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OVERDENKING 
 
Over ‘Judas’ en ‘Heb uw vijanden lief’  
 
Uitgeroepen tot boek van de maand door het tv-programma ‘De Wereld 

Draait Door’: ‘Judas’, geschreven door de Israëlische 
schrijver Amos Oz. In een interview zei deze oud-militair 
die vocht in de 6-daagse oorlog dat hij weliswaar geen pa-
cifist is, maar wel een vredesactivist. Zijn land Israël moet 
zich verdedigen tegen vijanden en daarbij gewapend ge-
weld gebruiken, maar op de lange termijn is vrede alleen 
mogelijk als je de manier van denken van je tegenstanders 
weet te veranderen. Zo raak je hen pas echt in het hart. 
Zei zijn volksgenoot Jezus ook niet zoiets: “Heb uw vijan-
den lief”?  

Als niet-religieuze Jood is hij kritisch op godsdienstige fun-
damentalisten. Een ander veel dunner boek van zijn hand 
heeft als titel ‘Hoe genees ik een fanaticus’? In eigen kring 
is Amos Oz daarom wel voor verrader uitgemaakt. Van-
daar dat hij sympathie opvatte voor de Bijbelse ‘overloper’ 
Judas en hem de titelrol gaf in zijn nieuwste boek.  
Het verhaal dat hij daarin vertelt gaat over de stichting van 
de moderne staat Israël na de Tweede Wereldoorlog en 
over de spanningen die dat met zich meebracht tussen 
Joodse en Arabische inwoners van het land en tussen Jo-
den onderling. Dat levert voor mij nieuwe informatie op over dit stuk ge-
schiedenis en meningsvorming begint als het goed is bij een grondige ken-
nis van de feiten. 
Amos Oz is een liefhebber en kenner van de Hebreeuwse Bijbel. Hij is bo-
vendien geïnteresseerd in het leven van Jezus. De laatste jaren hebben 
meer Joodse denkers zich verdiept in Jezus en in hem een broeder her-
kend. Onlangs erkende een gezaghebbende rabbijn daarom ook de positie-
ve betekenis van het christendom, al werd erbij gezegd dat de kloof die ont-
staan is door eeuwenlang kerkelijk antisemitisme niet ongedaan is gemaakt. 
Judas, de discipel die Jezus verraadde, is vaak neergezet als vertegen-
woordiger van het Jodendom. Voor Amos Oz juist reden om hem een cen-
trale plaats te geven in zijn verhaal. Hij speelt met de gedachte dat Judas de 
enige was die voluit geloofde dat Jezus de Messias was en juist daarom te-
leurgesteld in hem raakte. 
Kennis van het Jodendom is voor christenen broodnodig. Temeer omdat er 
te vaak wordt geprobeerd om het Oude Testament in het verdomhoekje te 
plaatsen, terwijl de rabbijnse traditie zo mooi laat zien hoe je de teksten uit 
de Tora kunt uitleggen. De laatste tijd ben ik bijvoorbeeld geboeid geraakt 
door de tegenwoordige betekenis van het Jubeljaar, zoals dat beschreven 
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wordt in Leviticus 25. Het is een pleidooi voor sterke sociale wetgeving en 
tegelijkertijd ook een gebed om de komst van Gods rijk van gerechtigheid op 
aarde. Eens als de bazuinen klinken! 
Op 15 en 16 maart organiseert de provinciale werkgroep Kerk en Israël 
daarom de jaarlijkse conferentie over de relatie tussen Jodendom en Chris-
tendom.  
Op vrijdag 18 maart wordt er in onze gemeente een avond gehouden over 
de liturgie rondom de Pesachmaaltijd, zoals Christus die ook gevierd heeft 
met zijn leerlingen aan de vooravond van zijn lijden. 
Op 13 april hoopt ds. W. Glashouwer, voorzitter van de stichting ‘Christenen 
voor Israël’ bij ons een lezing te houden. Ik ben benieuwd of hij het boek van 
Amos Oz ook gelezen heeft en wat hij ervan vindt. 
 

Ds. F.C. de Ronde  
 
 
Conferentie Kerk en Israël: Identiteit, in beweging? 
Op dinsdag 15 maart en woensdag 16 maart 2016 vindt de jaarlijkse twee-
daagse conferentie plaats voor predikanten, pastores, kerkelijk werkers, ca-
techeten en een ieder die zich wil verdiepen in de relatie van Jodendom en 
christendom. 
Het thema is dit jaar ‘Identiteit, in beweging’? Met lezingen van Prof. C. J. 
den Heijer, prof. P.J Tomson, Dr. L. Mock, Dr. E. Bodens Hosang, dr. B. 
Wallet en dr. R. Reedijk. 
De conferentie wordt gehouden in Huize Ter Dennen in Westmalle, even 
over de grens in België. 
De organisatie is in handen van de Provinciale Werkgroep Kerk en Israël 
Noord-Brabant en Limburg en de Contactgroep voor Joods-Christelijke Be-
trekkingen te Antwerpen.  
Inlichtingen bij: D.K. Wielenga, tel 040 286 30 09,   
e-mail dkwielenga@onsbrabantnet.nl. 
 
 
KERKDIENSTEN 
 
7 februari  Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Geref. Kerk (vrijg.), Zevenbergen 
10.00 uur De Dorpskerk 
Bijzonderheden m.m.v. het Interkerkelijk koor 
Voorganger Ds. F.C. de Ronde  
Ambtsdrager van dienst Piet de Lange 
Gastheer / gastvrouw Jan Tolenaars 
Collecte Rondgang 
 
               Uitgang 

1e Diaconie: Werelddiaconaat 
2e Onderhoudsfonds  

Kerk 
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8 februari, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. van der Sterre  
 
14 februari Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Willemstad 
10.00 uur De Dorpskerk 
Bijzonderheden 1e zondag Passietijd; Doopdagviering; 

Jeugdgezinsdienst 
Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  
Ambtsdrager van dienst Marjolein Roks 
Gastheer / gastvrouw Susanne Baan 
Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Diaconie: Kinderen in de knel 
Onderhoudsfonds  

 
21 februari Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Fijnaart 
10.00 uur De Dorpskerk 
Bijzonderheden 2e zondag Passietijd 

m.m.v. de cantorij 
Voorganger Ds. F.C. de Ronde  
Ambtsdrager van dienst Wim de Loome 
Gastheer / gastvrouw Anton Dijkshoorn 
Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Diaconie: Voorjaarszendingsweek 
Kerk 

 
22 februari: Geen Koffiekerk,  

maar wel een groothuisbezoek in de Fendertshof 
 
28 februari Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenbergen 
10.00 uur De Dorpskerk 
Bijzonderheden 3e zondag Passietijd 
Voorganger Drs. R.D. van Schouwen, Honselersdijk 
Ambtsdrager van dienst Janita Bom 
Gastheer / gastvrouw Menno Bom 
Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Diaconie: Binnenlands diaconaat 
Onderhoudsfonds  
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ROOSTERS 
 
 Kinderoppas Kindernevendienst 
  7 februari Marloes en Femke Jolanda en Claudia 
14 februari Anne, Angelique en Amber Neely Anne en Myrthe 
21 februari Claartje en Judith Claudia en Saskia 
28 februari Emie en Lejanne FLAME 

 
 PPT-dienst Beamerdienst 
  7 februari Tiny Anton 
14 februari Jeroen Peter 
21 februari Ad Gerrit 
28 februari Edward Willian 

 
 
 Bloemendienst Organist 
  7 februari Fred Luijk Dick van der Giesen 
14 februari Ella Knook Ad van Sprang 
21 februari Tanny Verhagen Dick van der Giesen 
28 februari Riet Verhagen Johan van der Steen 

 
 
Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld 
 
7 februari: Diaconale collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 
Op zondag 7 februari 2016 wordt gecollecteerd voor het project ‘Betere voed-
selvoorziening door duurzame landbouw in Indonesië’ van Kerk in Actie. 
Graag bevelen wij deze collecte in uw offervaardigheid aan. 

Op het Indonesische eiland Java zijn landbouwmethodes sterk verou-
derd en hebben veel gezinnen te weinig of onvoldoende gevarieerde voeding. 
Daarom helpt de kerkelijke organisatie Trukajaya jaarlijks vooral vrouwen en 
jongeren om via duurzame landbouw hun productie en daarmee hun voedsel-
voorziening te verbeteren. In zes dorpen worden in totaal 150 gezinnen onder-
steund met de aanleg van moestuinen, waterreservoirs en biogasinstallaties. 
Deze biogasinstallaties verwerken koemest tot mest die nagenoeg vrij is van 
ziektekiemen en leveren bovendien biogas om op te koken. Ook helpt 
Trukajaya met microkredieten, zodat deelnemers hun landbouwproducten 
kunnen bewerken en verkopen, om zo een eigen inkomen te verdienen.  
 
