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Woord vooraf 
 
Kom in de kring! De kring van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen 
en Standdaarbuiten.  
Voor u ligt een overzicht van adresgegevens en activiteiten van onze kerkelijke 
gemeente voor het seizoen 2015/2016. 
Dit boekje is bedoeld om praktisch de nodige informatie te kunnen opzoeken, 
om als tijdverdrijf eens lekker in te bladeren en te grasduinen, maar vooral ook 
als uitnodiging om mee te doen. Er is vast iets voor u/ jou bij. Als kerk willen we 
leerlingen van Jezus zijn en dat vraagt om oefening en bijscholing. In theorie en 
praktijk. 
Wij bieden een groot aantal activiteiten. Voor jong - bijvoorbeeld Meeting Point, 
Rock Solid of Flame - en voor oud - de gezellige ouderensoos op woensdag-
middag. En voor allen daar tussenin. Denk bijvoorbeeld aan de Alpha-cursus en 
de belijdeniscatechese.  
Of je nu lid bent of niet, iedereen is welkom. Geloven wordt leuker en boeiender 
als u, als jij, ‘iets doet’. Met elkaar zingen, bidden, vieren, feesten, leren. Met 
elkaar een boek lezen, bevragen, informeren, spreken en tegenspreken, dat al-
les bouwt het geloof! En een ieder mag daar zijn of haar steentje aan bijdragen.  
 
Namens de kerkenraad, 
Ds. J. H. van der Sterre 
Ds. F.C. de Ronde 
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Kerkdiensten:  
 
Iedere zondagmorgen om 10.00u wordt er een kerkdienst gehouden waarin ie-
dereen, ook niet-leden van onze gemeente, van harte welkom is. De meeste 
ochtenddiensten worden gehouden in De Dorpskerk aan de Kerkring.  
Ook de Kerstnachtdienst, op de avond voor kerst, is in De Dorpskerk, aanvang 
22.00u.  
 
In De Ontmoetingskerk aan de Wilhelminastraat vinden de volgende diensten 
plaats: 
 in de Stille Week (aanvang 19.30u) 
 op Hemelvaartsdag 
 de zondag na Hemelvaartsdag 
 in de zomervakantie 
 op oudejaarsavond (aanvang 19.00u) 
 de avonddiensten zoals Special Diensten, Wereldgebedsdag en de maan-

delijkse zangdiensten. Aanvangstijd van deze diensten is 19.00u  
 
 
Om elkaar te ontmoeten is er na de ochtenddiensten gelegenheid voor het drinken 
van een kopje koffie, thee of een glaasje limonade.  
 
 
Eén keer per maand op maandagmiddag om 15.00u wordt een dienst gehou-
den in de Fendertshof, waarin één van de predikanten voorgaat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de website www.pknfijnaart.nl vindt u actuele informatie over diensten,  de 
kerkenraad, taakgroepen en activiteiten van onze gemeente. 
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A. Contact- en taakgroepgegevens. 
 
Kerkgebouw De Dorpskerk en kerkelijk centrum De Vijverhof 
Kerkring 1, 4793 ER Fijnaart     0168-464735 
Koster De Dorpskerk:  
Mw. W. Nijhoff-van der Giesen    0168-462820 
Beheerder De Vijverhof: 
Mw. A. Nijhoff-de Gast     0168-463829 
e-mail: nyhoff@home.nl 
 
 
Kerkgebouw De Ontmoetingskerk en kerkelijk centrum ‘t Trefpunt 
Wilhelminastraat 64 / 66, 4793 EP Fijnaart  0168-463326 
Koster De Ontmoetingskerk: 
Dhr. B. van Dueren den Hollander   0168-464278 
Beheerder ‘t Trefpunt: 
Mw. R. Brouwer-Kreuk     0168-464320 
e-mail: brouwer@aol.nl 
 
 
Kerkgebouw annex kerkelijk centrum Standdaarbuiten 
Havenstraat 7, 4758 BP  Standdaarbuiten 

 
 

Protestantse Begraafplaats Fijnaart 
Wilhelminastraat naast 64/66, 4793 EP Fijnaart 
Beheerder: 
Dhr. J. Nijhoff,       0168-463829 
e-mail: nyhoff@home.nl 

 
 

Protestantse Begraafplaats Standdaarbuiten 
Havenstraat naast nr. 9, 4758 BP  Standdaarbuiten 
Beheerder: 
Dhr. J. Nijhoff      0168-463829 
e-mail: nyhoff@home.nl  
 

mailto:nyhoff@home.nl
mailto:brouwer@aol.nl
mailto:nyhoff@home.nl
mailto:nyhoff@home.nl
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Kerkenraad 
Predikant 

Ds. F.C. de Ronde    0168-850358 
 Kerkring 15, 4793 ER  Fijnaart   
 e-mail: fcderonde@pknfijnaart.nl 
Predikant 

Ds. J.H. van der Sterre    078-6514855 
Loudonstraat 289, 3317 PG Dordrecht  06-20819949  
e-mail: jhvandersterre@pknfijnaart.nl 

Ouderling-scriba 
Mw. M.S. Baan-Slager    0168-320491 
Meerkoet 3, 4793 HR Fijnaart 
e-mail: scriba@pknfijnaart.nl 

Preses 
Dhr. W.P. Langbroek     
e-mail: preses@pknfijnaart.nl 

Assessor 
Ds. J.H. van der Sterre    078-6514855 

Diakenen 
e-mail: kerkenwereld@pknfijnaart.nl 

Dhr. A. Solleveld      
Dhr. L. van Holten      
Mw. M. Stoop-Bas      

Ouderlingen-kerkrentmeester 
e-mail: kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl 

Dhr. P. van der Eijk       
Dhr. W.P. Langbroek       
Dhr. J.J. Tolenaars      

Jeugdouderlingen 
e-mail: jeugd@pknfijnaart.nl 

Mw. N. van Dam       
Dhr. A. Dijkshoorn       
Mw. M. Roks-Brouwer      

Wijkouderlingen 
e-mail: pastoraat@pknfijnaart.nl 

Mw. D. Konings-Crezee      
Mw. M. Kruis-Pols      
Dhr. P. de Lange      
Dhr. W. de Loome      
Mw. A. de Vrij-Lodders      

Ouderlingen Gemeentezijn: 
e-mail: gemeentezijn@pknfijnaart.nl  

Mw. J. Bom-Crezee      
Mw. E. Hendrikse-Weerheim     
 

  

mailto:fcderonde@pknfijnaart.nl
mailto:jhvandersterre@pknfijnaart.nl
mailto:scriba@pknfijnaart.nl
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De kerkenraad vergadert ca. 10x per jaar, op dinsdagavond om 19.45u in de  
Vijverhof of ‘t Trefpunt. 
Voor vergaderdata: zie de agenda op de website en in Contactruimte 
 
 

Moderamen: 
Het Moderamen vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. In het modera-
men hebben momenteel  zitting: 
Ds. F.C. de Ronde, predikant 
Ds. J.H. van der Sterre, predikant 
Dhr. W.P. Langbroek, preses 
Mw. S. Baan, ouderling-scriba 
Mw. N. van Dam, jeugdouderling 
Dhr. P. van der Eijk, ouderling-kerkrentmeester, vice-voorz.  Taakgroep Beheer 
Mw. E. Hendrikse, ouderling Gemeentezijn 
Mw. A. de Vrij, ouderling, voorzitter Taakgroep Pastoraat 
Dhr. A. Solleveld, diaken, voorzitter Taakgroep Kerk & Wereld 
 
Het moderamen vergadert ca. 10x per jaar, op dinsdagavond om 19.45u in de 
Vijverhof of ‘t Trefpunt. 
Voor vergaderdata: zie de agenda op de website en in Contactruimte 
 
Uitgebreidere omschrijving van de taken van kerkenraad en moderamen vindt u 
op de website: www.pknfijnaart.nl 
 
 
Protestantse Gemeente, Classis en Generale Synode 
Onze kerkelijke gemeente, de Protestantse Gemeente te Fijnaart. Heijningen 
en Standdaarbuiten, behoort tot een ‘kerkelijke regio’, genaamd Classis West-
Brabant. De classis is weer onderdeel van de  Protestantse Kerk Nederland 
(PKN). De Generale Synode is de vergadering waar alle gemeenten in de Pro-
testantse Kerk zijn vertegenwoordigd. 
De Classis vergadert 4 keer per jaar. Voor 2015 zijn naar deze vergaderingen 
afgevaardigd ds. Hans van der Sterre en één der diakenen. Begin 2016 worden 
nieuwe afgevaardigden uit de kerkenraad gekozen. 
 
Kerkorde en Plaatselijke Regeling 
De gemeente wordt bestuurd op basis van de Kerkorde. In de Plaatselijke Rege-
ling zijn specifieke afspraken voor onze gemeente vastgelegd. 
 
