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OVERDENKING 
Werk in uitvoering. 
‘Mensen van de weg’ werden de eerste volgelingen van Christus eerst ge-
noemd. Wanneer ik de wegwerkzaamheden zie die de afgelopen weken in Fijn-
aart plaatsvonden moet ik daaraan denken. Arbeiders die in weer en wind met 

hun laarzen in de modder staan en stug doorwerken om 
hun opdracht te volbrengen. Deze vakmensen zouden wel 
wat meer waardering mogen hebben! Het geloof maakt 
ons tot wegbereiders van de Heer. Het graaft diep en er 
wordt heel wat overhoop gehaald, maar ook als de kerk 
door een wegversmalling moet, gaat het werk door. Jezus 

zelf spreekt immers van het smalle pad. 
‘Belang van God en geloof neemt verder af in Nederland’, dat blijkt uit een on-
derzoek waarbij ruim 2000 mensen werden ondervraagd. Het is een beeld dat 
we herkennen, het zal geen verrassing zijn. Nog maar 25% van de deelnemers 
noemde zich christelijk. Het christendom is een minderheid geworden, maar wel 
vele malen groter dan de 5% moslims en 2% andere religies. De grote meerder-
heid van de Nederlanders is dus niet gebonden aan een levensovertuiging. 
Wat verder opvalt is dat de maatschappelijke betekenis van geloof snel afneemt. 
Ook dat herkennen we, de afschaffing van de zondagswet is daar een voorbeeld 
van. In Brabant wordt het betreurd dat veel kerkgebouwen worden gesloten, 
maar de meeste mensen zijn van mening dat de kerk geen bepalende rol moet 
hebben in de samenleving. Zelfs tegen onderwijs op godsdienstige grondslag 
wordt negatief aangekeken, terwijl een meerderheid van de ouders in de praktijk 
toch kiest voor een christelijke school. 
Eigenaardig vind ik het wel als mensen de schuld van de ontkerkelijking geven 
aan de islam. Mensen die verder helemaal geen waarde hechten aan de christe-
lijke traditie doen boos omdat een folder van de Hema zijn klanten een vrolijk 
voorjaar toewenst in plaats van een vrolijk Pasen. Als degenen die zich daar 
druk over maken nu eens wat meer de Bijbel gingen lezen en wat minder recla-
mefolders. 
Iemand noemde de uitkomsten van dit onderzoek een koude douche, waarop 
iemand anders zei dat je van een koude douche wakker wordt om welgemoed 
de dag in te gaan die God ons geeft. Dat laatste lijkt me een goede reactie. Het 
christelijk geloof is immers begonnen als een kleine groep die moest opboksen 
tegen vooroordelen, maar ze vielen wel op. Lucas beschrijft in zijn verslag over 
het ontstaan van de kerk hoe de leerlingen van Jezus in de toenmalige wereld-
stad Antiochië voor het eerst christenen werden genoemd (Handelingen 11:26). 
Dat was dus geen naam die ze zichzelf gaven, maar zo werden ze door buiten-
staanders betiteld.  
Zo denk ik dat in onze tijd levende en spraakmakende geloofsgemeenschappen 
blijven bestaan. En ondanks het onderzoek heb ik het idee dat we het in onze 
dorpen zo slecht nog niet doen. We timmeren aardig aan de weg. Als straten-
makers die de komst van de koning voorbereiden. (Of is hij al gekomen?).  
Straks gaat in mei de Voorstraat op de schop, maar de kerk blijft bereikbaar. 
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Want God zoekt toegang tot ons hart. Dankzij Jezus weten we dat alle blokka-
des zijn opgeheven. De weg is vrij. 
 