14 februari: Diaconale collecte Kerk in Actie Kinderen in de knel 
Op zondag 14 februari wordt gecollecteerd voor het project ‘Een veilig thuis 
voor Oekraïense weeskinderen’ van Kerk in Actie. Graag bevelen wij deze col-
lecte in uw offervaardigheid aan. 
Weeskinderen in Oekraïne groeien op zonder de zorg en warmte van hun ou-
ders. Zij hebben behoefte aan een veilige omgeving, eten en onderwijs. De 
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lokale kerk in het dorp Kovcheg (Noordwest-Oekraïne) heeft samen met World 
Partners een weeshuis opgericht voor kin-
deren van vier tot zestien jaar. Hier wonen 25 
kinderen permanent. Anderen wonen er tijde-
lijk, omdat hun ouders niet goed voor hen 
kunnen zorgen. In het nabijgelegen dorp 
Zhovtneve kunnen kinderen in een dagcen-
trum van de kerk terecht voor een maaltijd en 
huiswerkbegeleiding. Ook wordt er uit de Bij-

bel voorgelezen en kunnen ze schoolspullen en kleding krijgen. Voor 40 kin-
deren is het dagcentrum een veilige haven, waar ze kunnen eten en even on-
bezorgd kunnen spelen. Voor € 3,50 krijgt een kind een gezonde maaltijd, voor 
€ 10,- kan een kind een maand lang naar school, inclusief schooluniform en 
boeken. 
 
21 februari: Diaconale collecte Kerk in Actie Voorjaarszendingsweek 
Op zondag 21 februari wordt gecollecteerd voor het project ‘Een nieuwe start 
voor kwetsbare vrouwen in India’ van Kerk in Actie. Graag bevelen wij deze 
collecte in uw offervaardigheid aan. 
Lange tijd hadden kerken in Noordoost-
India weinig oog voor vrouwen die door de 
voortdurende etnische conflicten hun man-
nen verloren, in de prostitutie belandden, 
drugs gebruikten of hiv/aids opliepen. Tot-
dat het Priscillacentrum bij deze kerken 
aanklopte. De organisatie vraagt een kerk 
om haar gebouw beschikbaar te stellen en 
cursusgeld te betalen voor tien kwetsbare vrouwen. De medewerkers van 
Priscilla geven deze vrouwen een jaar lang een vaktraining in naaien en we-
ven. Ook kunnen de vrouwen bijbelonderwijs volgen, psychosociale begelei-
ding krijgen en zo nodig tijdelijke opvang. Deze succesvolle formule past men 
toe in diverse kerken. Na een paar jaar verplaatst Priscilla haar werk naar an-
dere kerken. De kerken blijven omzien naar de vrouwen die getraind zijn. Eind 
2017 wil Priscilla tien zelfstandige centra hebben opgezet waar elk jaar tien 
vrouwen afstuderen. 
 
28 februari: Diaconale collecte Kerk in Actie Binnenlands diaconaat 

Op zondag 28 februari wordt gecollecteerd 
voor het project ‘Een lach op het gezicht van 
kinderen in Nederland’ van Kerk in Actie. 
Graag bevelen wij deze collecte in uw offer-
vaardigheid aan. 
Talloze kinderen in Nederland groeien in 
moeilijke omstandigheden op, bijvoorbeeld 
in de Haagse wijk Moerwijk. In deze wijk zijn 
veel sociale en financiële problemen, huise-
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lijk geweld en drugsgerelateerde criminaliteit. De Kinderwinkel heeft zich ont-
wikkeld tot een onmisbare plek in de wijk waar kinderen zich thuis kunnen voe-
len, samen kunnen spelen, sporten en knutselen. In Nederland wonen ook 
veel kinderen die gevlucht zijn. Ze hebben vaak indringende ervaringen achter 
de rug. Stichting de Vrolijkheid organiseert voor kinderen en jongeren in asiel-
zoekerscentra creatieve activiteiten zoals dans, theater, muziek en beeldende 
kunst om hun verhaal vorm te geven. Voor slechts € 5,- kan een kind al een 
doe-activiteit volgen. Hiermee ontwikkelen kinderen hun zelfvertrouwen en hun 
talent, zodat ze weer even kind kunnen zijn. 
 
U kunt alle hiervoor genoemde projecten van Kerk in Actie en de Protestantse 
Kerk Nederland ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van 
de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op 
bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het pro-
ject dat u wilt steunen.   
 

 

TAAKGROEP   PASTORAAT 
 
WIJ GEDENKEN 
 

Op 16 december 2015 is overleden op haar kamer in het Kompas, 
mw. Johanna Saarloos-Agterdenbos in de leeftijd van vijfenne-
gentig jaar. An Agterdenbos werd geboren op 12 augustus 1920 op 
Slobbegor als tweede in een gezin van negen kinderen. Op 25 mei 

1940 trad ze in het huwelijk met Dirk Saarloos. Vijf kinderen werden hun ge-
schonken: Leny, Teuni, Marijn, Kees en Elly. Op de rouwkaart staan achter 
drie namen kruisjes. Aan het eind van haar leven heeft mw. Saarloos nl. drie 
keer aan een graf van een dochter of schoonzoon moeten staan. En ook 
haar man moest ze al vroeg missen. Hij overleed in 1977, nog maar 58 jaar 
oud.  
Mw. Saarloos was de spil in huis, iemand met wie je, zoals ze hier zeggen, 
‘niet ging kuieren’. Maar ze heeft wel veel gezorgd, voor haar vader en twee 
broers die naast hen woonden. En in later tijd was ze voor de kleinkinderen 
een ideale oma, die overal van genoot en alles goed vond. In de Fenderts-
hof kwam ze naar de kerkdiensten waar ze, zeer betrokken, uit haar hoofd 
meezong met alle liederen. In de dienst voorafgaande aan de begrafenis 
hebben we, omdat mw. Saarloos haar gevoelens vaak voor zichzelf door-
leefde, uit Psalm 139 gelezen. Over God die ons beter kent dan wij onszelf. 
Bij Hem zijn wij geborgen. Want in het huis van de Vader zijn vele wonin-
gen. Mevrouw Saarloos is vanaf haar huwelijk wel twaalf keer verhuisd. Mo-
ge ze nu voor eeuwig wonen bij God. God schenke de kinderen en kleinkin-
deren zijn troost.     
Ds. Van der Sterre  
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Op woensdag 23 december 2015 is op haar kamer in de Fenderts-
hof overleden Aagje van der Werf-den Hollander.  
Aagje den Hollander werd geboren op 28 oktober 1919 aan de 
Kwartiersedijk als vijfde in een gezin van tien kinderen. Op 21 juli 

1948 trouwde ze met Arjaan van der Werf. Ze verhuisden naar Den Haag 
waar haar man een baan bij de politie kon krijgen. Hun levensperspectief 
veranderde toen dhr. Van der Werf, op 68-jarige leeftijd, getroffen werd door 
een beroerte. Ze keerden terug naar de Fendert waar ze een woning kregen 
in de Jan Punthof. Na twee jaar overleed Arjaan op 21 april 1988.  
Mevrouw Van der Werf was een kordate vrouw. Ze ging er op uit, hield de 
familie bij, hielp hen als dat nodig is, maakte lange fietstochten, was een 
trouw bezoekster van de kerkdiensten, nam deel aan allerlei activiteiten en 
reisde zelfstandig naar het buitenland, naar haar dochter en schoonzoon. 
Toch werd haar leven, omdat ze lang weduwe is geweest en omdat haar 
kinderen niet in Nederland woonden, ook overschaduwd door iets van on-
vervuld zijn. Ook de laatste levensperiode, toen ze moest leven met velerlei 
beperkingen, viel haar zwaar. Net als Paulus verzuchtte ze, dat ze bij de 
Heer haar intrek wilde nemen. Moge God haar leven voltooien en haar eeu-
wige rust en vrede schenken en met haar dochter en schoonzoon zijn, in de 
tijd die komt.        
 
