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Jaarverslag/activiteiten 2016: 

• Kerkenraad en Moderamen: 

In 2016 waren ds. F.C. de Ronde als full-time predikant en ds. J.H. van der Sterre als parttime 

predikant aan de gemeente verbonden. 

In 2016 heeft de kerkenraad 7x vergaderd, evenals het moderamen. De kerkenraad bestond het 

eerste halfjaar uit 18 leden: 2 predikanten, 5 wijkouderlingen, 2 ouderlingen Gemeentezijn, 1 

ouderling-scriba,  3 jeugdouderlingen, waarvan 2 een functie en ook de taken delen, 3 ouderlingen-

kerkrentmeester, 3 diakenen. In de loop van het jaar zijn 4 kerkenraadsleden afgetreden en 2 nieuwe 

leden bevestigd. 

Het moderamen bestond uit 9 leden:  de 2 predikanten, de ouderling-scriba, 1 jeugdouderling, 1 

wijkouderling namens de taakgroep Pastoraat, 1 ouderling namens de taakgroep Gemeentezijn, 2 

ouderlingen-kerkrentmeester (waarvan 1 voorzitter van kerkenraad en moderamen) namens de 

taakgroep Beheer, 1 diaken namens de taakgroep Kerk&Wereld. 

 

In 2016 heeft de kerkenraad 2 gemeenteavonden georganiseerd: één in het voorjaar, de tweede in 

het najaar, met diverse onderwerpen. De gemeenteavonden werden door resp. 70 en 47 

gemeenteleden bezocht. 

In november hebben de jaarlijkse evaluatiegesprekken met de predikanten plaatsgevonden. Hierbij 

waren aanwezig de predikant, de preses en de wijkouderling die voorzitter van de Taakgroep 

Pastoraat is. 

 

Begin 2016 heeft een 6-tal  ambtsdragers de cursus ‘Nieuwe ambtsdragers’ gevolgd. Hieruit is onder 

meer voortgekomen dat de kerkenraad in november een middag heeft besteed aan een 

teambuildingsactiviteit, met als resultaat een aantal verbeterpunten voor het nog beter functioneren 

van de kerkenraad. 

 

• Taakgroep Beheer:  

In 2016 heeft de taakgroep Beheer 10x vergaderd. Daarin is o.m. gesproken over de onderwerpen:  

het onderhoud en vernieuwen van de begraafplaats, de bomen op de begraafplaats, onderhoud van 

kerkgebouwen, orgels, installaties, apparatuur en tuinen, de begroting en jaarrekening, waaronder 

een meerjarenbegroting ivm de kerkelijk werker, het gebruik en up-to-date houden van de website, 

een BHV-plan, Kerkbalans 2016, toekomst financieel beheer, het uitbesteden van het drukken van 

kerkblad Contactruimte, de Stichting beheer Jan Punt gelden, activiteiten om inkomsten te 

genereren zoals de Fancy Fair op Koningsdag en de Kerstmarkt in december. Verder zijn ook de 

begroting voor 2017 en jaarrekening van 2015 opgesteld,  besproken en vastgesteld en hebben 

besprekingen ter voorbereiding op het Beleidsplan 2017-2021 plaats gevonden.  

 

Meer algemene informatie m.b.t. de taakgroep Beheer is te lezen op de website www.pknfijnaart.nl 

onder het hoofdstuk Kerkenraad. 

http://www.pknfijnaart.nl/
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• Taakgroep Pastoraat: 

In 2016 heeft de taakgroep Pastoraat 4x vergaderd. Hierin zijn o.m. de volgende onderwerpen aan 

bod gekomen: een nieuwe verdeling van de wijken, huisbezoeken, bloemen voor 80+ verjaardag, 

amaryllisen met kerst, wijkavonden, etc. Ook wordt bij elke vergadering even een ‘persoonlijk rondje’ 

gedaan; hoe gaat het met een ieder. 

In de taakgroep zijn ook besprekingen geweest ter voorbereiding op het Beleidsplan 2017-2021.  

Diverse leden van de Taakgroep Pastoraat hebben de landelijke pastorale dag van de PKN bezocht. 

 

Meer algemene informatie m.b.t. de taakgroep Pastoraat is te lezen op de website 

www.pknfijnaart.nl onder het hoofdstuk Kerkenraad. 