Ds. F.C. de Ronde  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KERKDIENSTEN 
 
3 april Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5):Protestantse Gemeente Willemstad 
10.00 uur De Dorpskerk 
Bijzonderheden Oudenbosch’ Mannenkoor  
Voorganger Ds. F.C. de Ronde  
Ambtsdrager van dienst Emie Hendrikse 
Gastheer / gastvrouw Menno Bom 
Collecte Rondgang 
 
               Uitgang 

1e Kerk 
2e Diaconie eigen gemeente 

Onderhoudsfonds  
 
10 april  Moerdijk FM: Protestantse gemeente Fijnaart 
10.00 uur De Dorpskerk 
Bijzonderheden FLAME; Meetingpoint 
Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  
Ambtsdrager van dienst Menno Bom 
Gastheer / gastvrouw Susanne Baan 
Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Onderhoudsfonds  
K.I.A.: ‘Versterk de kerk in Kameroen’ 

 
11 april, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. van der Sterre  (HA) 
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17 april  Moerdijk FM: Gereformeerde kerk Zevenbergen 
10.00 uur De Dorpskerk 
Bijzonderheden Doopdienst 
Voorganger Ds. F.C. de Ronde  
19.00 uur Specialdienst in De Ontmoetingskerk: 

Zie poster elders in het kerkblad 
Ambtsdrager van dienst Janita Bom 
Gastheer / gastvrouw Marloes Stoop 
Koster 19.00 uur Bas van Dueren den Hollander 
Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Kerk 
Onderhoudsfonds  

 
24 april  Moerdijk FM: Hervormde kerk Klundert 
10.00 uur De Dorpskerk 
Bijzonderheden  
Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  
Ambtsdrager van dienst Piet de Lange 
Gastheer / gastvrouw Léander van Holten 
Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Kerk 
Diaconie: Eredienst en kerkmuziek 

 
ROOSTERS 
 
 Kinderoppas Kindernevendienst 
  3 april  Linda, Jolande 
10 april  Flame 
17 april  Neely Anne, Claudia 
24 april  Myrthe, Jose 

 
 PPT-dienst Beamerdienst 
  3 april Ad Gerrit 
10 april Edward Willian 
17 april Jan Bert 
24 april Tiny Anton 

 
 
 Bloemendienst Organist 
  3 april Paula de Rooij Dick van der Giesen 
10 april Dit Konings Ad van Sprang 
17 april Hanny v. d. Kemp Johan van der Steen 

19.00 uur: Ad van Sprang 
24 april Riet Jongbloed Dick van der Giesen 
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TOELICHTING COLLECTEN TAAKGROEP KERK EN WERELD 
 
3 april: Diaconale collecte eigen gemeentewerk 
De collecte voor zondag 3 april 2016 is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk 
van de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. “Elk 
kind en iedere jongere weet zich geliefd door God.” Dat is een verlangen van 
veel ouders en grootouders voor hun kinderen en kleinkinderen. De Taakgroep 
Kerk en Wereld deelt dit verlangen. Want geloofsopvoeding is niet alleen op 
zondag in de kerk, maar is van alledag. Daarom vragen we u om uw bijdrage tij-
dens de collecte voor het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Fijnaart, Heij-
ningen en Standdaarbuiten, want samen geven we het geloof door aan de vol-
gende generaties! Helpt u mee? 
 
Zondag 10 april 2016: Diaconale collecte Kerk in Actie Themajaar ‘Versterk 
de kerk’, Duurzame landbouw en predikantenopleiding - Kameroen 
Op zondag 10 april 2016 collecteren we voor het project “Duurzame landbouw 
en predikantenopleiding in Kameroen”. Dit project staat centraal binnen ons 
themajaar “Versterk de kerk” van Kerk in Actie. Graag bevelen wij deze collecte 
in uw offervaardigheid aan. 
 
Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk van Noord-Kameroen. 
Het is een kerk die de boerengemeenschap houvast wil bieden, in materieel én 
in geestelijk opzicht. Via Kerk in Actie steunt u twee van hun programma’s: 
duurzame landbouw voor voedselzekerheid en de opleiding van predikanten. De 
Lutherse Broederkerk heeft 250.000 leden en 1.300 kerken in Noord-Kameroen 
in een gebied zo groot als Nederland. De kerk is actief betrokken bij het onder-
wijs en de gezondheidszorg in de regio, bij de verbetering van de landbouwme-
thoden en microkrediet voor kleine ondernemers. De kerk traint het kerkelijk ka-
der en produceert bijbels en liturgisch materiaal in vijftien lokale talen. Zo is de 
kerk een plek voor groei, bezinning en gebed geworden voor de boerenge-
meenschap van Noord-Kameroen. 
 