Ds. Van der Sterre 
 
 

Op woensdag 6 januari 2016 is overleden op haar kamer in De 
Fendertshof Pieternella Bos-van de Meeberg in de leeftijd van 88 
jaar. Pieternella van de Meeberg werd geboren in de Ruigenhil op 2 
april 1927. Op 13 januari 1949 trouwde ze met haar buurjongen uit 

Heijningen, Willem Bos, met wie ze drie kinderen mocht krijgen.  
Al had mevrouw Bos als kind al een zwakke gezondheid, ze was wel sterk 
van geest en ze had gevoel voor humor. Ze was blijmoedig en dankbaar, 
ook voor de verzorging in de Fendertshof. En ze heeft steun gehad aan haar 
geloof dat ze van jongsaf had meegekregen. Ze was trouw bezoekster van 
de Fendertshofdiensten.  
Mevrouw Bos was het leven nog niet moe. ‘Maar we krijgen het beter’, zei 
ze me eens. In de dienst hebben we haar lievelingspsalm, Psalm 42, gele-
zen: ‘Hij, mijn God, hij heeft mijn leven, altijd aan de dood ontheven’. En 
toen de kist De Dorpskerk werd uitgedragen, hield de stoet stil onder het or-
gel, waar kleinzoon Daan op de saxofoon, het lied ‘De Heilige Stad’ ten ge-
hore bracht. Ontroerend. ‘Jeruzalem, Jeruzalem, nu is voorbij uw strijd. Ho-
sanna in de hoge, hosanna in eeuwigheid.’ 
God zij de kinderen en kleinkinderen met zijn liefde en troost nabij.  
 
Ds. Van der Sterre. 
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Pastoralia 
 
Wijk 1 en 5 – Ds. J.H. van der Sterre 
   
- Mw. Dicky Baas (Esdoornpad) die na een val haar vingers blesseerde, 
herstelde weer zover dat ze het zorghotel kon verlaten en weer naar huis 
mocht terugkeren. Met hulp van lieve mensen kan ze zich al weer aardig 
redden.  
- Dhr. Euft Hoek (Langs de Kreek) werd, na plotselinge flinke hartklachten, 
opgenomen in het ziekenhuis in Breda waar hij, gezien zijn leeftijd, na am-
pele overwegingen, toch gedotterd kon worden. Zodat uw jeugd zich ver-
nieuwt... Reden tot dankbaarheid.      
- Dhr. Sjaak van Beek (Dennenlaan) kreeg na een CT-scan en een bloed- 
en darmonderzoek goede berichten te horen. Alle waarden waren goed en 
alles zag er weer normaal uit. Ook hij is een dankbaar mens.    
- Dhr. Willem Ardon (Patrijsstraat) die al een tijd last had van zijn darmen, is 
gestart met een chemokuur, die wel tot juni kan duren.  
- Ook dhr. Frans Brouwer (Van Disstraat) is onlangs begonnen met een 
chemokuur die ook maanden in beslag kan nemen. Sterkte gewenst en 
kracht van omhoog!  
- Mw. Cobie Knook-van Endhoven (Fazantstraat ) heeft in de kerstperiode in 
het ziekenhuis gelegen vanwege een ontsteking. Ook de plekjes op een bo-
venarm moesten weer behandeld worden.  
- Mw. Jannie Knook-Lucas (Fazantstraat) kan al maanden de kerkdiensten 
niet bezoeken. Vanwege hartklachten valt de kerkgang haar helaas te 
zwaar.  
- Mw. Dit Konings (Van Heemstralaan) werd succesvol geopereerd aan haar 
hand. Toch is zij nog niet van de dokters af. Andere klachten vereisen toch 
weer aandacht in het ziekenhuis. 
 
Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant te Halsteren 
- Mw. Hollemans-Knook, die al jaren verzorgd wordt in de GGWNB te Hal-
steren, de laatste tijd verblijft zij in paviljoen De Melanen, is op hoge leeftijd 
gekomen en, naar de mens gesproken, niet ver meer van het einde van de 
aardse baan. Moge de Heer haar nabij zijn en thuishalen op zijn tijd.          
 
Overleden 
De afgelopen periode zijn overleden mw. Saarloos, mw. Van der Werf en 
mw. Bos. De In memoria vindt u elders in dit nummer. 
 
Geboren   
Rafael en Hannah de Haseth (Julianastraat 35) werden op 15 december 
verblijd met de geboorte van hun derde kind, Lieve Lois Jane. Hartelijk gefe-
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liciteerd, ouders en grote broers Julian en Fynn. Dat Lieve gezegend en tot 
zegen moge zijn.  
 
We wensen allen, ook die gemeenteleden die niet genoemd kunnen of wil-
len worden, maar het niet gemakkelijk hebben, Gods nabijheid. 
  
 
Wijk 2, 3 en 4 – Ds. F.C. de Ronde  
 
- Op zondag 13 december is overleden dhr. L.J. Scheepers, Markweg Noord 
1, in de leeftijd van 92 jaar. Zijn geliefde vrouw Ali, voorheen schooljuffrouw 
in Heijningen overleed de afgelopen zomer. Vrijdag 18 december is Leo 
Scheepers in besloten kring gecremeerd.  
- Mw. Nel Blok-Huijzers (Pr. Bernhardstraat 12), heeft voor Kerst een nare 
val gemaakt en tobt al een tijd met gezondheidsklachten. Mede daarom zal 
zij op dinsdag 16 februari afscheid nemen als contactpersoon van het Ne-
derlands Bijbelgenootschap (NBG) in onze gemeente. 
- De nieuwe schouder van mw. Ina Kannekens-Ardon (Parelstraat 24F) 
functioneert niet zoals het hoort en eventueel moet ze opnieuw geopereerd 
worden. 
- Dhr. H.L. Hollemans (Koningin Emmastraat 15), heeft te maken met chro-
nische gezondheidsklachten en is daardoor veelal aan huis gebonden. Wel 
is er dankbaarheid dat hij en zijn vrouw onlangs hun 60-jarig huwelijk kon-
den vieren. 
- Mw. Wilma van Rijen-Driesprong (Frans Halsstraat 15) is momenteel erg in 
haar bewegingsmogelijkheden belemmerd vanwege aanhoudende hoofd-
pijn. We wensen haar beterschap. 
- Dhr. Bert de Lint (Leeuwerikstraat 63) moest na de jaarwisseling korte tijd 
ter observatie in het ziekenhuis worden opgenomen. Dit ongemak werd ver-
zacht door de geboorte van een kleinzoon op nieuwjaarsdag. 
 
 
Hartelijk dank 
Omdat ik zoveel kaarten, kerststukjes enz. heb gekregen na mijn val en 
daardoor zo bemoedigd ben geworden, is het mij een behoefte om iedereen 
te bedanken. Het heeft mij veel steun gegeven. Laat iedereen de Naam van 
de Here prijzen, want alleen Zijn Naam is waard geprezen te worden. (Het 
Boek ps.148:13a) 
 
Dicky Baas-van der Panne 
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Hartelijk dank 
Wij willen u allemaal van harte bedanken voor het meeleven met ons 50-jarig 
huwelijk, door middel van persoonlijke felicitaties, kaarten, bloemen, e-mails 
en telefoontjes. 
Het was héél bijzonder en we hebben ervan genoten. 
 
Nel en Hans Goudriaan. 
 
 

Als u gemeenteleden een kaart wilt sturen, dan zijn hier de adressen van diverse 
ziekenhuizen: 
- Amphia Ziekenhuis, Locatie Molengracht, Molengracht 21, 4818 CK  Breda; 
- Zorgcentrum De Zeven Schakels, Kasteelweg 4, 4761 BN  Zevenbergen  
- Regionaal Behandelcentrum Wiekendael, Kalsdonksestraat 89, 4702 ZB   
  Roosendaal 
- Bravisziekenhuis, locatie Roosendaal, Boerhaavelaan 25, 4708 AE  Roosendaal 
- Bravisziekenhuis, locatie Bergen op Zoom, Boerhaaveplein 1, 4624 VT Bergen 
op 
  Zoom 

 
 
Verhuisd 
 

Mw. S.S. Lokers en Mw. J.J.H. Bom, Schanspoort 12, 4791HC Klundert >  
’t Hooren Werck 17, 4791KN Klundert. 
Dhr. H. Nijhoff, Bronziet 5, 4762BL Zevenbergen > Karmijn 10, 4793KD 
Fijnaart 
Dhr. B.J. van Drunen, Gouden Regenhof 11, 4793CL > Nieuwe Dorpsweg 
5, 4793BR Fijnaart. 
Dhr. R. Bienefelt, De Klerkplan 41, 2728EH Zoetermeer > Lombok 38, 
2721JB  Zoetermeer. 
 
Vertrokken. 
Mw. M.J. Verschuren, Plataanstraat 24B, 4793CM Fijnaart > Johanna  
Ufkesstraat 6, 4822WX Breda. 
Mw. D.D.D. de Regt–de Vos, Populierenstraat 6, 4793AV Fijnaart > Aren-
berglaan 283, 4822ZP Breda. 
 
Nieuw ingekomen 
Dhr. R.S. Braber, Dirk Hartogstraat 407, 4812GE Breda > Plataanstraat 15, 
4793BA Fijnaart. 
Dhr. A.H.G. Polak en Mw. A. Polak–de Vos, Jan van Haaftenpad 5, 4671CJ 
Dinteloord > Kerkring 135, 4793ES Fijnaart. 
Hartelijk welkom en we hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen in onze 
gemeente. 



 pagina 11  

 
Overgeschreven van de Protestantse gemeente te Amersfoort naar onze 
gemeente: mw. T.J.G.R. Verschuur, Holkerweg 50, 3813Jk Amersfoort. 
 
