inspecteur islamitische godsdienst voor het basis-
onderwijs en het secundair en hoger onderwijs in Antwerpen.  

 

 

 

 

Contactruimte 

Het drukken van het kerkblad wordt niet meer gedaan bij onze huisdrukkerij, 

maar uitbesteed aan een bedrijf in Schoonhoven. De opmaak/layout wordt nog 

wel door Ad van der Boon en Jan Nieuwenhuizen gedaan. We hebben echter 

meer tijd nodig om alles op orde te krijgen en daarom wordt met ingang van het 

volgende kerkblad de sluitingsdatum voor het inleveren van de kopij vervroegd 

van maandag naar zaterdag. Achter op het kaft ziet u dan ook staan zaterdag 

12 december inleveren!!  

De redactie 
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Bijbelleesrooster voor de maanden november en december 2015 

 

 

November 
zo.   1 Psalm 119:145-152 
ma.  2 Numeri 3:1-16 
di.    3 Numeri 3:17-32 
wo.  4 Numeri 3:33-51 
do.   5 Numeri 4:1-20 
vr.    6 Numeri 4:21-33 
za.   7 Numeri 4:34-49 
zo.   8 Psalm 146 
ma.  9 Numeri 5:1-10 
di.   10 Numeri 5:11-31 
wo. 11 Psalm 119:153-160 
do.  12 Marcus 12:13-17 
vr.   13 Marcus 12:18-27 
za.  14 Marcus 12:28-34 
zo.  15 Marcus 12:35-44 
ma. 16 Jozua 23:1-16 
di.   17 Jozua 24:1-13 
wo. 18 Jozua 24:14-28 
do.  19 Jozua 24:29-33 
vr.   20 Psalm 119:161-168 
za.  21 Sefanja 1:1-13 
zo.  22 Sefanja 1:14-2:3 
ma. 23 Sefanja 2:4-15 
di.   24 Sefanja 3:1-8 
wo. 25 Sefanja 3:9-20 
do.  26 Marcus 13:1-13 
vr.   27 Marcus 13:14-27 
za.  28 Marcus 13:28-37 
zo.  29 Lucas 1:1-25 
ma. 30 Lucas 1:26-38 
 

December 
di.   1 Psalm 50:1-15 
wo. 2 Psalm 50:16-23 
do.  3 Numeri 6:1-12 
vr.   4 Numeri 6:13-21 
za.   5 Psalm 119:169-176 
zo.   6 Lucas 1:39-56 
ma.  7 Lucas 1:57-66 
di.    8 Lucas 1:67-80 
wo.  9 Psalm 28 
do.  10 1 Tessalonicenzen 1:1-10 
vr.   11 1 Tessalonicenzen 2:1-12 
za.  12 1 Tessalonicenzen 2:13-20 
zo.  13 1 Tessalonicenzen 3:1-13 
ma. 14 Psalm 42 
di.   15 1 Tessalonicenzen 4:1-12 
wo. 16 1 Tessalonicenzen 4:13-18 
do.  17 1 Tessalonicenzen 5:1-11 
vr.   18 1 Tessalonicenzen 5:12-28 
za.  19 Psalm 145 
zo.  20 Micha 5:1-5 
ma. 21 Micha 5:6-14 
di.   22 Micha 6:1-8 
wo. 23 Micha 6:9-16 
do.  24. Lucas 2:1-14 
vr.   25. Lucas 2:15-21 
za.  26. Lucas 2:22-35 
zo.  27. Lucas 2:36-40 
ma. 28. Lucas 2:41-52 
di.   29. Micha 7:1-7 
wo. 30. Micha 7:8-13 
do.  31. Micha 7:14-20 