Zondag 17 april 2016: Diaconale collecte eigen gemeentewerk 
Op zondag 17 april 2016 collecteren we voor het in stand houden van de kerkte-
lefoon. De kerktelefoon is een geweldig middel voor diegenen die niet meer in 
staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. De taakgroep Kerk en Wereld (Diaconie) 
verzorgt deze voorziening en met de opbrengst van de collecte kunnen we die in 
stand houden voor de aan huis gebonden gemeenteleden. Helpt u mee? 
 
Zondag 24 april 2016: Diaconale collecte Protestantse Kerk Eredienst en 
kerkmuziek wereldwijd 
De collecte voor zondag 24 april 2016 is bestemd voor de ontwikkeling van 
christelijke liederen in diverse talen. Wereldwijd zingen christenen om God te 
eren. Veel mensen zingen het liefst in hun eigen taal, met woorden en teksten 
die vertolken wat zij denken of voelen. Christenen uit etnische minderheden of 
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behorend tot lokale stammen hebben niet altijd liederen in hun eigen taal. Daar-
om steunt Kerk in Actie organisaties als het Audiovisueel Centrum van de Kerk 
van Pakistan. Dit centrum ontwikkelt christelijke en kerkliederen in diverse lokale 
talen, zodat mensen in heel Pakistan God kunnen lofzingen op melodieën die 
hun bekend zijn en in een taal die hen raakt. Met deze collecte ondersteunen we 
in Nederland en wereldwijd organisaties die kerkmuziek ontwikkelen voor diver-
se doel- of taalgroepen. 
 
 

       TAAKGROEP   PASTORAAT 
 
WIJ GEDENKEN 
 

In memoriam Johanna Aria Hartmans - Knook   
Op 18 februari 2016 is in het ziekenhuis vrij onverwacht overleden mw. 
Hartmans, geboren Knook (Jan Punthof 9), in de leeftijd van zevenen-
zeventig jaar. Annie Knook werd geboren op 24 april 1938 in Zeven-

bergen als vijfde in een gezin dat acht kinderen zou omvatten. Op 12 april 1960 
trouwde ze met Chris Hartmans met wie ze drie kinderen kreeg. De oudste was 
Marian, die helaas ernstig gehandicapt was en vanaf de kleuterleeftijd tot aan 
haar overlijden in 2009, in een instelling moest worden verzorgd. Na Marian kre-
gen Annie en Chris nog een dochter, Carolien, en een zoon, Dennis, en schoon-
kinderen en kleinkinderen. Mw. Hartmans was een moeder en grootmoeder bij 
wie alles kon. Ze was sterk van geest en zorgzaam, bijvoorbeeld toen ze tijdens 
de ziekte van Carolien in het gezin veel heeft gedaan. Zo uitte ze haar liefde, 
heel praktisch, want mw. Hartmans was niet iemand die met haar gevoelens te 
koop liep. Ze heeft genoten van Gods goede schepping. Ze hield van bloemen 
en planten en vond het fijn om op vakantie te gaan. In de rouwdienst hebben we 
uit Psalm 139 gelezen. Over God die ons beter kent dan wij onszelf kennen. Hij 
ziet ons aan met liefdevolle ogen, de ogen van Christus. ‘Gij legt uw hand op 
mij’, zegt de psalmist. Zoals het klonk in de afscheidsdienst: ‘Abba, Vader, U al-
leen, U behoor ik toe’. Moge God Carolien en Herman, Dennis en Jolanda, de 
kleinkinderen Anouk, Nikki en Meike, Leen en Wil en de ander familieleden Zijn 
liefde schenken en dragen in de tijd die komt.  
Ds. Van der Sterre. 
 