Overgeschreven van de Hervormde gemeente te Klundert naar onze ge-
meente: dhr. H. de Ruiter en mw. S. de Ruiter–Hendrikse, ’t Hooft 30, 
4791KA Klundert. 
 
80+ verjaardagen 
  1 feb. mw. B.J. Ruwhof–Oostdijck, Kerkring 7, 4793ER Fijnaart 
11 feb. mw. P.A. van Dam-van Drunen, Jan Punthof 87, 4793GT Fijnaart 
12 feb. mw. A. van de Kolk–Visser, Dr. Poelsstraat 11A, 4758AM  
Standdaarbuiten 
14 feb. mw. M. van der Harst–Wachtmeester, Timberwolfstraat 44, 4758AK 
Standdaarbuiten 
14 feb. dhr. C. van Dueren den Hollander, Jan Steenstraat 16, 4793AP  
Fijnaart  
14 feb. mw. J.M. Christ-van Bergen, Kerkring 46, 4793ES Fijnaart 
18 feb. mw. J. de Vos-van der Werf, Kerkring 68, 4793ES Fijnaart 
21 feb. mw. W.A. Nouwen–Moerland, Rembrandtstraat 10, 4793AR Fijnaart 
25 feb. mw. A.C. de Kok–Otto, Kerkring 27, 4793ES Fijnaart 
28 feb. mw. T.F.E. Hoek-Punt, Langs de Kreek 4, 4793BG Fijnaart 
28 feb. mw. N. van Dueren den Hollander-van Ham, De Bongerd 26, 
4793BK Fijnaart  
28 feb. mw. M. de Vos-de Nijs, Veluwestraat 15, 4794AB Heijningen 
 
Huwelijksjubilea 
60 jaar: 
  3 febr. Echtpaar Kloet-Nieuwkerk, Kerkring 60, 4793ES  
  3 febr. Echtpaar Driesprong-Nieuwkerk, Slobbegorsedijk 5, 4794RS 
 
50 jaar: 
9 febr. Echtpaar Galjema-Rooduijn, Beukenlaan 27, 4793BM 
 
Wij wensen u Gods zegen toe op uw verdere levensweg, dat Hij u nog lang 
voor elkaar en anderen mag sparen. 

 
 

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

dan door aan de redactie. 
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TAAKGROEP   GEMEENTE   ZIJN 
 

Beste gemeenteleden, 
Zoals al in de vorige Contactruimte vermeld werd, zijn er 
de komende maanden wijkavonden. Op deze avonden wil-
len we met elkaar stilstaan bij de vraag: 
                  Is de kerk nodig? 

We zijn benieuwd naar uw mening hierover en naar uw ervaringen. Er is op 
deze avond ook gelegenheid voor contact met elkaar. De avonden worden 
op verschillende locaties gehouden. Vanaf 19.45 uur staat de koffie en thee 
klaar. Om 20.00 uur begint het programma en rond 22.00 uur willen wij de 
avond afsluiten met een drankje. Als u niet meer weet bij welke wijk u hoort, 
kunt u dat vinden in het groene boekje Kom in de kring dat u in september 
ontvangen heeft. Natuurlijk hopen wij dat u er ook bij bent. U ontvangt nog 
een persoonlijke uitnodiging. Als de datum u slecht uitkomt, bent u ook van 
harte welkom op de wijkavond in een van de andere wijken.  
Met een vriendelijke groet van uw predikanten en wijkouderlingen. 
 

WIJKAVONDEN 2016 
Da-
tum 

Wijk Ouderling/Past. 
medewerker 

Predkant Locatie 

26-01 
avond 

wijk 1 Marion Kruis H. v.d.  
Sterre 

Trefpunt 

16-02 
avond 

wijk 3 en 
een deel 

van wijk 4 

Wim de Loome 
en Gerrie van 

der Boon 

F. de 
Ronde 

Vijverhof 

22-02 
mid-
dag 

wijk 5 - 
Fendertshof 

Tiny Bienefelt H. v.d. 
Sterre 

Fen-
dertshof 

23-02 
avond 

wijk 2 Adri de Vrij F. de 
Ronde 

Trefpunt 

01-03 
mid-
dag 

wijk 5 – 
Jan Punthof 

Tiny Bienefelt H. v.d. 
Sterre 

Jan 
Punthof 

02-03 4 - Heijningen Piet de Lange F. de 
Ronde 

Pesta-
lozzihuis 

08-03 
avond 

wijk 5 – 
de straten 

Tiny Bienefelt H. v.d. 
Sterre 

Vijverhof 

datum 
nog niet 
bekend 

wijk 3 
Standdaar-

buiten 

Wim de Loome F. de 
Ronde 

Huize De 
Loome 

datum 
nog niet 
bekend 

wijk 1 
Brab. Belle-

fleur 

Anneke Knook F. de 
Ronde 

Brab. 
Bellefleur 
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Van de KERKENRAADSTAFEL 
 
Nieuwe voorzitter kerkenraad aangetreden 
 
Nadat we in december afscheid hebben genomen van onze voorzitter dhr. 
Wim Langbroek, is op de kerkenraadsvergadering van 19 januari een nieu-
we voorzitter verkozen. Het is dhr. Menno Bom die in december jl. bevestigd 
werd als ouderling-kerkrentmeester. Menno zal zich vooral bezig houden 
met de bestuurlijk-beleidsmatige aspecten van het voorzitterschap. Daar-
naast is besloten dat de voorzitter van de Taakgroep Pastoraat, dat is op dit 
moment mw. Adri de Vrij, zich zal richten op de meer pastoraal-inhoudelijke 
aspecten van zaken die in de kerkenraad aan de orde komen. Vicevoorzitter 
van de kerkenraad blijft ds. Van der Sterre.    
 
Ds. J.H. van der Sterre, vicevoorzitter van de kerkenraad  
 
Verslag Kerkenraadsvergadering 8 december 2015 

De vicevoorzitter, ds. Hans van der Sterre, heet de 
aanwezigen welkom en opent de vergadering met 
lezing van Jesaja 40: 1-5, gevolgd door een gedeel-
te van de Adventsoverweging van ds. Arjan Plaisier 

uit het tijdschrift Kerkmagazine van december 2015. Hij gaat daarna voor in 
gebed. Vervolgens feliciteert hij de jarigen van de afgelopen periode. 
Hierna wordt afscheid genomen van ouderling-kerkrentmeester en kerken-
raadsvoorzitter Wim Langbroek en ouderling Dit Konings-Crezee, die beiden 
na ruim 12 jaar aftreden als ambtsdrager. Vanwege deze lange staat van 
dienst worden beiden door alle kerkenraadsleden op bijzondere, soms lu-
dieke wijze bedankt voor hun enorme inzet. Als laatste richt ds. Franc de 
Ronde een officieel afscheidswoord tot hen. Zowel Wim als Dit bedanken op 
hun beurt de kerkenraad voor de jaren waarin ze daarvan, veelal met ple-
zier en voldoening, deel mochten uitmaken. Als nieuw kerkenraadslid wordt 
Menno Bom als ouderling-kerkrentmeester welkom geheten. 
 Nadat de agenda is vastgesteld, worden de mededelingen doorge-
nomen, waaronder de deelname van 6 kerkenraadsleden aan een cursus 
voor nieuwe ambtsdragers. Vervolgens wordt het verslag van de kerken-
raadsvergadering van 13 oktober doorgenomen en goedgekeurd. 
 Het volgende agendapunt betreft de naderende vacatures in de ker-
kenraad. Drie kerkenraadsleden zijn in 2016 aftredend en niet herkiesbaar, 
t.w. Anton Dijkshoorn, Wim de Loome en Piet de Lange. Afgesproken wordt 
de procedure om nieuwe kandidaten op te roepen in gang te zetten en een 
oproep te plaatsen in Contactruimte van februari a.s..  
 Een voorstel van de Taakgroep Kerk & Wereld m.b.t. het inrooste-
ren van gemeenteleden als collectant is eerder in de kerkenraad en diverse 
(taak)groepen besproken. De kerkenraad stemt in met het voorstel van het 
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moderamen in principe te laten collecteren door ambtsdragers en taak-
groepleden en alleen in noodgevallen gebruik te maken van gemeentele-
den. Ten behoeve van de uitgangscollecte zullen kinderen ingeschakeld 
worden. In dit verband wordt gevraagd naar het openen van de zijdeuren 
van de kerk na afloop van de dienst. De Taakgroep Beheer wordt verzocht 
het onderwerp te (her)overwegen. 
 In januari 2016 dient een nieuwe afvaardiging van de kerkenraad 
naar de Classis gevormd te worden, bestaande uit een ouderling-
kerkrentmeester en een diaken. Alex Solleveld is bereid als diaken naar de 
classis te gaan. Namens de Taakgroep Beheer hebben 2 personen zich be-
schikbaar gesteld om bij toerbeurt aan de vergadering deel te nemen. Het 
moderamen van de classis zal per brief geïnformeerd worden over het voor-
stel dat de PKN Fijnaart een diaken en een kerkrentmeester afvaardigt. 
  Conform een eerder gedaan voorstel besluit de kerkenraad om, 
i.v.m. privacy, de pastoralia niet meer te vermelden op de website. 