 

• Taakgroep Kerk&Wereld (diaconie):  

In 2016 heeft de taakgroep Kerk&Wereld 6x vergaderd. Tijdens deze vergaderingen is o.m. 

gesproken over de onderwerpen: de kerktelefoon, de viering van het Heilig Avondmaal, de vacatures, 

het jaarlijkse collecterooster, de invulling van de Zendingsdienst in november, de oogstdienst, 

aanschaf van nieuwe liedboeken samen met de Kerkrentmeesters/Taakgroep Beheer (beiden 

betaalden een deel), het bepalen van het doel voor de opbrengst van de Fancy Fair, de diensten in de 

Stille Week. Verder zijn ook de begroting 2017 en jaarrekening 2015 opgesteld,  besproken en 

vastgesteld en hebben besprekingen ter voorbereiding op het Beleidsplan 2017-2021 plaats 

gevonden.  

Diverse leden van de Taakgroep Kerk&Wereld hebben de landelijke diaconale dag van de PKN 

bezocht. 

 

Meer algemene informatie m.b.t. de taakgroep Kerk&Wereld is te lezen op de website 

www.pknfijnaart.nl onder het hoofdstuk Kerkenraad. 

 

• Taakgroep Gemeentezijn: 

In 2016 heeft de taakgroep Gemeentezijn 5x vergaderd. 

Activiteiten die de taakgroep Gemeentezijn in 2016 heeft georganiseerd zijn o.a. het startweekend  

met kinderactiviteiten en een afsluitende BBQ. Verder is de taakgroep betrokken bij Specialdiensten, 

het opstellen van de gemeentegids ‘Kom in de Kring’,  Meet and Eat, doopdagviering, bijeenkomsten 

jonge gezinnen/gezinnen met jonge kinderen, contact met de PC basisschool, o.a. vanwege de 

jaarlijkse kerk- en schooldienst en in 2016 ook vanwege een door ds. De Ronde verzorgde 

basiscatechese.  

Ook Oecumenische activiteiten vallen onder de Taakgroep Gemeentezijn. Het Oecumenisch Beraad 

met de tot Het Oecumenisch Beraad behorende werkgroep Open Deurcommissie, de Liturgische 

Werkgroep, de Jeugdraad, als ook de commissies en werkgroepen die zich bezig houden met 

activiteiten op het gebied van catechese en gemeenteopbouw maken deel uit van de taakgroep 

Gemeentezijn. 

http://www.pknfijnaart.nl/
http://www.pknfijnaart.nl/
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Oecumenische activiteiten zijn o.m. geweest:  

Wereldgebedsdag in maart, Dodenherdenking op 4 mei, Lopend Vuurtje (sponsorfietstocht langs 

kerken in de regio), Openluchtdienst voorafgaand aan de Fendertse week eind augustus ’s avonds op 

het plein voor de RK kerk, Oecumenische Startdag, aansluiting bij de Fijnaartse kerstmarkt op de 

Voorstraat, Kerstzangdienst in december, in voor- en najaar een gespreksavond/lezing met een 

spreker. 

 

• Jeugd: 

Het jeugdwerk in de gemeente wordt gecoördineerd door de Jeugdraad. Deze heeft in 2016 3x 

vergaderd. Activiteiten binnen het jeugdwerk in 2016 waren:  

o Kindernevendienst (KND): vrijwel iedere zondag, m.u.v. de kerk- en schooldienst en de 

Kerstgezinsdienst op kerstochtend, was er kindernevendienst. De kinderen gaan vóór de 

schriftlezing naar de bijruimte en komen na het lied na de preek terug. 

De kindernevendienst heeft in 2016 4x vergaderd, daarnaast werden extra avonden gepland voor 

voorbereiding van de projecten. De leiding bestond uit 8 dames. Per zondag was het aantal 

kinderen bij de KND wisselend; van 2 tot ca. 15. Tijdens de Passietijd en Adventstijd is met een 

project gewerkt. In de kerstgezinsdienst op kerstmorgen  is de kindermusical ‘De dieren van 

Bethlehem’ opgevoerd. 