In memoriam Jannetje Knook-Lukas  
Op 11 maart 2016 is in haar woning aan de Fazantstraat overleden 
mw. Jannetje Knook-Lukas in de leeftijd van 85 jaar. Jannie Lukas 
werd geboren op 7 april 1930 aan de Drogedijk als jongste in een gezin 

van negen kinderen. In 1952 trad ze in het huwelijk met Joost Knook, met wie ze 
drie kinderen mocht ontvangen en later klein- en achterkleinkinderen. Een groot 
verdriet was ruim twee jaar geleden het overlijden van haar man met wie ze 
meer dan zestig jaar getrouwd is geweest. Mw. Knook was een zorgzame vrouw 
met velerlei talenten. Zo handwerkte ze voor de handwerkkring en ook maakte 
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ze prachtige kerstkaarten. Ze was dankbaar voor de bezoeken van kinderen en 
kleinkinderen. Het geloof betekende veel voor haar. Ze was, met haar heldere 
geest, heel betrokken bij het wel en wee van de gemeente en, als ze maar 
enigszins kon, trouw in de kerkgang. In de dienst hebben we uit Psalm 62 gele-
zen. Over God die een Rots is en, voor alle mensen, een hut om te schuilen. Het 
was het fundament van haar bestaan. Of, zoals Paulus schreef in Romeinen 8: 
Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krach-
ten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schep-
ping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven 
heeft in Christus Jezus, onze Heer. 
Moge God ook voor Annie en Hans, André en Lijnie, Jaap en Mariëtte, en de 
klein- en achterkleinkinderen een rots en schuilhut zijn.  
Ds. van der Sterre 
 
Pastoralia 
 
Wijk 1 en 5 – Ds. J.H. van der Sterre 
 
Thuis   
-Met dhr. en mw. Van de Luijtgaarden (Van Heemstralaan 7) gaat het langzaam 
iets beter. 
-Dhr. Leen Sonneveld (Van Heemstralaan 26) werd een paar dagen opgenomen 
in het Ziekenhuis. Hij is weer thuis en maakt het goed.     
-Dhr. Dingeman Giljam (Van Disstraat 12) kreeg een nieuwe knie aangemeten. 
Na een paar dagen was hij, met krukken, al weer thuis.  
-Mw. Dit Konings (Van Heemstralaan 22) die in het ziekenhuis onderzoeken on-
derging, voelt zich de laatste tijd weer wat fitter worden.    
-Mw. Den Hollander-Nieuwkerk (Patrijsstraat 14) die ineens verschijnselen ver-
toonde die enigszins op een TIA leken, werd korte tijd opgenomen in het zie-
kenhuis. Helemaal de oude mocht ze al weer snel naar huis. Reden tot dank-
baarheid.  
-Dhr. Willem Ardon (Patrijsstraat 8), die een voorbereidende chemokuur kreeg, 
zal binnenkort toch de eerder aangekondigde operatie kunnen ondergaan. Het is 
een zware, maar hopelijk knapt hij er van op.      
-Dhr. Frans Brouwer (Van Disstraat 3) kreeg de uitslag van een scan waaruit ge-
lukkig bleek dat de chemokuur is aangeslagen, zodat de behandeling kan wor-
den voortgezet.   
-Bij dhr. Sjaak van Beek (Dennenlaan 4), met wie het zo goed ging, zijn helaas 
toch uitzaaiingen geconstateerd. Overlegd wordt nu hoe deze behandeld zullen 
worden. 
 
Zeven Schakels 
-Mw. C. van Helden - Konings (Kerkring 62) die meer verzorging nodig heeft dan 
ze thuis kon krijgen, verblijft sinds enige weken in De Zeven Schakels in Zeven-
bergen, (begane grond, huisje 65). Als er plaats is in de Fendertshof hoopt ze 
terug te keren naar Fijnaart.  
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Vijftigjarig huwelijk 
Onze hartelijke felicitaties gaan naar Ab en Tiny Bienefelt - de Troije (Van 
Heemstralaan 38), die op 4 maart hun 50-jarig huwelijk vierden. Dat zij nog lan-
ge jaren voor elkaar, de kinderen en kleinkinderen gespaard mogen worden. 
  