 
Beleidsplan  
In het Beleidsplan wordt het beleid in grote lijnen aangegeven. Het beleidsplan is 
verkrijgbaar bij de scriba.  
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Gemeente-avonden 
Twee keer per jaar wordt een gemeenteavond georganiseerd; één in het voor-
jaar en één in het najaar. Voor deze gemeenteavonden worden alle gemeente-
leden o.a. via Contactruimte en via de mededelingen aan het begin van de ere-
dienst uitgenodigd. Allerlei, meestal actuele, zaken aangaande het gemeente-
zijn komen op deze avonden aan de orde. U kunt op deze avonden ook met de 
kerkenraadsleden van gedachten wisselen over alles wat u t.a.v. het gemeente-
zijn bezighoudt. 
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TAAKGROEPEN  
 

TAAKGROEP PASTORAAT 
 
De taakgroep Pastoraat bestaat uit vijf wijkteams: ieder team bestaat uit één wijk-
ouderling, de pastoraal medewerkers, wijkteamleden en de predikanten.  
Het pastoraat heeft tot doel het leggen en onderhouden van contacten met de 
gemeenteleden om gestalte te geven aan onze betrokkenheid bij het evangelie dat 
God naar mensen omziet. Pastoraat wil signaleren wat er speelt te midden van de 
mensen en hen waar nodig ondersteuning bieden. Pastoraat ontstaat: 
- waar mensen geraakt worden door God, leven uit Gods liefde. 
- waar mensen aandachtig aanwezig zijn om de ander met respect aan te horen 
en te verstaan in zijn of haar vragen over levensbeschouwing, zingeving en geloof 
(verantwoordelijkheid). 
- waar mensen in nood verkeren door materiële oorzaken (signaalfunctie naar dia-
conie). 
De belangrijkste vorm van pastoraat is het gesprek. Er zijn verschillende situaties 
waarbij contact/bezoek kan plaatsvinden: 

 
Crisispastoraat 
Voor het crisispastoraat (bijv. rondom ernstige ziekte, overlijden en echtschei-
ding) is de predikant de eerst aangewezen persoon om contact mee te hebben.  

 
Huisbezoek 
Het huisbezoek wordt afgelegd door de wijkouderlingen, met hulp van de pasto-
rale medewerkers en wijkteamleden. De kerkenraad heeft het huisbezoek tot 
één van haar prioriteiten gemaakt. Het wijkteam streeft er naar om één keer in 
de twee jaar contact met u te hebben. 
 
Groothuisbezoek 
Eenmaal in de twee of drie jaar worden door de wijkouderlingen zgn. groothuis-
bezoeken georganiseerd. Voor deze groothuisbezoeken worden meerdere 
mensen uit de wijk of straat uitgenodigd bij een gemeentelid thuis of in één van 
de kerkelijke centra of het dorpshuis. Aan de hand van een onderwerp wordt op 
deze groothuisbezoeken, waarbij  het elkaar ontmoeten centraal staat, met el-
kaar van gedachten gewisseld. 
 
Ziekenbezoek 
Wanneer er sprake is van ziekte kunt u contact opnemen met uw wijkteamlid, 
pastoraal medewerker of wijkouderling  of met uw wijkpredikant. Voor de wijkin-
deling: zie blz. 10 en 11, telefoonnummers staan achterin dit boekje. 
 
Geboortebezoek 
Wanneer uw  kind geboren is, wilt u dat dan doorgeven aan de predikant, pas-
toraal medewerker of wijkouderling? Wij vinden het fijn als u een geboorte-
kaartje naar de scriba stuurt. 
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Verjaardagsbezoek 
Leden van de gemeente die ouder zijn dan 80 jaar ontvangen rondom hun ver-
jaardag bezoek van een wijkteamlid. Daarnaast zullen onze gemeenteleden van 
80 jaar en ouder meerdere keren per jaar bezocht worden door hun wijkteamlid. 
 
Bezoek gewenst? Geef het door!  
Er kunnen situaties zijn waarin leden van de gemeente behoefte hebben aan 
een (pastoraal) bezoek, bijvoorbeeld van de wijkouderling of van de predikant. 
Zeker in deze tijd van bijvoorbeeld oplopende werkloosheid, schulden en alle 
daaruit voortvloeiende problemen kan er wellicht behoefte zijn aan een gesprek 
of een luisterend oor. Dat geldt beslist ook bij ziekenhuisopname. Voor het goed 
functioneren van het pastoraat hebben we uw hulp dringend nodig. Het is dan 
uiteraard niet nodig om te wachten op het reguliere huisbezoek. Gemeentele-
den kunnen altijd zelf contact opnemen met de wijkouderling of de predikant om 
een afspraak te maken voor een bezoek. Als kerk zijn we er in goede tijden, 
maar zeker ook in tijden waarin het allemaal niet meezit. 
 
Overlijden  
Ook in verdrietige omstandigheden willen we graag met elkaar meeleven. Als 
iemand overlijdt, moet er geweldig veel geregeld worden. Wij hopen dat u ook 
in zulke situaties er aan denkt uw wijkouderling en predikant zo spoedig moge-
lijk op de hoogte te stellen. Het is fijn als er met hen overleg is voordat het een 
en ander met de begrafenisondernemer is geregeld. 
 
Wijkindeling  
Predikant voor wijk 1 (zonder Brabantse Bellefleur) en wijk 5: ds. Hans van der 
Sterre. 
Predikant voor wijk 2, 3, 4 en Brabantse Bellefleur:  ds. Franc de Ronde. 
 
Telefoonnummers van alle medewerkers van de Taakgroep Pastoraat vindt u op      
bladzijde 31. 

 
Wijk 1 
Beukenlaan, Brabantse Bellefleur, Dauwdruppelhof, De Bongerd, Dennenlaan, 
Drogedijk, Esdoornpad, Goudreinet, Hazelaarstraat, Karmijn, Kastanjelaan, 
Langeweg, Langs de Kreek, Lindenstraat, Nieuwe Dorpsweg, Pieter de Hoogh-
straat, Plataanstraat, Populierenstraat, Sterappel, van Heemstralaan, Zoete 
Kroon 
Ouderling: Marion Kruis, tel. 0168-850734 

Pastoraal medewerker: Lenie Vogelaar, Anneke Knook 

Wijkteamlid: Marjo van Dueren den Hollander, Atie Bresijn, Ria van der Heij-

den.  

 
Wijk 2 

Achterweg, Appelaarseweg, Frederik Hendrikstraat, Gouden Regenhof, Haze-

brouckstraat, Jan van Glymesstraat, Koningin Emmastraat, Korfbalstraat, Mo-
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lenstraat, Oude Veiling, Parelstraat, Prins Bernhardstraat, Prinses Beatrixstraat, 

Prinses Christinastraat, Prinses Irenestraat, Prinses Margrietstraat, Prins Mau-

ritsstraat, Prins Willem Alexanderstraat, Rode Kruisstraat, Rozenhof, Sportring, 

Sprookjeshof, St.Jacobusstraat, Tennislaan, Valenciennestraat, Voetbalstraat, 

Vrouwe Jacobstraat, Wielerstraat, Wilhelminastraat, Willem de Zwijgerstraat, 

Zwemstraat.  
Ouderling: Adri de Vrij, tel. 06 - 14211449 

Pastoraal medewerker: Hetty Bom, Tiny Verhagen 

Wijkteamlid: Bram Boelhouwers, Lenie Nouwen, Jeanne Moerland, Fiet Lage-

maat, Annaleen van Strien. 
 
 
Wijk 3 

Klundert: Aleidstraat, Houtzagerij, ’t Magesijn, van Polanenpark, van Putten-

straat, Schansweg, Weergang, Zevenbergseweg,  

Noordhoek: Bisschop Hopmansstraat, Blauwboei, Groeneweg, Kerkring, Man-

ciadijk, Revelaar,  

Standdaarbuiten: Dansvlinder, Dr. Poelsstraat, Havenstraat, Hoogstraat, 

Kreekdijk, Markt, Molenstraat, Oude Kerkstraat, Oudendijk, Pastoor Reijns-

straat, Sluissedijk, St. Janstraat, Suikerhoek, Timberwolf-straat, Veerstraat, 

Weeldijk, Wieken, Zomervlinder. 