Het huidige beleidsplan loopt van 2012 tot en met 2016 en wordt 
momenteel door de diverse taakgroepen geëvalueerd teneinde zich voor te 
bereiden op het nieuw op te stellen beleidsplan 2017. 

Tijdens de Gemeenteavond was het belangrijkste onderwerp het 
vluchtelingenvraagstuk. Het Diaconaal Platform blijft in contact met de ge-
meente Moerdijk.  
 De predikanten hebben Kinderzegening als onderwerp ingebracht, 
naar aanleiding van een vraag uit de gemeente. Over dit onderwerp wordt, 
evenals eerder in het moderamen, uitvoerig gesproken en gediscussieerd. 
Omdat de meningen zeer divers zijn, wordt afgesproken het onderwerp t.z.t. 
nogmaals in het moderamen aan de orde te stellen. 

N.a.v. verslagen van diverse taakgroepen wordt o.a. genoemd dat 
er naamborden bij De Ontmoetingskerk en de begraafplaats zijn aange-
bracht. Overige borden volgen nog. 

De kerkenraad stemt in met het voorstel van de Taakgroep Beheer 
om Jan Tolenaars als vervanger van Albert Elzerman in de St. Jan Puntgel-
den als penningmeester aan te stellen. 
 Overige financiële zaken die aan de orde komen zijn:  
- de begroting 2016 Taakgroep Beheer. Er is sprake van een groot 
tekort van ruim € 25.000,--, dat aan de algemene reserve onttrokken zal 
worden. Desondanks wordt de begroting goedgekeurd. 
- begroting 2016 Taakgroep K&W. wordt goedgekeurd. 
- het collecterooster voor 2016 dat is opgesteld in samenwerking tus-
sen de Taakgroepen Beheer en Kerk & Wereld. Dit wordt ook goedgekeurd. 
Vermeld kan worden dat de opbrengsten uit de collectes hoger lijken te zijn 
als gevolg van de toelichtingen in Contactruimte en op de beamer. 

PKN Fijnaart voldoet aan de (uitgebreide) voorschriften per 1 januari 
2016 en is een gecertificeerde ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende In-
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stelling). In dat geval zijn giften aan de kerk fiscaal aftrekbaar De ANBI-
informatie is te vinden op de website.  

Vanuit de Taakgroepen Beheer en Pastoraat worden diverse mede-
delingen gedaan o.a. over Kerkbalans en over de aankomende wijkavon-
den, die als thema ‘Is de kerk nodig?’ hebben. 

N.a.v. de ingekomen en uitgaande post zijn geen vragen. Vervol-
gens worden de gemeenteavond en de diensten van de afgelopen weken 
geëvalueerd, waarbij o.a. opgemerkt wordt dat de gemeenteavond een in-
formatieve avond was, dat de doopdienst onlangs erg lang duurde, dat de 
specialdienst met Kees Versteeg erg leuk was en dat er veel positieve op-
merkingen ontvangen zijn over de dienst op de Laatste zondag van het ker-
kelijk jaar. 

Tot slot maakt een aantal kerkenraadsleden gebruik van de rond-
vraag, waarin o.a. gevraagd wordt naar: 
* aanpassing van de kerkbanken t.b.v. meer beenruimte/comfortabeler zitten  
* het aantal zangdiensten in het preekrooster. Er wordt bij de feitelijke invul-
ling rekening gehouden met de gemaakte afspraken. 
* of de kerstkranten besteld zijn. 

Marion Kruis sluit de vergadering met het lezen van het interview 
dat Joris Luyendijk had met bisschop Tutu (Optimisme en hoop), gevolgd 
door een op Jesaja 2 gebaseerd gedicht van Greet Brokerhof. 

Ds. Van der Sterre bedankt de aanwezigen en wenst hun wel thuis.  
 
Susanne Baan, scriba 
 
Kerkenraadsverkiezing 2016 
In de eerste helft van 2016 zijn 3 kerkenraadsleden aftredend en niet her-
kiesbaar, t.w. Anton Dijkshoorn als jeugdouderling en Piet de Lange en Wim 
de Loome als ouderlingen van de Taakgroep Pastoraat. Ook is Dit Konings 
onlangs afgetreden als ouderling van de Taakgroep Pastoraat.  
Wij vragen u voor deze 4 vacatures namen in te dienen. Formulieren daar-
voor liggen op de leestafel in de ontmoetingsruimte achter in de kerk. Wilt u 
het door u ingevulde formulier uiterlijk zondag 28 februari a.s. in de daarvoor 
bestemde doos doen?  
 
N.B.  
U kunt ook namen indienen van gemeenteleden die nu al taakgroeplid zijn. 
Zij zouden ambtsdrager kunnen worden. 
 
Tevens is de Taakgroep Pastoraat op zoek naar 2 pastoraal mede-
werk(st)ers. Ook hiervoor kunt u namen voorstellen via een aangehecht 
formulier. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 
Susanne Baan, scriba 
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Gemeenteavond 30 maart 
De kerkenraad is voornemens op woensdag-
avond 30 maart weer een gemeenteavond te 

houden. Noteert u de datum vast in uw agenda? Meer informatie volgt in 
Contactruimte van maart. 
 

Portret van een gemeentelid: Susanne Baan 
 
Hoe lang ben je al lid van deze kerk en waarom van deze 
kerk? 

Ik ben al sinds 1990 lid van deze kerk. Peter en ik kwamen hier wonen en 
we waren hervormd, dus deze keus lag voor de hand. 
 
Welke bijdrage lever je aan onze kerk? 
Ik ben sinds een jaar scriba. Ik heb het altijd al fijn gevonden om praktisch 
bezig te zijn voor de kerk. Ik heb 12 jaar meegedraaid in de leiding van de 
kindernevendienst, ook als voorzitter. Daarvoor heb ik zeven jaar in de zen-
dingscommissie gezeten. Ik heb ook weleens gezongen in de kerk en nu 
doe ik mee met de cantorij. 
 
Wat beleef je aan onze kerk? 
Ik ervaar vooral het gevoel van met elkaar kerk zijn. Met elkaar een kerk-
dienst beleven geeft mij een gevoel van kracht. Ik vind de afwisseling van de 
predikanten prettig. Ze hebben elk op hun eigen manier hun persoonlijke in-
breng. Ik vind het fijn als er in de kerk een vertaalslag gemaakt wordt naar 
ons leven en onze wereld van nu. Dan zie je dat de Bijbel nog steeds actu-
eel is. 
Doordat ik nu in de kerkenraad zit, krijg ik ook een kijkje achter de schermen 
en voel ik me er nog meer bij betrokken. Ik mag meesturen en meedenken 
met de vragen: waar willen we heen, wat heeft prioriteit? 
 
Welke ervaring zal je altijd bijblijven? 
De bijzondere diensten die ik heb meegemaakt in persoonlijke situaties: on-
ze trouwdienst, de doopdiensten van onze kinderen, de uitvaartdiensten van 
mijn ouders. Zij zijn heel kort na elkaar overleden en hadden hun uitvaart-
dienst helemaal zelf voorbereid. Daardoor waren het heel bijzondere dien-
sten en ze pasten precies bij hen. 
 
Als de kerk er niet was, wat zou je dan missen? 
Heel veel! Dan zou mijn leven heel leeg zijn. Ik ga eigenlijk altijd naar de 
kerk en als ik er eens een keertje niet ben, mis ik het. We waren eens op 
vakantie in de Stille Week en met Pasen en toen we thuiskwamen was alles 
voorbij. Dat zou ik niet gauw weer doen. Als de kerk er niet was, zou ik ook 
de zegen missen die we altijd aan het einde van de dienst meekrijgen. De 
zegen voel ik echt als extra kracht die ik meekrijg voor de nieuwe week. 
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Wat staat er op je kerkelijke verlanglijstje?   
Wat meer acceptatie voor de verschillende manieren van geloof beleven. 
Als iemand bij een evangelisch lied zijn hand wil opheffen of erbij wil klap-
pen, zou hij door een ander niet vreemd aangekeken moeten worden. Er is 
de laatste jaren al meer acceptatie gekomen, maar het kan nog beter! Er 
mag van mij ook wat meer swing in de kerk, sommige liederen mogen best 
in een wat sneller tempo gezongen worden. Dan voelen jongeren zich ook 
meer aangesproken. 
 