Overleden  
Op 11 maart overleed in haar woning aan de Fazantsraat, mw. Jannie Knook - 
Lukas. Zij werd ruim vijfentachtig jaar. Het in memoriam, en ook dat van mw. 
Annie Hartmans – Knook, vindt u elders in dit nummer.    
     
Moge God, de Vader van de Heer die op Pasen is opgestaan, allen, ook die 
gemeenteleden die niet genoemd kunnen of willen worden, maar soms ook veel 
te dragen hebben, kracht en troost schenken.   
 
Wijk 2, 3 en 4 – Ds. F.C. de Ronde 
  
-Mw. Gerda Nieuwenhuis, Friesestraat, is weer thuisgekomen na haar verblijf in 
de 7 Schakels i.v.m. de gevolgen van een TIA. 
-Dhr. Gerrit Verhagen, Deventerstraat, heeft momenteel dagelijks een zuurstof-
behandeling om een wond die niet goed heelde te genezen. 
-Leen en Wil Hartmans-van der Giessen, Pr. Margrietstraat 22, gaan verhuizen 
naar de Jan Punthof. Wil kampt al langere tijd met gezondheidsklachten en we 
hopen van harte dat het nieuwe thuis hun de nodige rust mag geven. 
-Mw. Els Verhagen-van Willigen, Hazebrouckstraat 26,heeft veel last van pijn-
klachten en onderging daarvoor een ingreep aan haar rug in het Erasmuszie-
kenhuis. 
-Mw. Betsy Boelhouwers-Westerlaken, Pr. Margrietstraat 9, heeft enige dagen in 
het ziekenhuis gelegen, maar maakt het weer een stuk beter. 
-Mw. Rie de Booij-Boot, Hazebrouckstraat 7, herstelt voorspoedig van haar 
heupoperatie. 
-Mw. Nel Blok-Huijzers, Pr. Bernhardstraat, is begonnen met een kuur waarvoor 
zij wekelijks naar het ziekenhuis moet. 
-Mw. Tiny Dielen-Marks, Bredabaan 949, Brasschaat BE, revalideert thuis na de 
knie-operatie die ze onderging. 
 
Dat het goede nieuws van Pasen een ieder, ook degenen die hier niet genoemd 
kunnen worden, telkens nieuwe moed en kracht zal geven. 

Als u gemeenteleden een kaart wilt sturen, dan zijn hier de adressen van diverse zie-
kenhuizen: 
- 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 
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Lieve mensen, 
Dankbaar en blij zijn wij dat we ons 50-jarig huwelijk mochten vieren.  
Uw belangstelling en de vele lieve kaarten die we ontvingen, hebben mede  bij-
gedragen aan het welslagen van deze feestelijke dag.  
Ab en Tiny Bienefelt. 
 

 
Verhuisd 
 

-Dhr. G.W.P. Schreuders, Oudemolensedijk 29, 4793TE > Wilhelminastraat 10, 
4793EN Fijnaart. 
-Mw. C. den Ottelander, Boerendijk 64A, 4793RW > Wilhelminastraat 10, 
4793EN Fijnaart. 
-Dhr. J.P. Bom, Voorstraat 36, 4793EV > Kadedijk 79, 4793RP Fijnaart. 
 
Overgeschreven van de Hervormde Gemeente te Klundert naar onze  
gemeente: 
-Mw. J.M. Müller – Kreeft, Kerkring 49, 4793ES Fijnaart. 
Hartelijk welkom en we hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen in onze  
gemeente. 
 
Vertrokken. 
-Dhr. M. van den Hurk, Hazelaarstraat 20, 4793BD Fijnaart > Margrietstraat 28, 
4751BD Oud Gastel. 
-Mw. J. Zaaier, Zoete Kroon 4, 4793KB Fijnaart > Koningin Emmastraat 61, 
4797HJ Willemstad. 
-Dhr. R.A. Kamp, de Polderstraat 56, 4794AN Heijningen > Abraham Andrie-
slaan 13, 4797CA Willemstad. 
 