Fijnaart: Blaaksedijk, Boerendijk, Boomgaardstraat, Eerste Kruisweg, Frans 

Halsstraat, Gierzwaluw, Jan Steenstraat, Kievitstraat, Koolmees, Koperwiek-

straat, Leeuwerikstraat, Lijsterstraat, Meerkoet, Merelstraat, Noordlangeweg, 

Ooievaarspad, Oudemolensedijk, Paulus Potterstraat, Reigerstraat, Rem-

brandtstraat, Rubensstraat, Specht, Tonsedijk, Torenvalkstraat, van Eijckstraat, 

Vermeerstraat, Zilvermeeuw, Zwingelspaansedijk. 
Ouderling: Wim de Loome, tel. 0165-322331 
Pastoraal medewerker: Colinda van der Steen en een vacature 
Wijkteamlid: Wilma Deijkers, Margot van der Harst, Jenny de Lange, Marianne 
Solleveld, Annelies Tolenaars 
 
 
Wijk 4 

Heijningen: de Polderstraat, Deventerstraat, Elisabethweg, Fortweg, Frie-

sestraat, Graaf Bernadottestraat, Groeneweg, Hoge Heijningsedijk, Industrie-

weg, Koning Haakonstraat, Kraaiendijk, Kreekweg, Mannesmannweg, Markweg 

Noord, Markweg Zuid, Oude Heijningsedijk, Oude Heijningseweg, Potenblok-

seweg, Slobbegorsedijk, Stadsedijk, Veluwestraat, Volkerakweg,  

Fijnaart: Appelaarsedijk, Jufvrouwenweg, Kadedijk, Kwartiersedijk, Oude Appe-

laarsedijk, Steiledijk. 
Ouderling:  Piet de Lange, tel. 0168-320823 

Pastoraal medewerker: Gerrie van der Boon, Adrie van Nieuwenhuizen 

Wijkteamlid: Joke Frijters, Nel Polak 
 



Gemeentegids ‘Kom in de Kring’ 2015 - 2016, pagina 12 

Wijk 5 
Kerkring, Voorstraat, Korte Kerkstraat, van Disstraat, Koningin Julianastraat, 
Panneboeterstraat, Edvard Griegstraat, Jan Punthof, Fazantstraat, Eksterstraat, 
Patrijsstraat. 
Ouderling: Dit Konings, tel. 0168-463590 
Pastoraal medewerker: Nel Breure, Bep van der Mast, Nel van Dorp, Mijntje 
Nijhof. 
Wijkteamlid: Dicky Baas, Tiny Bienefelt, Nel Blok, Rie de Booij, Nel Zegelaar, 
Nel Provily, Paula de Rooij, Anny van Wijk, Gerda van Dorp, Riet Speelman, 
Mineke Huitkar. 
 
 
 

TAAKGROEP GEMEENTEZIJN 
 
De Taakgroep Gemeentezijn ziet toe op geloofsontwikkeling en activiteiten bin-
nen de gemeente. De taakgroep doet dit samen met diverse commissies om zo 
voor alle gemeenteleden een gevarieerd aanbod met name op het gebied van 
vorming en toerusting te kunnen realiseren. Zo maken de liturgische werkgroep, 
het jeugdwerk, het oecumenisch beraad en activiteiten op het gebied van PR en 
communicatie deel uit van de taakgroep Gemeentezijn. 
Contact: e-mail: gemeentezijn@pknfijnaart.nl of via de contactgegevens van de 
taakgroepleden. 
 
De Taakgroep wordt gevormd door een aantal kerkenraadsleden, t.w.:  
 Ds. Franc de Ronde,  predikant en voorzitter 
 Emie Hendrikse, ouderling Gemeentezijn en notulist 
 Marjolein Roks-Brouwer, jeugdouderling    
 Janita Bom-Crezee, ouderling Gemeentezijn 
en de taakgroepleden: 
Gerrit Korteweg, Wim Langbroek, Marjolein van der Most-van Alphen en Addy 
Roks-Kwist. 
 
Vorming en toerusting 
Informatie over catechisaties, gemeenteavonden, bijbel- en gesprekskringen vindt 
u op verschillende plaatsen in deze Kom in de Kring, o.a. bij  ‘Activiteiten’, maar 
ook in Contactruimte en via de website www.pknfijnaart.nl  
 
Liturgische werkgroep 
De leden van de liturgische werkgroep zijn: 
Ds. Franc de Ronde, Bram Boelhouwers, Jolanda den Hollander, Dit Konings, 
Ger Stam, Annaleen van Strien, Els Verhagen, Sophie de Vette, Sjerp Vormeer. 
 
Contactpersoon: Els Verhagen     0168-462910     
e-mail: am.verhagen@home.nl     

 

http://www.pknfijnaart.nl/
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Jeugdwerk 
Jeugdraad 
De Jeugdraad is een overlegorgaan. Hier wordt al het jeugdwerk gecoördi-
neerd. Contactpersonen: Jeugdouderlingen     
e-mail: jeugd@pknfijnaart.nl 
Jeugdraadleden: 
Gerda van Dorp-Pronk      06-23962571 
Jaap-Kees van Strien      0168-465494 
 
Kinderoppas 
Elke zondagmorgen is er in de Vijverhof tijdens kerktijd kinderoppas voor kin-
deren tot 4 jaar. Ook bij de morgendiensten in De Ontmoetingskerk is oppas 
aanwezig. Contactpersoon: Gerda van Dorp, tel. 06-2396257 
e-mail: gerdavandorp@live.nl 
 
Voor  verdere jeugdactiviteiten zie onderdeel B1, bladzijde 19. 
 
Oecumenisch Beraad 
Het Oecumenisch Beraad wordt gevormd door vertegenwoordigers van de twee      
Fijnaartse kerken. Een aantal keren per jaar zijn er gezamenlijke diensten en/of 
activiteiten (zie D, blz. 29). Deze worden voorbereid door de Open Deur Commis-
sie. 
Contactpersonen voor het Oecumenisch Beraad zijn: ds. Hans van der Sterre en 
dhr. Wim Langbroek.  
Contactpersoon voor de Open Deur Commissie is mw. Ad Verhagen. 
 
PR en communicatie: (zie ook onder Taakgroep Beheer) 
Contactpersonen: Gerrit Korteweg en Marjolein van der Most. 
 
 

TAAKGROEP KERK EN WERELD 
 
Diaconie is afgeleid van het Griekse woord ‘diakonia’. Het betekent dienst, dienen. 
Vanaf het allereerste begin heeft onze protestantse gemeente dit als een van haar 
belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de 
wereld. De taakgroep Kerk en Wereld geeft daar in het diaconaat, in alle beschei-
denheid, handen en voeten aan. 
Twee Bijbelse kernwoorden, die in verband met de diaconie voorop staan, zijn 
barmhartigheid en gerechtigheid. In de bijbel kunnen we het verhaal lezen van de 
Barmhartige Samaritaan als illustratie van de vraag: wie is je naaste? En hoever 
ga je in je bewogenheid?  Een oude kerkelijke traditie noemt zeven werken van 
barmhartigheid. Het zijn werken die voorkomen in Bijbelse teksten (o.a. Matteüs 
25). Door deze werken van barmhartigheid te doen, kunnen we mensen helpen 
die in hun persoonlijke en menselijke waardigheid zijn aangetast:  

 de hongerigen voeden; 
 de dorstigen laven; 
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 de zieken bezoeken; 
 de naakten kleden; 
 de vreemdelingen herbergen; 
 de gevangenen bezoeken;  
 de doden begraven. 

 
Het diaconaat heeft zich door de eeuwen heen ontwikkeld. Overal in het land her-
inneren de talrijke diaconale gasthuizen, armenbakkerijen, hofjes en weeshuizen 
aan de hulp vanuit de kerken. Na de tweede wereldoorlog kwamen de diakenen 
met andere initiatieven, zoals bejaardenhuizen, het maatschappelijk werk en de 
jeugdzorg. Ook in deze tijd zijn er, ondanks de sociale wetgeving en de daarbij ho-
rende voorzieningen, nog altijd mensen die aan de rand van onze samenleving 
een moeizaam bestaan leiden. De taakgroep Kerk en Wereld probeert hen te hel-
pen, onder het motto: 'Helpen waar geen (andere) helper meer is'. 
 
Behalve het diaconaat, de hulp aan mensen dichtbij, in Fijnaart, Heijningen en 
Standdaarbuiten en in de regio, is er ook het werelddiaconaat. Dat wil zeggen hulp 
- voor korte of langere tijd - aan mensen elders in de wereld. Het internationale 
werk van de taakgroep Kerk en Wereld verloopt voor een groot deel via Kerk in 
Actie.  
 
Veel werk van de taakgroep Kerk en Wereld vindt in stilte plaats, maar de meest in 
het oog springende taak van de taakgroep is het laten rondgaan van de collecte-
zakken tijdens de eredienst. Ook het faciliteren van de kerkwebradio behoort tot 
de taak van de diaconie. Een andere - heel zichtbare - taak is het delen van brood 
en wijn tijdens het Heilig Avondmaal en de jaarlijkse Oogstdienst, met fruitmandjes 
of andere attenties. 
 
Het diaconale werk wordt gedaan door diakenen en taakgroepleden, maar het is 
nadrukkelijk ook een opdracht voor álle leden van onze protestantse gemeente om 
naar elkaar om te zien. 
 