Welk lied zing je heel graag? 
Een lied dat ik vroeger heel vaak met mijn moeder zong en toen gewoon 
heerlijk vond om te zingen. We hebben het ook in haar afscheidsdienst ge-
zongen. Nu besef ik dat dat lied alles in zich heeft wat het geloof voor mij 
betekent. De betekenis dringt steeds intenser tot me door: 
 

Welk een vriend is onze Jezus, 
die in onze plaats wil staan. 
Welk een voorrecht dat ik door Hem 
altijd vrij tot God mag gaan. 
Dikwijls derven wij veel vrede, 
dikwijls drukt ons zonde neer, 
juist omdat wij ’t al niet brengen 
in ’t gebed tot onze Heer. 
 
Leidt de weg soms door verzoeking, 
dat ons hart in ’t strijduur beeft, 
gaan wij dan met al ons strijden 
tot Hem die verlossing geeft. 
Kan een vriend ooit trouwer wezen 
dan Hij die ons lijden draagt? 
Jezus biedt ons aan genezing; 
Hij alleen is ’t die ons schraagt. 
 
Zijn wij zwak, belast, beladen 
en terneergedrukt door zorg, 
dierb’re Heiland, onze toevlucht, 
Gij zijt onze hulp en borg. 
Als soms vrienden ons verlaten, 
gaan wij biddend tot de Heer. 
In zijn armen zijn wij veilig, 
Hij verlaat ons nimmermeer. 

 
Wat gaat er heel goed in onze kerk? 
De laatste jaren komen er steeds meer jongeren in de kerk en er zitten nu 
ook jonge mensen in de kerkenraad. Daardoor komt er meer balans in wat 
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mensen verwachten of in de kerk hopen te vinden. Ik vind het fijn dat zij ook 
hun tijd erin willen steken, ook al hebben ze jonge, drukke gezinnen. 
 
Wat kan er beter?  
Wat ik al vertelde over mijn verlanglijstje en verder vind ik het zo jammer dat 
er van de jongeren tussen 16 en 25 jaar zo weinig in de kerk komen. Ze vin-
den er geen leeftijdsgenoten. Misschien moeten we als hele gemeente de 
mensen om ons heen meer informeren over wat er is, meer reclame maken 
voor de kerk. 
De communicatie kan hier en daar ook beter. We lopen nog weleens langs 
elkaar heen of vergeten informatie uit te wisselen. Iedereen moet doen wat 
hij beloofd heeft, zodat we te allen tijde op elkaar kunnen rekenen. 
 
Aan wie geef je deze pen door?  
Aan Mijntje Nijhoff 
 
 

Meet and Eat 
Op 20 februari zal er weer een heerlijk driegangenmenu 
geserveerd worden. Aanvang 18.00 uur. Locatie: Trefpunt. 
U/jij kunt je aanmelden bij Addy Roks.0168-462254 
(a.roks-kwist@kpnplanet.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. 

	
Liturgisch bloemschikken 

Bij voldoende deelname willen we weer een cursus 
liturgisch bloemschikken organiseren onder leiding 
van Simon Nieuwkoop. De cursus neemt drie avon-
den in beslag. U bepaalt 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. We hebben de 
volgende avonden gereserveerd: 17 febr., 2 mrt. en 16 mrt. in het Trefpunt. 
Aanvang 19:30 uur! 
 
Graag opgeven bij: Addy Roks 0168-462254 of 
e-mail: a.roks-kwist@kpnplanet.nl 
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25+ gesprekskring : 8 februari 
We gaan verder met hoofdstuk 3 van het boekje: ‘Teken van Leven’. Aan de 
hand van het boekje praten we met elkaar door over de vragen die dat op-
roept.  
Aanvang 20.00 uur bij Bert en Emie Hendrikse (Appelaarseweg 2).  
Voor meer informatie:  
JaapKees van Strien (06-23213260) jcvanstrien@live.nl  
 
De film Philomena 
Zondagmiddag 17 januari, na een hartelijk welkom en korte inleiding over de 
film Philomena met elkaar gekeken naar deze film. De film is gebaseerd op 
het boek The Lost Child of Philomena Lee van Martin Sixsmith, dat het 
waargebeurde verhaal vertelt van de zoektocht van Philomena Lee naar 
haar zoon, die ze vijftig jaar geleden heeft af moeten staan als ongehuwde 
moeder in het streng katholieke Ierland. Een indrukwekkend en ontroerend 
verhaal.  
Na het nuttigen van heerlijke soep en broodjes nagepraat over de film. Met 
dank aan de leden van de commissie gemeenteactiviteiten, die deze goed 
verzorgde middag/avond hebben georganiseerd! 
 
Mineke Huitkar 
 
Op Koningsdag 27 april houden we de jaarlijkse bazaar. 
In Trefpunt van 10.00. tot 18.00 uur. 
Wilt u meepraten / meedenken in de commissie? Wilt u spulletjes voor de 
rommelmarkt verzamelen? Wilt u cake, appeltaart of koekjes bakken? Heeft u 
nieuwe creatieve ideeën? Wilt u meehelpen op Koningsdag? Wilt u grote loten 
d.w.z. loten  van €10.00 verkopen? Wilt u ons helpen om er weer een groot 
succes van te maken? 
In de volgende kontaktruimte hebben we meer informatie, maar bij de start 
hebben we u nu nodig, meldt u aan bij leden van de bazaarcommissie.  
Namens de commissie, Adri de Vrij, 0614211419 
 

 

Jeugdrubriek 
 
Zondagmorgen 28 februari (10-11 uur) is er weer Flame in het Trefpunt 
(Wilhelminastraat 66) 
  
Een verhaal, leuke spelletjes en knutselen. 
Je bent van harte welkom! (groep 1 t/m 7) 
  
Een vriendje/vriendinnetje is natuurlijk ook altijd welkom! 
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Speelochtendje voor kinderen van 0 t/m 4 jaar 
De laatste vrijdag van de maand wordt er weer een speelochtendje gehou-
den voor jonge kinderen samen met hun moeders. Het is zowel voor de kin-
deren als voor de moeders een prima gelegenheid om elkaar wat beter te 
leren kennen. Gewoon gezellig spelen en kletsen onder het genot van een 
lekker kopje koffie of thee. Het is afwisselend bij iemand thuis of in De Vij-
verhof. Heb je zin om er ook een keer bij te zijn, laat het dan even weten via 
gemeentezijn@pknfijnaart.nl zodat we je kunnen laten weten waar het deze 
keer is.  
De eerstvolgende keer is: vrijdag 26 februari. 
Van de kindernevendienst 
De eerste zondag in februari lezen we over Jezus die gaat rondtrekken en 
leerlingen zoekt die met Hem mee willen gaan. Hij komt bij het meer van 
Galilea waar vissers die nacht niks gevangen hebben. Jezus zegt tegen Si-
mon Petrus, één van de vissers, dat hij toch zijn net moet uitwerpen. Simon 
vertrouwt op Jezus, gooit zijn netten uit en ….. de netten zitten al snel vol 
met vis. Simon kan het haast niet geloven. Jezus ziet de verbijstering en 
zegt tegen Simon dat hij niet bang hoeft te zijn, maar met Hem mee mag 
gaan om anderen ook bij God te roepen. En zoals te horen in een kinderlied 
over dit verhaal: Hij roept ook ons, roept jou en mij.  
De 2e zondag starten we met het Paasproject ‘Anders dan verwacht’. Jezus 
is bang voor wat er komen gaat, zijn leerlingen zijn verdrietig. Zal Jezus hen 
verlaten? In de kerk zullen we kennismaken met Maaike, ze gaat verhuizen. 
Toch wil ze graag contact houden met haar vrienden. Vroeger ging dat per 
brief. In de Bijbel zien we daar ook voorbeelden van, zoals de brief aan de 
Hebreeën. Tegenwoordig gaat dat veel makkelijker en sneller. Ook zo be-
nieuwd naar Maaike en hoe zij contact blijft houden met haar vrienden? 
Kom het zien en beleven in de kerk.  
We zullen verder horen over Jezus die in de hof van Getsémané is. Hij is 
bang en bidt, daardoor vindt Hij troost bij God. Zijn leerlingen zijn er ook, 
maar in plaats van Jezus te steunen, vallen zij allemaal in slaap van ver-
driet. We leren dat je net als Jezus mag bidden als je hulp nodig hebt. En 
we zullen het hebben over hoe jij getroost wordt als je verdrietig of bang 
bent en over hoe jij iemand anders kunt troosten.  
De 3e zondag gaan we tegen de stroom in. Jezus zegt dat je je vijanden lief 
moet hebben, dat je moet bidden voor hen die niet aardig tegen je zijn.  Dat 
is moeilijk, niet boos worden op degene die je pijn heeft gedaan, maar lief-
hebben. Het is het onverwachte doen. Doe je mee? 
    