80+ verjaardagen 
02 apr. Mw. M.P. van der Giesen – Huijzers, Kerkring 103, 4793ES  
02 apr. Mw. J. Klaassen – Blokland, Koperwiekstraat 9, 4893HS  
08 apr. Mw. M.J. Huijzers – Nieuwkerk, Jan Punthof 7, 4793GR  
09 apr. Mw. N. Bevelander – Verhoeven, Edvard Griegstraat 10, 4793GP 
10 apr. Mw. M.N. Speelman – van der Star, Hazelaarstraat 22, 4793BD 
10 apr. Mw. A. Nieuwkerk – Crezee, Brabantse Bellefleur 13, 4793KC 
12 apr. J.H. Driesprong, Eksterstraat 14, 4793GW 
12 apr. Mw. A.J. Kaptein – Dijkgraaf, Brabantse Bellefleur 33, 4793KC 
15 apr. Mw. G.J.E.E. van der Weerd – Venhuis, Appelaarseweg 18A, 4793EK 
15 apr. Mw. N.A. Kamp – Nieuwkoop, Kerkring 43, 4793ES 
17 apr. Mw. J. Lukas – Hack, Kerkring 99, 4793ES 
17 apr. Mw. H. Huijzers – Grootenboer, Jan Punthof 83, 4793GT 
21 apr. Dhr. D.A. Maris, Kerkring 42, 4793ES  
25 apr. Dhr. J. van den Berg, Markweg-Zuid 5, 4794SN Heijningen.  
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Huwelijksjubilea 
50 jaar: 
22 april Echtpaar Goulooze-van der Flier, Koningin Emmastraat 1,  

4797HH Willemstad 
60 jaar: 
25 april Echtpaar Van de Ree-Agterdenbos, Jan Punthof 71, 4793GS 
 
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. 
 

 
TAAKGROEP   GEMEENTE   ZIJN 

 
 

    Van de KERKENRAADSTAFEL 
 
 

Samenvatting kerkenraadsvergadering 19 januari 2016   
                                                

De vicevoorzitter opent de vergadering met 
het lezen van 1 Petrus 2: 9-12 + de ‘daglezing’ in de 
week van Gebed voor de Eenheid: Eenheid als getui-
genis (naar aanleiding van 1 Johannes 4). Hij gaat voor in gebed en heet dan de 
aanwezigen welkom. 
Als bezinning  heeft ds. Van der Sterre gekozen voor: “Communicatie van het 
evangelie - door zegenen”. Vooraf heeft hij een tekst aan de kerkenraadsleden 
toegezonden, die wordt doorgenomen, met mondelinge toelichting. 
De tekst is onderverdeeld in drie gedeeltes:  
- Zegenen - Bijbelse notities. Over mensen in de Bijbel die op belangrijke mo-
menten in hun leven zegenen of gezegend worden. 
- Zegenen - in de kerk, bijv. bij doop, avondmaal, Openbare Geloofsbelijdenis, 
de bevestiging van ambtsdragers en pastoraal  medewerkers, huwelijk.   
- Zegenen - rituelen in de beeldcultuur, bijv. in liturgische kleding van de voor-
ganger en andere liturgische kleuren, het lichtje van de KND.  
De kern van zegenen is: de ander wordt in Gods tegenwoordigheid geplaatst. 
Of: in de zegen schenkt God zijn genadige tegenwoordigheid, waarvan de ze-
gen het teken is. 
Uit de vergadering komen diverse suggesties/mogelijkheden m.b.t. zegenen in 
onze gemeente naar voren. 
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Na vaststelling van de agenda en het doorgeven van een enkele medede-
ling wordt het verslag van de vorige vergadering (8 december 2015) besproken. 
De Kerstkranten vragen komend jaar een andere aanpak. 