College van Diakenen: 
 Alex Solleveld   (Voorzitter) 
 Marloes Stoop  (Secretaris)  
 Léander van Holten   (Penningmeester) 
Taakgroepleden: 
Tanny Verhagen, Jan den Hollander, Willem Tollenaars 
 
Contactgegevens taakgroep Kerk en Wereld 
Protestantse Diaconie Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten 
Kerkring 1 
4793 ER  FIJNAART  
 
e-mail: kerkenwereld@pknfijnaart.nl 
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Bankrekening taakgroep Kerk en Wereld 
Wilt u buiten de collectes om rechtstreeks aan de Taakgroep Kerk en Wereld 
overmaken, dan kan dit door uw gift over te maken aan Protestante Diaconie te 
Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 
2605 40. Hartelijk dank voor uw gift! 
 
Activiteiten, ondersteunende diensten en commissies Taakgroep 
Kerk&Wereld 
Kerkwebradio 
De kerkwebradio is een geweldig middel voor diegenen die niet meer in staat zijn 
de kerkdiensten bij te wonen. Mocht u van de kerkwebradio gebruik willen maken, 
dan kunt u hierover contact opnemen met Anton Bom. U kunt hem bereiken per 
telefoon onder nummer 0168-462101 of per e-mail: anton@finiart.nl 
 

CD 
Van een rouwdienst/afscheidsdienst of trouwdienst is een CD-opname op te 
vragen.  
Contactpersoon: Anton Bom, 0168-462101, e-mail: anton@finiart.nl 
 
Bloemendienst 
De Bloemendienst zorgt voor de bloemen die iedere zondag vóór in de kerk op de 
avondmaalstafel staan. Na afloop van de eredienst worden deze als groet van de 
gemeente naar een gemeentelid gebracht.  
Contactpersoon: Hetty Bom, 0168-464478, e-mail: hettybom@hotmail.com 

 

Jeugdwerk en ouderenwerk 
Via de Taakgroep Kerk en Wereld worden gelden beschikbaar gesteld voor het 
jeugdwerk en ouderenwerk in onze gemeente. 
 
Vakantieweek Roosevelthuis 
Voor mensen met een beperking en hun mantelzorger is het mogelijk om een 
weekje op vakantie te gaan naar het Roosevelthuis in Doorn. Waar nodig biedt 
de Taakgroep Kerk en Wereld ondersteuning in de vorm van een financiële bij-
drage, vervoer etc.. Contactpersoon: Tanny Verhagen, 0168-462894 
e-mail: piet.verhagen@hetnet.nl 

 
 
TAAKGROEP BEHEER 
 
Taak kerkrentmeesters 
De taak van de kerkrentmeesters is het, in de ruimste zin van het woord, beheren 
van de stoffelijke zaken als kerkgebouwen, kerkelijke centra, begraafplaatsen, 
pastorie e.d. van de gemeente, zodanig dat het werk in de gemeente financieel 
mogelijk blijft. Voor het genereren van zo veel mogelijk inkomsten worden door de 
Taakgroep Beheer tal van activiteiten ontplooid. Zoals in het beleidsplan aangege-
ven, is het uitgangspunt dat de inkomsten de uitgaven dekken.  
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Ouderlingen-kerkrentmeester en taakgroepleden-kerkrentmeester: 
Voorzitter:  Dhr. W.P. Langbroek, ouderling-kerkrentmeester 
Vice-voorzitter:  Dhr. P. van der Eijk, ouderling-kerkrentmeester 
Secretaris:  Dhr. H. Nijhoff, kerkrentmeester, taakgroeplid 
Penningmeester: Dhr. J.J. Tolenaars, ouderling-kerkrentmeester 
Taakgroepleden: 
Mw. C. Wessels-v.d. Heuvel, kerkrentmeester  0165-323211 
Dhr. J. de Vrij, kerkrentmeester    0168-462996 
e-mail: kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl 

Activiteiten, ondersteunende diensten en commissies Taakgroep Beheer 

Collecten 
In vrijwel alle erediensten is er een collecte ter instandhouding van de eredienst 
en/of voor het onderhoudsfonds. 
 
Collectebonnen en lijfrenteschenkingen 
Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Nadere informatie is te verkrij-
gen bij het college van kerkrentmeesters. e-mail:  kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl 
Zie voor collectebonnen Contactruimte of contact via: 
e-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl of Jaap de Vrij, tel. 0168-462996 
 
Kerkbalans 
In de maand januari worden de gezinshoofden en de doop– en geboorteleden van 
18 jaar en ouder gevraagd een financiële bijdrage te leveren aan Actie Kerkbalans 
om het werk in de gemeente mogelijk te maken. Deze bijdrage kan in termijnen 
worden betaald.  
 
Solidariteitsfonds 
Van de lidmaten en meerderjarige doopleden wordt jaarlijks een bijdrage gevraagd 
voor het Solidariteitsfonds. 
 
Verjaardagsfonds 
Ieder gemeentelid ontvangt op de verjaardag een schriftelijke gelukwens met het 
verzoek tot een bijdrage aan het verjaardagsfonds. Uit dit fonds worden veelal 
éénmalige bijzondere uitgaven bekostigd. Contactpersoon: Mw. M. van Dueren 
den Hollander-Verhagen, tel. 0168-464278, e-mail: basvddh@gmail.com 

 
Bankrekeningen 
Kerkrentm.Prot.Gem.Fijnaart – kerkblad           NL02INGB0009638292 
Kerkrentm.Prot.Gem.Fijnaart -  solidariteitskas         NL55INGB0009638308 
Kerkrentm.Prot.Gem.Fijnaart – eindejaarscollecte    NL22INGB0009638320 
Kerkrentm.Prot.Gem.Fijnaart – kerkbalans      NL86INGB0009638332 
 
Algemene Bankrekeningen 
NL02RABO0346703433 Protestantse Gemeente Fijnaart 
NL54RABO0346753228 Ontmoetingscentrum Trefpunt 
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Ledenadministratie 
Voor vragen die betrekking hebben op de ledenadministratie van onze gemeen-
te kunt u zich richten tot de ledenadministrateurs. Hierbij kan gedacht worden 
aan de volgende onderwerpen: 

-     lid worden van de Protestantse Kerk; 
- overschrijven naar een andere gemeente; 
- de geboorte van een kind in uw gezin; 
- uitschrijven als lid van de Protestantse Kerk in Nederland. 

Dhr. H. Nijhoff      0168-463357 
Dhr. B. de Lint      0168-463154 
e-mail: ledenadministratie@pknfijnaart.nl 
 
Webbeheer 
Kijkt u eens op onze website: www.pknfijnaart.nl 
Webbeheer: Dhr. G. Korteweg    0167-522439   
e-mail: webbeheer@pknfijnaart.nl  
 
Bazaar, Fancy-Faircommissie, Kerstmarkt 
Om extra inkomsten te genereren, worden jaarlijks door een speciale commissie 
de volgende acties georganiseerd: op Koningsdag (27 april) en op zaterdag in de 
laatste week van augustus een fancy-fair, op de tweede zaterdag in december een 
kerstmarkt. Contactpersoon: Dhr. H. Nijhoff                       0168-463357 
e-mail: kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl 
 
Huisdrukkerij 
De huisdrukkerij verzorgt al het benodigde drukwerk.  
Contactpersonen: 
Dhr. A. v.d. Boon,      0168-464621 
Dhr. J. Nieuwenhuizen      0168-462800 
e-mail: kerkblad@pknfijnaart.nl 
 
Kerkblad Contactruimte 
Het kerkblad Contactruimte verschijnt 10 keer per jaar. Een abonnement is te 
verkrijgen via de eindredacteuren, de scriba en de secretaris van het college 
van kerkrentmeesters.  
Eindredacteuren: zie bij Huisdrukkerij.       
e-mail: kerkblad@pknfijnaart.nl 
 
Bezorging kerkblad Contactruimte 
Fijnaart: Dhr. J. van Emden     0168-402098 
Zwingelspaan: Dhr. C. Endepoel,    0168-402495 
Heijningen: Mw. N. Polak-van der Horst    0168-463798 
Standdaarbuiten: Mw. M. v.d. Harst-Wachtmeester  0165-315617 

   Mw. M. de Loome,     0165-322331 
 
 

http://www.pknfijnaart.nl/


Gemeentegids ‘Kom in de Kring’ 2015 - 2016, pagina 18 

Organisten 
Dhr. D. v.d. Giesen,      0168-464101 
Dhr. A. van Sprang,     0168-462782 
e-mail: a.w.vansprang@gmail.com    
Dhr. J. van der Steen,     0165-855878 
e-mail: cojovandersteen@gmail.com 
 
Beamerpresentatie 
M.b.v. beamers worden zowel de mededelingen  voor de dienst als de liturgie tij-
dens de dienst gepresenteerd. Deze presentaties worden voorbereid en verzorgd 
door het ‘beamerteam’. Hun rooster staat in Contactruimte vermeld. 
Contactpersoon: Henk Nijhoff.  
Voor mededelingen: de scriba. Mededelingen kunnen tot uiterlijk vrijdag 18.00u 
ingeleverd worden via e-mail: scriba@pknfijnaart.nl  of  telefonisch: 320491. 
 