Iedere 1e zondag van de maand nemen de kinderen het voorbedenboekje mee naar de 

nevendienst:  de kinderen wordt tijdens de KND om wensen voor het gebed in de eredienst  

gevraagd. Het boekje wordt bij terugkomst in de kerkzaal aan de predikant overhandigd die dw 

de genoemde onderwerpen in de voorbeden meeneemt. 

o Flame: 6x per jaar tijdens de kerkdienst was er Flame, een activiteitenprogramma voor kinderen 

(ook rand- of buitenkerkelijke kinderen) in de basisschoolleeftijd, waarin een Bijbelverhaal werd 

verteld en verder werd uitgewerkt met liedjes, knutsels, toneelspel etc. 

o MeetingPoint: maandelijks tijdens de ochtenddienst (behalve in de zomervakantie) voor de 

jongeren van ca. 12 t/m 16, waarin op hun niveau Bijbelse en wereldse onderwerpen werden 

besproken. 

o Rock Solid werd in 2016 8x gehouden voor de jeugd van 11  t/m 15 jaar. Er kwamen gemiddeld 8 

jongeren. 

o Vakantie Bijbel Club (VBC): in de herfstvakantie werd de Vakantie Bijbel Club gehouden; 2 

middagen met verhaal, muziek, zingen, knutselen etc. over het thema De Bouwplaats. Er 

kwamen  opgeteld over de beide dagen ca. 80 kinderen. De laatste dag werd afgesloten met het 

eten van pannenkoeken, die waren gebakken door verschillende oudere gemeenteleden. De 

eind-afsluiting vond plaats in de kerkdienst op de zondag na de VBC, de laatste zondag van de 

herfstvakantie.  

o Sirkelslag? 

o Kinderoppas: tijdens  alle morgendiensten is er oppas voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. 

o Deelname Actie Schoenmaatjes: er zijn  ca. 20 schoenendozen ingeleverd, maar ook gaven 

gemeenteleden losse materialen of geld voor de verzendkosten van de dozen 
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o EHBE-pakketten: aan examenkandidaten is voor aanvang van de eindexamens een Eerste Hulp 

Bij Eindexamen-pakketje gebracht, met daarin o.a. een stressballetje, sinaasappel, plantje en 

walnoten. 

 

Ook in de Jeugdraad hebben besprekingen ter voorbereiding op het Beleidsplan 2017-2021 plaats 

gevonden.  

 

Meer algemene informatie m.b.t. de Jeugdraad is te lezen op de website www.pknfijnaart.nl onder 

het hoofdstuk Kerkenraad. 

 

 

• Overige groepen en activiteiten in de gemeente waren: 

25+ Kring, Donderdagmiddag Bijbelgespreksgroep, Belijdeniskring, gesprekskring n.a.v. de Alpha-

cursus, Bijbelkring Woensdagavond, Geloven met hart en ziel en verstand, Ouderensoos, 

Zendingskrans, Koffiekerk Fendertshof, Zangkring, Cantorij, Commissie gemeenteactiviteiten, 

Liturgisch bloemschikken, Meet and Eat, Boekentafel. 

 
Meer algemene informatie m.b.t. de taakgroep Gemeentezijn, alsmede het jeugdwerk en verdere 
activiteiten is te lezen op de website www.pknfijnaart.nl onder het hoofdstuk Kerkenraad als ook 
onder de link: gemeentegids ‘Kom in de Kring’. 
 

M.b.t. de erediensten: 

In 2016 heeft elke zondagmorgen een dienst plaats gevonden, 3 jeugd- en gezinsdiensten, 1 kerk- en 

schooldienst. In 5 diensten werd het Heilig Avondmaal gevierd. 

De meeste diensten werden geleid door de eigen predikanten ds. J.H. van der Sterre en ds. F.C. de 

Ronde. Circa 10 diensten werden geleid door gastpredikanten. 

Verder waren er de uitvaart- of afscheidsdiensten vanwege het overlijden van gemeenteleden. 

Ook heeft 1x per maand op maandagmiddag een Fendertshofdienst waarin 1 van de predikanten 

voorging plaats gevonden. (Fendertshof is het bejaardenhuis in Fijnaart). 

Het Interkerkelijk koor Fijnaart, dat oefent in De Vijverhof, verleende 2x medewerking aan een 

ochtenddienst.  Ook werkten regelmatig blazers mee aan bijzondere diensten (o.a. Pasen en Kerst) 

en maakte een gelegenheidsorkest, bestaande uit muzikale gemeenteleden,  zijn opwachting. 

 

Na afloop van vrijwel iedere ochtenddienst was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje 

koffie of thee. Dit gebeurde alleen niet na diensten waarin het Heilig Avondmaal gevierd werd, puur 

uit praktische overwegingen: de tafels en stoelen uit De Vijverhof zijn in de kerkzaal nodig bij de 

viering van het Heilig Avondmaal. 

http://www.pknfijnaart.nl/
http://www.pknfijnaart.nl/