M.b.t. verkiezing voorzitter en vicevoorzitter van de kerkenraad stelt het mo-
deramen voor Menno Bom te benoemen tot voorzitter van de kerkenraad voor 
beleids- en bestuurlijke aspecten en Adri de Vrij, voorzitter van de Taakgroep 
Pastoraat, als aanspreekpunt van de gemeente voor inhoudelijke en pastorale 
aspecten. (Hierover heeft u in een eerdere Contactruimte kunnen lezen.) De 
kerkenraad stemt unaniem in met bovengenoemd voorstel van het moderamen. 
Beide ambtsdragers nemen hun benoeming aan. Met betrekking tot de (her-
)benoeming van een vicevoorzitter wordt unaniem ingestemd met de herbenoe-
ming van ds. Hans van der Sterre, die aangeeft deze herbenoeming te aanvaar-
den. De samenstelling van het moderamen blijft, behalve toetreding van Menno 
als nieuwe voorzitter, verder  ongewijzigd. 
Voor vacatures in de kerkenraad wordt de procedure voor het voordragen van 
namen in gang gezet. Ook zal gevraagd worden om voorstellen van namen voor 
pastoraal medewerkers. Over de vacature die er is namens de Jeugdraad i.v.m. 
het vertrek van Anton Dijkshoorn (jeugdouderling) zal nog nader overleg plaats-
vinden. 

Vervolgens worden de agendapunten Namen noemen einde kerkelijk 
jaar, Vluchtelingenvraagstuk en Kinderzegen besproken. Van de eerste 2 wor-
den kort afspraken en updates weergegeven, over de kinderzegen wordt, ook 
vanwege uitvoerige discussies in eerdere vergaderingen, nu vooral gesproken 
om tot een voorgenomen besluit te komen dat aan de gemeente zal worden 
voorgelegd op de komende gemeenteavond. 

Vanuit de taakgroepen worden enkele mededelingen doorgegeven, w.o. 
Pastoraat: de wijkavonden gaan vanaf 26 januari starten, 
Gemeente Zijn: de 16+-avond is een goede avond geweest; ook van rooms-
katholieke zijde bestond belangstelling.  
Franc is begonnen met de basiscatechisatie; er waren 6 jongens en 1 meisje (uit 
de groepen 6-7-8). 
Jeugdraad: er wordt e.e.a. afgestemd over (data van) Meeting Point en Flame. 
Beheer: de Taakgroep heeft Menno als voorzitter gekozen; de jaarrekening 
2014 is goedgekeurd door de RCBB (Regionaal College voor de Behandeling 
van Beheerszaken); de naamborden van de kerken en van de begraafplaats zijn 
bevestigd; de actie Kerkbalans is gestart;  
  M.b.t. de ingekomen en uitgaande post zijn er geen vragen, waarna de 
diensten en activiteiten van de afgelopen en komende weken besproken wor-
den: 
Kerstnachtdienst: Complimenten aan Franc voor de preek. M.b.t. begeleiding 
door muzikanten zal voor komende speciale diensten afstemming gezocht wor-
den met de Liturgische Werkgroep.  
Oudejaarsdienst: helaas slecht bezocht.  
Verder komen aan bod de Kerstzangdienst, Kerstmarkt (was van buitenaf jam-
mer genoeg niets van te zien) en de herdertjestocht in Standdaarbuiten: dit was 
een heel mooie en sfeervolle gelegenheid. Wellicht ook iets voor Fijnaart? 
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Van de rondvraag wordt door meerdere kerkenraadsleden gebruik ge-
maakt. Het zijn vooral kleine/praktische vragen, die meteen beantwoord dan wel 
op korte termijn opgepakt kunnen worden. 

Janita Bom  sluit de vergadering met het lezen van een gedicht over 
Kinderzegen, waarna de vicevoorzitter de aanwezigen wel thuis wenst en hen 
dankt voor hun inbreng. 
 
Susanne Baan, scriba. 
 