Koffie drinken na de diensten 
Om elkaar te ontmoeten is er na de diensten gelegenheid tot het drinken van een 
kopje koffie, thee of glaasje limonade. Koffie zetten, schenken en opruimen wordt 
door een ‘koffieteam’ verzorgd. Hun rooster staat in Contactruimte vermeld. 
Contactpersoon: Aagje Nijhoff. 
 
Fotograaf 
In bijzondere diensten mogen foto’s worden gemaakt. Wendy Verhagen is onze 
vaste fotograaf. Haar contactgegevens zijn: tel. 06-23394923,  
e-mail: mail@wensfotografie.nl 
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B. ACTIVITEITEN 
 
B.1.  Jeugdactiviteiten. 

 
In, tijdens en rondom de eredienst. 

 

B.1.a Jeugd- en gezinsdiensten. 
Deze diensten zijn er zo mogelijk in februari en mei. In oktober is er een kerk- 
en schooldienst en ook is er een jeugd- en gezinsdienst bij afsluiting van de         
VakantieBijbelClub. 
Contactpersonen: Jeugdouderlingen  e-mail: jeugd@pknfijnaart.nl 
 
 

B.1.b. Kindernevendienst 
Voor kinderen van 4 – 12 jaar hebben we kindernevendienst. De kinderen ko-
men met hun ouders mee naar de kerk. Zij gaan voor de Schriftlezing naar de 
Vijverhof en komen na de prediking weer terug in de kerk. 
Contactpersoon: Saskia van der Eijk     0168-462096 
e-mail: saskiavandereijk@hetnet.nl 
Overige leiding: Tiny Dielen, Jolanda den Hollander, Claudia Leinenga, 
Myrthe van der Lugt, Neely Anne de Ronde, Linda van Strien. 

 
 
B.1.c. Flame   

 
Flame is voor kinderen van 4 t/m 11 jaar. Bij Flame spelen we een spel, luiste-
ren naar een Bijbelverhaal en verwerken dat verhaal in een knutsel. Er wordt 
van alles gedaan zoals figuurzagen, kleien, verven, bakken, kleuren, plakken 
enz.  
Flame werkt samen met de Kindernevendienst aan kerkelijke thema’s en pro-
jecten.  
 
Startdatum: 11 oktober, voor overige data, zie Contactruimte of de website. 
Waar: in ‘t Trefpunt  
Wanneer: onder kerktijd (aanvang 10.00) 
 
Contactpersoon: Bert Hendrikse, 0168-464426 
e-mail: kinderkerkflame@hotmail.com 

 

mailto:jeugd@pknfijnaart.nl
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B.1.d. Meeting Point 
Iedere tweede zondag van de maand willen we voor de jeugd 
die van de basisschool af is (minimaal 12 jaar) t/m 15 à 16 jaar, 
onder kerktijd - een eigentijds en afwisselend programma 
aanbieden.  
De vaste zondag is en blijft de tweede zondag van de maand.  
Startdatum is zondag 11 oktober.  

Voor actuele info en data, raadpleeg onze website: www.pknfijnaart.nl 
Locatie is de bovenzaal van de Ontmoetingskerk. 
 
Contactpersoon: Adriaan Verhagen, e-mail: adriaan.wendy@gmail.com  

 
Buiten de eredienst. 

 

B.1.e. Kinderspeelochtendje 
Iedere laatste vrijdagochtend van de maand (behalve in de zomervakantie) ko-
men moeders en kinderen t/m 4 jaar bij elkaar om elkaar te ontmoeten en lek-
ker te spelen. Dit kan bij één van de moeders thuis zijn of bijvoorbeeld in De 
Vijverhof of in een speeltuin. 
Meer info: Emie Hendrikse    0168-464426 
e-mail: Gemeentezijn@pknfijnaart.nl 

 
B.1.f. Rock Solid 

 
 
 
 
 

Rock Solid is een te gekke jongerenclub voor kinderen tussen de 11 en 15 jaar.  
Rock Solid wordt iedere 3e zaterdag van de maand gehouden van 19.30-21.30 
in de bovenzaal of ‘t Trefpunt. 
 
Op  Rock Solid doen we te gekke spelletjes, praten we met elkaar over de din-
gen die jullie bezig houden onder het genot van een hapje en een drankje en 
bespreken we hoe God je in dagelijks leven kan helpen.  
We sluiten de avond altijd af met een te gekke uitsmijter!  
 
We sluiten het seizoen af met een kampweekend bij de leiding thuis. We gaan 
dan onder andere BBQ’en en te gekke spellen doen. 
 
Je bent van harte welkom om een keer te komen kijken! Wil je nog meer infor-
matie dan kun je me bereiken op 0168-320811, via Facebook Gerda van Dorp – 
Pronk of via e-mail: gerdavandorp@live.nl 
 
Hopelijk tot snel!  
Groetjes Gerrit Korteweg, Joost van Dorp en Gerda van Dorp 

mailto:gerdavandorp@live.nl
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B.1.g. VakantieBijbelClub 
 

   
   

 
    
      Zeesterren 

 
Het duurt nog even……het schooljaar is nog maar net begonnen, maar toch: 
de tijd gaat razend snel! 
In de herfstvakantie heb je de tijd om andere dingen te doen, zoals met een he-
le club leeftijdsgenootjes plezier maken op de Vakantie Bijbel Club! 
Drie dagen spelletjes doen, knutselen, zingen, mooie verhalen horen, enz. 
 
Wanneer?  
Woensdag  28 oktober van 10 – 12.30 uur. Welkom vanaf 9.30 
Donderdag  29 oktober van 10 – 12.30 uur. Welkom vanaf 9.30 
Vrijdag   30 oktober van 15 – 20.00 uur. Welkom vanaf 14.30 
(op vrijdag doen we een spel én gaan we pannenkoeken eten!) 
 
Op vrijdagavond zijn de ouders/opa’s en oma’s van harte welkom vanaf 18.45!  
Vanaf 19.00 gaan jullie dan aan hen laten zien wat jullie deze feestelijke week 
allemaal hebben gedaan. Na afloop krijg je dan nog wat leuks mee.  
 
Voor wie? Iedereen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar is van harte welkom. 
Dit jaar hebben we ook een speciaal tienerprogramma. 
 
Waar? In ‘t Trefpunt, Wilhelminastraat 64 in Fijnaart, tel.  0168-463326 

 
Toegang: Gratis! 

 
Meer informatie: Marloes Bas en Gerda van Dorp 
e-mail: vbc@pknfijnaart.nl 
 
Kleurwedstrijd: zie de website voor de kleurplaat en lever hem uiterlijk 30 ok-
tober in! 
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B.2.   Kringen, Bijbelgespreksgroepen e.d.  
 

B.2.a. 25+ kring  
We zijn een enthousiaste groep 25+ers die met elkaar in gesprek gaan rond 
vragen over geloof, kerk, de Bijbel en actuele onderwerpen. 
Iedereen die graag zijn kennis over de Bijbel wil vergroten, nieuwe dingen wil 
ontdekken, of gewoon wil horen hoe anderen over bepaalde onderwerpen den-
ken: van harte welkom!  
 
De avond start om 19.30 en duurt tot ongeveer 21.30. De avonden worden ge-
houden op zondag of maandag.  
De geplande avonden voor dit seizoen (onder voorbehoud):  
7 september, 11 oktober, 23 november, 10 januari, 8 februari, 13 maart, 18 
april, 22 mei, 27 juni 
De eerstvolgende bijeenkomsten worden gehouden  
bij Bert en Emie Hendrikse (Appelaarseweg 2, Fijnaart)  
 
Kom gewoon langs of neem contact op met: 
Jaap-Kees van Strien 06-23213260 of e-mail: jcvanstrien@live.nl  
 

B.2.b.   Donderdagmiddag Bijbelgespreksgroep  
Ook in het komend seizoen zal de bijbelgespreksgroep bijeen komen.  
Deze wordt geleid door ds. Franc de Ronde.  
Vorig jaar lazen we de brief aan de Filippenzen aan de hand van het boekje 
‘vreugde als levensstijl’. Dit jaar is het de bedoeling om gedeelten uit de Open-
baring van Johannes te bespreken. 
We komen bijeen op de derde donderdag van de maand.  
De eerste keer is op donderdag 17 september om 15.30 uur in de Vijver-
hof. Doet u ook mee? 
(N.B. de gespreksgroep zit voor dit jaar vol. Aanmelden is niet meer mogelijk) 

 
Contactpersoon: Willy Oostdijck, tel. 0168-462693. 
e-mail: willy.oostdijck@gmail.com 

 
B.2.c.   Belijdeniskring  
Belijdeniscatechese:  Zeg eens  ‘ja’ 
Belijdenis doen is ja zeggen tegen het geloof. Je beaamt het geloof dan je van 
huis uit hebt meegekregen of dat je gaandeweg zelf ontdekt hebt.   Om er sa-
men over na te denken wat het geloof in uw/ jouw leven betekent, start in janua-
ri de belijdenisgroep o.l.v. ds. Franc de Ronde.  Op welke data  wordt in overleg 
afgesproken. Misschien is het er nooit eerder van gekomen, maar is het nu een 
mooi moment om te zeggen: “Ja, dat is wel wat voor mij.” Wees welkom. Voor 
wie dat wil is er vervolgens met Pinksteren  gelegenheid om in de kerk persoon-
lijk belijdenis te doen. 
 