De laatste zondag is er FLAME. 
De leiding 

 
 
 
 

kinderkerkflame@hotmail.com 
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TAAKGROEP   BEHEER 
 
    Verantwoording collecten 
 

13 dec. Kerk      € 303,58 
20 dec. Onderhoudsfonds, CV Vijverhof   € 228,16 
24 dec. Kerk      € 304,69 
25 dec. Onderhoudsfonds    € 209,99 
31 dec. Oudejaarscollecte    € 157,83 
  3 jan. Kerk      € 183,10 
  3 jan. Onderhoudsfonds    € 132,57 
10 jan. Onderhoudsfonds    € 223,50 
17 jan. Kerk      € 262,39 
 
De centrale verwarmingsketel in de Vijverhof moest plotseling vervangen 
worden. De monteur heeft hem in eerste instantie nog wel kunnen oplappen, 
maar hij voorspelde dat we binnenkort met hetzelfde euvel te maken zouden 
hebben. Dus is er besloten de ketel per direct te vervangen. In de meerja-
renbegroting van de Taakgroep Beheer was deze post pas voor 2017 in het 
budget opgenomen, zodat we extra moeten sparen. Wij hopen dan ook dat 
u uw steentje extra kan bijdragen d.m.v. de collecten. Alvast dank daarvoor. 
 
Giften 
Gift voor de kerk via ds. Van der Sterre   € 500,00 
Gift voor de kerk via de bank     € 170,00 
Gift via ds. De Ronde  (oudejaarsgift)    €   50,00 
 
Koffie busje     € 191,33 
 
 
Verjaardagfonds 
Opbrengst verjaardagfonds 4e kwartaal 2015 € 1.194,81 
Totale opbrengst verjaardagfonds 2015  € 4.400,71 
Alle gevers bedankt voor het afgelopen jaar en in bijzonder bezorgers/lopers 
die de opbrengsten weer in het laatje brachten. Zij gaan keer op keer weer 
de adressen langs (regelmatig voor een gesloten deur en helaas wordt er 
meer dan eens een ‘nee’ verkocht) door regen en wind. 
Bedankt, een mooie opbrengst voor het verjaardagfonds in 2015 
(in 2014 € 4347,50). 
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Stand kerkbalans 2015 
De nieuwe kerkbalansactie staat voor de deur. Als u dit leest, heeft u de 
nieuwe envelop voor het jaar 2016 waarschijnlijk al in de bus liggen. Het ou-
de jaar wordt momenteel afgewikkeld. 
Voor 2015 had u een totaal bedrag toegezegd van € 87.119,00 . Daarvan is 
tot op 18 januari 2016 € 85.441,08 binnengekomen. Willen degenen die hun 
toezegging nog niet volledig hebben overgemaakt, dit alsnog spoedig doen. 
Alvast dank daarvoor (Helaas bereikt dit bericht niet iedereen doordat Con-
tactruimte niet overal gelezen wordt).  
Ook moet vermeld worden dat er in totaal € 2.967,82 binnengekomen is 
zonder dat deze bedragen van te voor toegezegd waren. Dat betekent tot op 
heden een totale opbrengst van € 88.408,90. 
Onze dank daarvoor en we vertrouwen en hopen erop dat u dit jaar weer   
het zelfde bedrag kunt bijdragen.  
 
 
Abonnementsgeld contactruimte 2015 
Tot op heden heeft niet iedereen het abonnementsgeld voldaan over 2015. 
Er worden elke maand weer kosten gemaakt om deze boekjes te laten 
drukken. 83 abonnees hebben hun jaarlijkse bijdrage van € 9,- nog niet vol-
daan via hun factuur of acceptgiro vorig jaar september. Geld wat al wel is 
afgedragen aan de drukkerij.  
Wilt u in uw administratie nagaan of dit bedrag nog bij u open staat. Twijfelt 
u eraan, neem dan contact op met de penningmeester van het college van 
kerkrentmeesters, die kan u zo vertellen of u dit bedrag al overgemaakt 
heeft. Alvast bedankt voor uw medewerking . 
 
Met vriendelijke groet, 
Jan Tolenaars,  
namens College van Kerkrentmeesters 
 
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 overge-
maakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van 
Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart. 
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Protestantse Gemeente  Begroting 2016  
Fijnaart, Heijningen en  
Standdaarbuiten 

   

  begroting begroting rekening 
  2016 2015 2014 
baten       

baten onroerende zaken €   15.500  €   15.500  €   15.886  

rentebaten en dividenden €   10.500  €   12.000  €   12.483  

bijdragen levend geld € 127.550  € 126.250  € 127.639  

subsidies en bijdragen €            -  €            -  €     1.773  

totaal baten € 153.550  € 153.750  € 157.781  

lasten       

lasten kerkelijke gebouwen exclu-
sief afschrijvingen 

€   43.725  €   44.805  € 76.565  

lasten overige eigendommen en 
inventarissen 

€        750  €        750  €      629  

afschrijvingen €     2.850  €     2.850  €   2.807  

pastoraat € 127.300  € 128.900  € 136.329  

lasten kerkdiensten, catechese etc €     4.000  €     5.700  €     4.781  

verplichtingen/bijdragen andere 
organen 

€     9.150  €     9.150  €     9.397  

salarissen €     4.700  €     4.500  €     4.363  

kosten beheer en administratie €     5.590  €     6.640  €     5.021  

rentelasten/bankkosten €     1.600  €     1.250  €    1.544  

totaal lasten €  199.665  € 204.545  € 341.436  

        

Saldo baten - lasten €   46.115- €   50.795- €183.655- 

        

toevoegingen aan fondsen en 
voorzieningen 

€   19.250- €   25.750- €  54.442- 

onttrekkingen aan fondsen en 
voorzieningen 

€   22.350  €   55.000  € 169.943  

Saldo begraafplaats €   10.000  €   17.560- €     1.674  

Saldo Vijverhof, drukkerij en kerk-
blad 

€     7.500  €     5.950  €     6.967  

Saldo overige lasten en baten €            -  €            -   €  31.238  

totaal €    20.600  €   17.640  € 155.380  

Resultaat €    25.515- €   33.155- €  28.275- 
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Bestemming van het resultaat 
boekjaar 

2016   

  toevoeging 
aan 

onttrekking 
aan (-) 

 

Algemene reserve €              -  €   25.515-  

Totaal €              -  €   25.515-  
       
Per saldo een toevoe-
ging/onttrekking van 

€   25.515-    

 
 
TAAKGROEP KERK en WERELD 
 

Veertigdagentijd 
 

Ik ga. Zet een stap naar de ander 
De veertigdagentijd is de periode voor Pasen en loopt in 2016 
van Aswoensdag 10 februari tot en met zaterdag 26 maart. 
Op zondag 27 maart is het Pasen. Van oudsher is de veertig-
dagentijd een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan 
stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, 
dichtbij en ver weg. Kerk in Actie voert in deze belangrijke 

kerkelijke periode campagne. Dit jaar is het thema ‘Ik ga. Zet een stap naar 
de ander’. Het thema is gebaseerd op teksten van het oecumenisch lees-
rooster. Dit jaar worden er teksten uit het evangelie van Lukas gelezen. 
Hierin komt naar voren dat Jezus van ons vraagt om rigoureuze keuzes te 
maken. Een voorbeeld hiervan is de keuze die Petrus en Andreas maken. 
Deze vissers zijn druk met hun netten. Maar toen kwam Jezus langs. "Kom, 
volg mij." Deze twee stoere vissers lieten direct het werk voor wat het was. 
Ze gingen. Zo eenvoudig is het in de Bijbel om te gaan. Hoe is dat voor ons 
vandaag?  
 
In 40 dagen de wereld over 
Iedere zondag een nieuw project, Zo maken we kennis met het veelkleurige 
werk van Kerk in Actie, in Oekraïne en India, in Nederland, Syrië en Ghana. 
We zetten een stap naar vrouwen, weeskinderen, migranten en boerenge-
zinnen. We maken kennis met krachtige mensen die overal ter wereld stap-
pen zetten naar een nieuwe toekomst. Zij gaan, dankzij de steun die u hun 
geeft! 
 