Informatie en aanmeldingen bij ds. Franc de Ronde, tel. 850358 

mailto:jcvanstrien@live.nl
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B.2.d.   Alpha-cursus 
Deze cursus start bij voldoende aanmeldingen in het najaar. In een serie weke-
lijkse avonden maken geïnteresseerden kennis met de inhoud van het Christe-
lijk Geloof. Per keer wordt een van de belangrijke thema’s van het geloof uitge-
legd en besproken: waar gaat de Bijbel over, wie is Jezus, wat is bidden, hoe 
werkt de Heilige Geest, waarom is er een kerk?   
 
Het bijzondere is dat we steeds met een maaltijd beginnen, zodat de deelne-
mers elkaar ook beter leren kennen.  
Informatie en opgave bij ds. Franc de Ronde, tel. 850358 
 

B.2.e. Bijbelkring Woensdagavond  
Vanuit de Alphacursus van vorig jaar kwam de vraag om verder te gaan met 
deze inspirerende ontmoetingen.  1 keer per maand komt deze groep nu bijeen 
op een woensdagavond. De opzet is eenvoudig. We lezen iedere keer een 
hoofdstuk uit het Marcusevangelie en delen met elkaar wat dat bij ons oproept. 
Belangstellenden kunnen zich hier zeker bij aansluiten. De komende data zijn 
30 september, 21 oktober en 25 november (onder voorbehoud). Aanvang 20.00 
uur in de Vijverhof. 
Informatie en opgave bij ds. Franc de Ronde, tel. 850358 
 

B.2.f.  Geloven met hart en ziel en verstand  
De Woensdagavondgespreksgroep     
De gespreksgroep Geloven met hart en ziel en verstand van de woensdag-
avond gaat ook in het komende seizoen weer van start. Deze periode gaan we 
verder met het met elkaar bekijken van een DVD-serie van de Protestantse 
Kerk en de IKON. 
In deze DVD-serie ontmoet presentatrice Annemiek Schrijver gasten uit diverse 
religieuze tradities om met hen te praten over hun leven en hun religieuze drijf-
veren. 
We gaan daar voorlopig mee door, want er zijn afleveringen die we nog niet ge-
zien hebben. 
Naar aanleiding van de DVD’s hebben we openhartige gesprekken gehad. We 
kijken uit naar de resterende afleveringen. Hebt U zin om mee te kijken, te luis-
teren en te praten, kom dan op de onderstaande data naar ‘t Trefpunt.     
2015: 23 september, 28 oktober en 25 november.                                                                           
2016: 27 januari, 24 februari en 30 maart.    
Om 20.00 uur staat de koffie klaar en we beginnen om 20.15 uur.      
U bent van harte welkom!!                                                                                                           
U kunt zich hiervoor aanmelden bij: 
Bas van Dueren den Hollander tel. 0168-464278 / 06-23847721                                                    
e-mail: basvddh@gmail.com   
 
De donderdagmorgengespreksgroep  
Komend seizoen willen wij ons verdiepen in het Pentateuch Plan, een Bijbelse 
onderneming in zorg en onderwijs, geschreven door Aartjan van den Berg. 
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In zijn woord vooraf vertelt dr. Rudolf Boon (1920-2014) het volgende: 
"Al van de eerste bladzijde af plaatst de auteur ons voor het verrassende hoofd-
thema: 
de wereldwijde betekenis die moet worden toegekend aan de kern van de Bij-
bel, de Pentateuch (eerste vijf boeken) alsook de mogelijkheden, die van daar-
uit zich aandienen voor de toekomst van onze cultuur." Het is een verhelderend 
boek, op een boeiende manier geschreven, waarin jodendom en christendom in 
een gezamenlijk perspectief worden gesteld.  
Bijzonder hoe dit Joodse verhaal van meer dan 2000 jaar geleden nog steeds 
leeft in onze hedendaagse wereld. 
 
Aartjan van den Berg (1939) gaf 23 jaar leiding aan de cursus Theologische 
Vorming Gemeenteleden (TVG). Hij is emeritus predikant in de PKN en publi-
ceerde verschillende boeken over spiritualiteit. 
 
Is uw belangstelling gewekt, kom het boek eens inkijken bij Nel Goudriaan of bij 
de Boekentafel. 
Data op de donderdagmorgen 9:30 tot 11:00 uur. 
2015: 8 oktober,  5 november, 3 december 
2016: 14 januari, 11 februari, 10 maart, 7 april en 12 mei. 
 
We hadden vorig jaar boeiende gesprekken. Voel je je ook aangetrokken tot dit 
onderwerp, kom dan op bovengenoemde data naar ‘t Trefpunt.  
 
U kunt zich hiervoor aanmelden bij: 
Marijke Koole, tel. 0167-536671  e-mail: marijkekoole@ziggo.nl 
Nel Goudriaan, tel. 0168-463132 e-mail: p.goudriaan-blom@kpnmail.nl 

 
B.2.g.   Ouderensoos in de Vijverhof  
Eenmaal in de veertien dagen op de woensdagmiddag van 14.15 uur tot 16.30 

uur is er een soos in de Vijverhof voor de ouderen van 70+. Op een ontspannen 

wijze brengen we de middag met elkaar door. Aan het begin is er altijd een 

moment van overdenking, daarna zingen we met elkaar of er wordt een gedicht 

voorgelezen. 

De opzet van deze middagen is om met elkaar in gesprek te zijn en met elkaar 

een spel te doen. We hebben de beschikking over een leuk knikkerspel en een 

heerlijke sjoelbak. Ook drinken we met elkaar een kopje koffie en een kopje 

thee. De afsluiting is meestal weer in de vorm van een lied of gedicht. In de 

agenda in Contactruimte staat aangegeven wanneer de soosmiddagen worden 

gehouden. U bent van harte welkom! 

Voor informatie:  Nel van Dorp, tel. 0168-463639 

Nel Zegelaar,  tel. 0168-462125 

Bep v.d. Mast  tel. 0168-462632 

Addy Roks tel. 0168-462254 
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B.2.h.   Zendingskrans  
Al meer dan 50 jaar bestaat de zendingskrans. Bij de oprichting had niemand 

dat kunnen bedenken, maar dit belangrijke stukje werk is heel goed aangesla-

gen in ons dorp. 

  

Wat doet de zendingskrans?  

Thuis maken de deelneemsters kinderkleding voor Dorcas. Die voorziet de 

kwetsbare en  allerarmste kinderen van Oost-Europa en Afrika van kleding. 

Kleding is net als voedsel een eerste levensbehoefte en zorgt ervoor dat de 

kinderen worden beschermd tegen warmte en kou.  

 

We komen elke laatste dinsdag van de oneven maanden bij elkaar in de Vijver-

hof (met uitzondering van de maand juli). Op de middagen worden de gemaakte 

spullen ingeleverd en nemen we nieuw materiaal mee naar huis.  

We beginnen om 14.30 uur met het drinken van een kopje thee of koffie.  

Wie mee wil helpen is van harte welkom.   

Ook als u niet op de middagen kunt komen en ons toch wil helpen kan dat!!! 

Nog altijd is de gemaakte kleding zeer dringend nodig. 

Contactpersoon: Sandra van Dorp, 0168-463081  

e-mail: sandravandorp@comveeweb.nl 

 
B.2.i.   Koffiekerk in Fendertshof  
Het komende seizoen is het de bedoeling weer regelmatig koffie-

kerk te houden in Fendertshof. Via een poster wordt aangekondigd 

wanneer en waar. 

De koffiekerk is een gezellig samenzijn, waarbij wordt gebeden, 

(oude) bekende liederen gezongen en een korte overdenking wordt 

gedaan. Leden van de zangkring verlenen hun medewerking. 

De koffiekerk is iedere vierde maandagmiddag van de maand. 

Voor de koffiekerk hoeft u zich niet aan te melden. 

Voor informatie: 

Nel van Dorp, tel. 0168-463639, e-mail: torenpolder-c@telfort.nl 
 

B.2.j.   Zangkring  

Zingt u of zing jij graag? Dan bent u/ben jij van harte welkom bij de zangkring.  

Elke twee weken komen we samen in de Vijverhof. U hoeft niet perfect te kun-

nen zingen… het gaat erom een loflied te zingen voor onze God! 

Aanvang 19.30 uur. 

De data voor 2015: 14-28 sept, 12-26 okt, 9-23 nov, 7-21 dec 

De data voor 2016: 4-18 jan, 1-15 -29 febr, 14-mrt, 4-18 apr, 2 mei slotavond 

(aanvang 18.30) 

Contactpersoon: Adje Smith     0168-463419 

mailto:torenpolder-c@telfort.nl
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B.2.k.   Cantorij 
Met een groep(je) mensen die graag zingen vormen we de cantorij.  Vorig jaar is 
helaas onze cantor plotseling overleden en sindsdien zijn we o.l.v. Ella Knook – 
onze pianiste – verder gegaan.  We proberen één maal per maand, behalve de 
zomermaanden, onze medewerking te verlenen aan de kerkdienst en dan vooral 
samen met de gemeente liederen uit Het Nieuwe Liedboek te zingen zodat we 
daar vertrouwd mee raken. Op hoogtijdagen zoals Kerst en Pasen werken we 
vaak mee aan de dienst en zeker aan de vieringen in de Stille Week. We repete-
ren op zondag na de kerkdienst ongeveer drie kwartier tot een uur. We zijn met 
voornamelijk vrouwen, maar daar hebben we niet voor gekozen en we zouden het 
heel fijn vinden als er wat mannen zich aan zouden melden, maar natuurlijk is een 
ieder die met ons mee wil komen zingen van harte welkom. Je hoeft geen conser-
vatorium gestudeerd te hebben, een aardige stem is voldoende. Kom gerust op 
zondagmorgen na de dienst eens kijken/luisteren of het wat voor je is. 
Contactpersonen: 
Ella Knook, e-mail: ellaknook@kpnmail.nl   tel.  0168-402829 of 06-34014737 
Sophie de Vette, e-mail: sophie.devette@gmail.com, tel. 0165-322779 
 

B.2.l.   Commissie gemeenteactiviteiten 
Commissie gemeenteactiviteiten 
Contactpersoon en aanmelden: 
Ad van der Boon, tel. 0168-464621,  e-mail: ad.vanderboon@planet.nl 
Voor het seizoen 2015/2016 willen wij vier bijeenkomsten organiseren.  
 
Woensdag 11 november 2015, 20.00 uur in ‘t Trefpunt. 
Woensdag 11 november komt Wil Balder, voor velen van u geen onbekende, 
een lezing houden over dromen en hun betekenis. 
 
Zondag 17 januari 2016, 15.30 uur in ‘t Trefpunt. 
Op zondag 17 januari willen wij een film vertonen, waarna we samen soep en 
broodjes eten en daarna nog wat kunnen napraten over de film. We laten u nog 
weten welke film het wordt. 
 
Woensdag 3 februari 2016, 20.00 uur in ‘t Trefpunt. 
Woensdag 3 februari komt Ruud Bartlema een lezing houden over het  
Bijbelboek Esther. Ruud Bartlema kennen we van vorig jaar toen hij een in-
drukwekkende lezing hield over het boek Openbaringen. 
Bartlema verzorgt een klankbeeld met eigen schilderijen en muziek van  
Louis van Dijk.  
Ruud Bartlema is theoloog en beeldend kunstenaar. Hij studeerde theologie 
aan de UvA met grote interesse voor de joodse mystiek. Bartlema was onder 
andere predikant in Groningen, Nuenen en Soest. Als beeldend kunstenaar 
werd hij opgeleid aan de Vrije Academie in Amsterdam. Voor zijn schilderkunst 
vormen poëzie en literatuur een belangrijke bron van inspiratie. Op dit moment 
is Ruud Bartlema als beeldend kunstenaar werkzaam in Soest en geeft hij als 
leraar joodse mystiek diverse cursussen en lezingen. 

mailto:ellaknook@kpnmail.nl
mailto:sophie.devette@gmail.com
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Vrijdag 18 maart 2016, 19.00 uur in ‘t Trefpunt. 
Op vrijdagavond 18 maart willen wij een Sedermaaltijd houden. Ds. Franc de 
Ronde zal uitleg geven bij de rituele onderdelen die bij deze maaltijd horen. Wij 
denken dat maximaal 25 personen aan deze maaltijd kunnen deelnemen. 
 
De Sederavond: 
Sederavond of Seideravond is een avond aan het begin van het Pesachfeest. In 
Israël duurt dit feest 7 dagen, maar buiten Israël 8. 
 
De gebruiken bij de Sedermaaltijd in grote lijnen: 
Aan een feestelijk gedekte tafel wordt er tijdens de maaltijd uit de Haggadah 
(= vertelling) gelezen. Het jongste kind stelt vader 4 vragen die allen betrek-
king hebben op de rituelen van de maaltijd. Al lezend in de Haggadah komt de 
volgorde van de rituele onderdelen vanzelf aan de orde.  
Geen brood maar matzes zijn onderdeel van deze maaltijd. Er worden  
6 speciale gerechtjes gegeten in een bepaalde volgorde die allemaal herinne-
ren aan de Joodse slavernij in en de uittocht uit Egypte. Daarbij worden er, ook 
weer in een speciale volgorde 4 glazen wijn geschonken en gedronken die al-
lemaal een speciale betekenis hebben. Op welke manier de rituelen ook 
verwijzen naar de komst en het offer van Jezus proberen we zo goed mo-
gelijk uit te leggen bij het benoemen van de ingrediënten van de Seder-
maaltijd. Want er zijn wel degelijk redenen genoeg voor christenen  om samen 
te genieten van de prachtige symboliek achter de Sedermaaltijd. Wij hopen een 
klein steentje bij te kunnen dragen om u dat te helpen ontdekken. 

 
B.2.m.   Liturgisch bloemschikken 

Bij voldoende deelname willen we weer een cur-

sus liturgisch bloemschikken organiseren onder 

leiding van Simon Nieuwkoop. 

De cursus neemt drie avonden in beslag. U be-

paalt zelf het thema van het bloemstuk. 

De kosten worden zo laag mogelijk gehouden. 

Men mag ook materialen uit eigen tuin verwerken 

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.  

Heeft u zin om mee te doen, dan bent u van harte welkom. Neem gerust uw 

buurvrouw of vriendin mee. We hebben de volgende avonden gereserveerd.  

 

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

In 2016 op 17 feb, 2 mrt en 16 mrt in ‘t Trefpunt. 

 

Graag opgeven bij: Addy Roks     0168-462254 

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

 

http://www.shalomvoorisrael.nl/Tafelkleden
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B.2.n.      Meet and Eat 
Op 7 november 2015 en 20 februari 2016 zal er weer een 

heerlijk driegangen-menu geserveerd worden. 

Aanvang 18.00 uur. Locatie: ‘t Trefpunt. 

U/jij kunt je aanmelden bij Addy Roks, tel. 0168-462254 

e-mail: gemeentezijn@pknfijnaart.nl 

 

Dus vindt u het gezellig om eens met elkaar te eten, geeft u 

zich dan snel op en vraag gerust een kennisje/buurvrouw of buurman mee. 

 

Na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage geven. 

 
 
 
 
 
 
C.   Boekentafel   
  
Eén keer per maand staan we na de kerkdienst in de Vijverhof of ‘t Trefpunt. 

Welke zondag dat is kunt u vinden in Contactruimte onder het kopje Boekenta-

fel. Naast verkoop van boeken kunnen we u ook advies geven bij keuze en 

aanschaf ervan. 

We hebben boeken op het gebied van: toerusting, pastoraat (bv. boekjes over 

troost), kerkelijke feesten, kalenders en dagboeken, kinderbijbels, jeugd- en 

kinderboeken. 

Ook heeft de boekentafel kaarten met of zonder tekst en CD’s.  We geven boe-

kenbonnen uit, die bij onze boekentafel te besteden zijn.  

 

Steek je licht eens op bij de boekentafel. 

 

Tussentijds is het altijd mogelijk contact op te nemen voor informatie of bestel-

lingen. U kunt bellen met: 

 

Nel Goudriaan-Blom, tel.0168-46313 

Nel Blok-Huijzers, tel.0168-462371 

Bep Rosing-Punt, tel.0168-402913 

mailto:gemeentezijn@pknfijnaart.nl
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D.  Oecumenische activiteiten 
 

 
 

 
 
 
 
Oecumenische activiteiten worden besproken in het Oecumenisch Beraad (zie 
blz. 13), waarvan de Open Deur Commissie deel uitmaakt. 
 
20 december: Kerstliederen zingen in de Dorpskerk. 
  
Overige jaarlijkse activiteiten zijn :  
- de wereldgebedsdienst (eerste week van maart, elk jaar weer georgani-

seerd door vrouwen uit een bepaald land in de wereld met een centrale 
dienst/thema). 