Stuur een Paasgroet 
Een stap die steunt. Ieder jaar organiseert Kerk in Actie de Paasgroetenac-
tie. Door een kaart te sturen, zorgt u ervoor dat een gedetineerde ook een 
stap kan zetten naar de ander. Want aan iedere paasgroetenkaart zit een 
tweede kaart gehecht, die de gedetineerden kunnen sturen naar iemand 
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met wie ze graag contact willen houden. Voor gedetineerden is het bemoe-
digend om een kaart te krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op 
staat. 
 
40dagentijd-app 
Een stap voor elke dag. Deze app leidt u door 
de 40dagentijd met inspirerende teksten, ge-
beden, foto’s of praktische tips. De 
40dagentijd-app helpt u om iedere dag stil te 
staan bij de stappen die u kunt zetten om Je-
zus te volgen en de naasten te dienen. De 
40dagentijd-app is gratis te downloaden via 
Google Play en de iTunes App Store. Meer informatie vindt u op 
www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp. 
 
Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld 
 
13 dec. Jeugdwerk (eigen gemeente)   € 210,78 
20 dec. Kerstattentie ouderen (eigen gemeente)  € 185,51 
24 dec. CliniClowns     € 367,13 
25 dec. Geef Licht – Moldavië (Kerk in Actie)  € 425,85 
27 dec. Vakantieweken Roosevelthuis   €   98,30 
27 dec. Zendingskrans     € 128,25 
31 dec. Organisatiekosten Diaconie (eigen gemeente) €   66,59 
31 dec. Zendingsbussen     €   35,72 
31 dec. Collectebussen kerktelefoon   € 588,44 
  3 jan. Kerktelefoon (eigen gemeente)   € 148,17 
10 jan. Jeugdwerk (eigen gemeente)   € 177,25 
17 jan. Oecumene (PKN)    € 173,32 
 
Iedere bijdrage telt 

Een muntje, een briefje, een collectebon … De ene 
keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het 
laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. 
Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van be-
trokkenheid en medeleven. Of we weinig of veel kun-
nen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zege-

nen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift! 
 
 
 
 
 
 
 



 pagina 26  

Op 14 februari staat de boekentafel weer opge-
steld in de Vijverhof. Kom eens kijken naar de 
SAMENLEESBIJBEL. Wij hebben een exemplaar 
ter inzage.  

Van Bette Westera hebben we het prachtige boek voor grootouders en kin-
deren: AAN DE KANT, IK BEN JE OMA NIET. Hieronder zie je wat informa-
tie over dit boek:  
 
Een verzorgingstehuis is een pakhuis vol boeiende levensverhalen. Ze wor-
den naar boven gebracht in de originele verhalende gedichten van Bette 
Westera. De bekende thema’s komen voorbij, soms serieus, soms geestig: 
eenzaamheid, ouderdomskwalen, oorlog, dementie, dood. Maar doordat ze 
verbonden worden met een persoonlijke levensloop, dringt de betekenis er-
van pas echt tot je door. 
Neem het ontroerende tweeluik over mevrouw Verweerd. In het vrolijke eer-
ste gedicht lees je hoe twee kinderen haar na de dood van hun eigen 
grootmoeder als surrogaatoma adopteren. Maar als je in het tweede gedicht 
leest dat mevrouw Verweerd ongewenst kinderloos is, krijgt het een heel 
andere lading. Voordat ze adoptieoma werd, zag ze er tegenop ‘om steeds 
weer over Freek, die nog niet liep, te moeten praten. Of over Liselotje, die al 
oma zeggen kon. Ze hoorde er niet bij, dat had ze heus wel in de gaten. Ze 
zat het liefst te lezen in de stoel op haar balkon.’ 
 
Nel G., Nel B.. Janneke en Bep 
 
 
AGENDA 
  1 febr. 19.30 uur: Liturgische Werkgroep, Trefpunt 
  2 febr. 19.45 uur: Moderamen, Vijverhof 
  2 febr. 20.00 uur: Kindernevendienst, Vijverhof 
  3 febr.   9.00 uur: Gebedskring, De Vijverhof 
  3 febr. 14.15 uur: Ouderensoos, Vijverhof 
  3 febr. 20.00 uur: Lezing door Ruud Bartlema over het boek Esther 
17 febr. 14.15 uur: Ouderensoos, Vijverhof 
18 febr. 15.30 uur: Donderdagmiddag Bijbelgespreksgroep, Vijverhof 
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DIVERSE MEDEDELINGEN 
 
Wie zijn vluchtelingen? 
Je bent een vluchteling wanneer je naar een 
ander land gegaan bent, omdat je in je eigen 

land gevaar loopt. Veel mensen lopen nog gevaar om in de gevangenis te-
recht te komen, te worden gemarteld of zelfs om te worden gedood. Dat ge-
beurt in sommige landen vanwege je seksuele geaardheid of omdat je het 
niet eens bent met de regering. Je wordt dan niet beschermd door de rege-
ring in je eigen land.  
Wanneer je in het andere land om opvang vraagt, ben je een asielzoeker. 
Pas als wordt vastgesteld dat je echt gevaar loopt in je eigen land, word je 
officieel een vluchteling. Ontheemden zijn ook op de vlucht maar zij zijn bin-
nen hun eigen land naar een andere plaats gegaan. Vaak is hun nieuwe 
verblijfplaats een vluchtelingenkamp, met tenten of eenvoudige hutten. 
 
Wat doet Amnesty 
De vluchtelingencrisis is chaotisch. Het debat erover wordt gevoerd met veel 
emoties en een wirwar van versnipperde informatie, cijfers en meningen. 
Juist nu is betrouwbare, objectieve informatie belangrijk.  
Amnesty maakt zich sterk voor de bescherming van de rechten van vluchte-
lingen. Amnesty-onderzoekers leggen de omvang van het vluchtelingenpro-
bleem vast. We rapporteren over schendingen van mensenrechten in lan-
den waar vluchtelingen vandaan vertrekken, zoals Libië, Eritrea en Syrië. 
We monitoren de reddings- en opsporingsoperaties, zodat we kunnen be-
oordelen hoe effectief die zijn. We onderzoeken of de mensenrechten van 
de vluchtelingen die Europa bereiken worden nageleefd. We spreken rege-
ringen aan op hun verantwoordelijkheid om vluchtelingen te beschermen. 
En daarbij geldt steeds dat alleen de feiten tellen.  
Het is cruciaal dat de politiek beslissingen neemt op basis van feiten in 
plaats van emoties. Alleen dan kan aan een duurzame oplossing voor het 
vluchtelingenprobleem en de problemen van vluchtelingen gewerkt worden. 
 
Bep Rosing 
 
 
Passage Fijnaart 
Donderdag 25 februari om 14.30 uur in het Trefpunt. 
Feestelijke bijeenkomst, 65-jarig bestaan. 
Na de pauze komt dhr. P. Asselbergs uit Bergen op Zoom met 
“Humoristisch taalgebruik”. 
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Bijbelleesrooster voor de maand februari 2016 
 

ma. 1 Lucas 4:31-44   Machtswoord 
di. 2 Lucas 5:1-11   Goede vangst 
wo. 3 Lucas 5:12-16   Aanraking 
do. 4  Lucas 5:17-26   Iets ongelooflijks 
vr.   5  Lucas 5:27-39   Eten en drinken 
za.  6  Lucas 6:1-11   Heer en meester over de sabbat 
zo.  7  Hebreeën 1:1-14  God spreekt door zijn Zoon 
ma. 8  Hebreeën 2:1-18  Meer dan de engelen 
di.   9  Hebreeën 3:1-19  Aandacht voor de hogepriester 
wo. 10  Hebreeën 4:1-13  Gods rust 
do.  11  Psalm 51   Gebroken en geheeld 
vr.   12  Exodus 5:1-18   Confrontatie 
za.  13  Exodus 5:19-6:12  Twijfel 
zo.  14  Hebreeën 4:14-5:10  Melchisedek II 
ma. 15  Hebreeën 5:11-6:8  Voedzame melk 
di.   16  Hebreeën 6:9-20 Dure eed 
wo. 17  Exodus 6:28-7:13  Slangenkuil 
do.  18 Exodus 7:14-25  Bloedlink 
vr.   19  Exodus 7:26-8:11  Kikkerproef 
za.  20  Lucas 6:12-26   Het echte geluk 
zo.  21  Lucas 6:27-38   Christelijke assertiviteit 
ma. 22  Lucas 6:39-49   Goed zicht is belangrijk 
di.   23  Exodus 8:12-28  Te moeilijk voor magiërs 
wo. 24  Exodus 9:1-12   Pest en puisten 
do.  25  Exodus 9:13-35  In zwaar weer 
vr.  26 Exodus 10:1-20  Kaalslag 
za.  27  Exodus 10:21-11:10  Het licht verdwijnt 
zo.  28  Hebreeën 7:1-10  Meer en minder 
ma.  29  Hebreeën 7:11-28 Hoop op iets beters 
 
 
 