- sobere maaltijd in de Passietijd (de tijd voor Pasen) 
- we verlenen medewerking bij de kranslegging op 4 mei bij de dodenher-

denking.  
- in augustus tijdens de Fendertse week organiseren we de Openluchtdienst 

op het plein voor de Katholieke kerk. 
 

In de Open Deur Commissie hebben zitting:  
namens de RK kerk: Betty van de Weijgaert (secretaris) en Corrie Dingemans 
(lid), 
Namens de PKN: Fiet Lagemaat (penningmeester), Sophie de Vette en Ad 
Verhagen (leden). De taak van voorzitter werd vervuld door een PKN-
gemeentelid, maar hiervoor is momenteel een vacature.  

 
Contactpersoon Open Deur Commissie: 
Mw. Ad Verhagen, tel. 0168-462910     
e-mail: am.verhagen@home.nl 
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E.  Activiteitenkalender 2015 / 2016 
 
19/20 september Startweekend: Goede buren   
4 oktober  Kerk- en Schooldienst  
14 oktober   eerste bijeenkomst bloemschikken 
… oktober   Start Alphacursus 
… oktober  Oecumenische Thema-avond 
28-30 oktober VakantieBijbelClub (VBC) 
31 oktober  Meet and eat 
11 november Lezing Wil Balder over dromen  
… november  Thema-avond over geloofsopvoeding 
29 november Jeugd- en gezinsdienst 
20 december  19.00 uur Volkskerstzangdienst  
22 december Kerstviering ouderen 
2016: 
…   januari  Specialdienst 
17 januari   Filmmiddag 15.30 uur 
3 februari  Lezing Ruud Bartlema over Esther 
14 februari  Jeugd- en gezinsdienst 
20 februari   Meet and eat 
9 maart   Sobere maaltijd in de Passietijd 
15 maart  Paasviering ouderen 
18 maart  Sedermaaltijd in ‘t Trefpunt 
24-26 maart  Stille Week 
27 maart   Pasen 
27 april   Bazaar Koningsdag 
14 mei  Lopend Vuurtje, start bij de Rooms-Katholieke kerk 
15 mei   Pinksteren 
5 juni  Jeugd- en gezinsdienst 
21 augustus  Openluchtdienst, voorafgaand aan de Fendertse Week 

 

 

Deze agenda is niet volledig. In de loop van het jaar komen er soms 

activiteiten bij of zijn er wijzigingen.  

Actuele informatie vindt u in Contactruimte, op de website www.pknfijnaart.nl 

of op zondagmorgen bij de mededelingen voor de dienst. 
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F. Overzicht telefoon en e-mail contactpersonen  (Kerkenraadsleden voorin) 

 
Naam telefoon 0168- e-mail 

Nel Blok-Huijzers 462371 nc.blok@hetnet.nl 

Anton Bom (Kadedijk) 462101 anton@finiart.nl  

Hetty Bom 464478 hettybom@hotmail.com 

Ad van der Boon 464621 ad.vanderboon@planet.nl 

Gerda van Dorp 06-23962571 gerdavandorp@live.nl 

Nel van Dorp 463639 torenpolder-c@telfort.nl 

Sandra van Dorp 463081 sandravandorp@comveeweb.nl 

Bas en Ria van Dueren den 

Hollander 

464278 /  

06–23847721 

basvddh@gmail.com 

Saskia van der Eijk 462096 saskiavandereijk@hetnet.nl 

Flame  kinderkerkflame@hotmail.com 

Dick van der Giesen 464101  

Nel Goudriaan-Blom 463132 p.goudriaan-blom@kpnmail.nl 

Bert Hendrikse 464426 kinderkerkflame@hotmail.com 

Ella Knook 402829 /  

06-34014737 

ellaknook@kpnmail.nl 

Marijke Koole 0167-536671 marijkekoole@ziggo.nl 

Gerrit Korteweg 0167-522439   webbeheer@pknfijnaart.nl  

Bert de Lint 463154 kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl 

Bep van der Mast 462632  

Jan Nieuwenhuizen 462800 kerkblad@pknfijnaart.nl 

Aagje en Jos Nijhoff 463829 nyhoff@home.nl 

Henk Nijhoff 463357 kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl 

Willy Oostdijck 462693 willy.oostdijck@gmail.com 

Addy Roks 462254 a.roks-kwist@kpnplanet.nl 

Bep Rosing-Punt 402913 rosing02@kpnmail.nl 

Adje Smith 463419  

Ad van Sprang 462782 a.w.vansprang@gmail.com 

Johan van der Steen 0165-855878 cojovandersteen@gmail.com 

Jaap-Kees van Strien 465494 /  

06-23213260 

cvanstrien@live.nl 

VakantieBijbelClub  vbc@pknfijnaart.nl 

Ad en Els Verhagen 462910    am.verhagen@home.nl 

Adriaan Verhagen  adriaan.wendy@gmail.com 

Wendy Verhagen 06-23394923 mail@wensfotografie.nl 

Sophie de Vette 0165-322779 sophie.devette@gmail.com 

Jaap de Vrij 462996 jaapdevrij@home.nl 

Nel Zegelaar 462125  

 

mailto:nc.blok@hetnet.nl
mailto:ellaknook@kpnmail.nl
mailto:rosing02@kpnmail.nl


Gemeentegids ‘Kom in de Kring’ 2015 - 2016, pagina 32 

G. Overzicht telefoonnummers Pastoraat 
 
Wijk 1 

Ouderling: Marion Kruis –  tel. 0168-850734 
Pastoraal medewerker: Lenie Vogelaar –  tel. 0168 - 464585 
Pastoraal medewerker: Anneke Knook – tel. 0168-402360 
Wijkteamlid: Marjo van Dueren den Hollander – tel. 0168-464415 
Wijkteamlid: Atie Bresijn – tel. 0168-462674 
Wijkteamlid: Ria van der Heijden – tel. 0168- 462743 
Wijk 2 

Ouderling: Adri de Vrij – tel. 0168-462996, 06-14211449 
Pastoraal medewerker: Hetty Bom – tel. 0168-464478 
Pastoraal medewerker:  Tiny Verhagen –  tel. 0168-462945 
Wijkteamlid: Bram Boelhouwers –  tel. 0168-321991 
Wijkteamlid: Lenie Nouwen –  tel. 0168 - 464334 
Wijkteamlid: Jeanne Moerland –  0168 - 462988 
Wijkteamlid: Fiet Lagemaat –  tel. 0168 - 463116 
Wijkteamlid: Annaleen van Strien – tel. 0168-462563 
Wijk 3 

Ouderling: Wim de Loome – tel. 0165-322331 
Pastoraal medewerker: 
Pastoraal medewerker: Colinda van der Steen – tel. 0165-855878 
Wijkteamlid: Wilma Deijkers – tel. 0168-464323 
Wijkteamlid: Margot van der Harst – tel. 0165-315617 
Wijkteamlid: Jenny de Lange – tel. 0168-320823 
Wijkteamlid: Marianne Solleveld – tel. 0165-317130 
Wijkteamlid: Annelies Tolenaars – tel.0168-465225 
Wijk 4 

Ouderling:  Piet de Lange – tel. 0168-320823 
Pastoraal medewerker: Gerrie v.d. Boon – tel. 0168-464621 
Pastoraal medewerker: Adrie van Nieuwenhuijzen – tel. 0168-462418 
Wijkteamlid: Joke Frijters – tel. 0168-463155 
Wijkteamlid: Nel Polak – tel. 0168-463798 
Wijk 5 

Ouderling: Dit Konings – tel. 0168-463590 
Pastoraal medewerker:  Nel Breure – tel. 0168-462500 
Pastoraal medewerker:  (Tiny vervangt) tel. 0168-462979 
Pastoraal medewerker:  Bep van der Mast – tel. 0168-462632  
Pastoraal medewerker:  Nel van Dorp –  tel. 0168-463639 
Pastoraal medewerker:  Mijntje Nijhoff – tel. 0168-462820 
Wijkteamlid: Dicky Baas – tel. 0168-464612 
Wijkteamlid: Tiny Bienefelt – tel. 0168-462979 
Wijkteamlid: Nel Blok – tel. 0168-462371 
Wijkteamlid: Rie de Booij – tel. 0168- 850739 
Wijkteamlid: Nel Zegelaar – tel. 0168- 462125 
Wijkteamlid: Nel Provily – tel. 0168-462960 
Wijkteamlid: Paula de Rooij – tel. 0186-462886 
Wijkteamlid: Anny van Wijk – tel. 0168-463789 
Wijkteamlid: Gerda van Dorp – tel.0168-320811 
Wijkteamlid: Riet Speelman – tel.0168- 464302 
Wijkteamlid: Mineke Huitkar – tel. 0168- 462559 (vervangt Dit) 