Oudenbosch’ Mannenkoor – 3 april 
Het bekende Oudenbosch’ Mannenkoor (OMK) hoopt de eredienst op 3 april 
a.s. op te luisteren door het zingen van een aantal liederen. Het koor is opge-
richt in 1909 n.a.v. de geboorte van prinses Juliana. Het koor, bestaande uit 45 
leden, staat onder leiding van de heer Christ Vergouwen, muziekleraar en te-
vens dirigent van enkele andere koren. 
Het jaarlijkse muzikale hoogtepunt is het steeds drukbezochte kerstconcert op 
de zondag voor Kerst in de kapel in Oudenbosch. Het koor heeft een serieus 
repertoire en nagenoeg alle liederen worden 4-stemmig uitgevoerd. Zij zingt 
weleens vaker in kerken maar het is geen kerkkoor. Toch is in overleg tussen 
de dirigent en ds. De Ronde een aantal liederen uitgezocht die passend worden 
geacht om in de dienst van 3 april a.s. te zingen. 
Het OMK heeft weleens vaker opgetreden in de kerk in Fijnaart maar deze keer, 
en dat is bijzonder, zal bij het uitgaan van de kerk een speciaal ingestudeerd 
klein aantal liederen worden gezongen als een soort toegift. Iedereen is uiter-
aard vrij om na de dienst de kerk te verlaten. Men hoopt echter dat velen van dit 
miniconcert van ongeveer 10 minuten willen genieten. 
Bij het OMK zijn, zoals bij alle koren, nieuwe leden altijd welkom. Een verster-
king met vooral 1e tenoren en bassen is in het bijzonder gewenst. Mannen die 
interesse hebben kunnen zich melden bij ons gemeentelid de heer Ger Stam 
die ook lid is van het OMK. 
 
Johnny Cash goes to church Zondag 17 april 19.00 uur 
Op zondagavond 17 april om 19.00 uur vindt in De Ontmoetingskerk een Johny 
Cash kerkdienst plaats met ds. Piet van Die en de muziekgroep Cashflow3, 
waarin de ons bekende Wim Bevelander meespeelt. Zij zijn in 2013 begonnen 
met deze muzikale vieringen en trekken door het hele land steeds honderden 
bezoekers. Eerder traden zij al op met nummers van de bekende Ierse band U2. 
In deze dienst wordt verteld  over het werk en leven van Johnny Cash en wordt 
zijn muziek ten gehore gebracht. Ds. Piet van Die schrijft hier zelf als volgt over: 
“Waarom een Cash-dienst? Omdat Johnny een diepgelovig mens was. Maar hij 
was bepaald geen heilige...  
Cash heeft in zijn leven veel dingen gedaan die God verboden had. Hij was lan-
ge tijd verslaafd, was gewelddadig (hij vond bijvoorbeeld zo’n beetje het ver-
bouwen van hotelkamers eigenhandig uit), maar streed ook altijd tegen zijn duis-
tere zijde. Steeds bleef hij op zoek naar vrede met God en met zichzelf. Hij ge-
tuigde van dat geloof, nam tal van religieuze songs op en schreef er zelfs boe-
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ken over. In de dienst horen we niet alleen songs van Cash, maar wordt ook ver-
teld over zijn leven en zijn geloof. Wie de dienst meemaakt, krijgt een indringend 
beeld van een zoekend mens die God en zijn naaste zo goed mogelijk probeer-
de lief te hebben. Maar ook van een man 
die altijd open en eerlijk was over zijn 
duistere zijde. Dat maakte hem tot een 
mens zoals jij en ik: zondaar en kind van 
God tegelijk.” 
De bedoeling is dat er veel mensen op af- 
komen van binnen en buiten de kerk: vo-
gels van verschillend pluimage bij elkaar 
brengen rond goede muziek en het goede 
nieuws van Jezus. 
www.pietvandie.nl 
 
 
 
      
     
 

 
Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten 

 
U I T N O D I G I N G 

 
De kerkenraad nodigt u hartelijk uit voor de gemeenteavond op 

woensdag 30 maart 2016 in Het Trefpunt. 
Aanvang 20.00 uur. 

Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. 
AGENDA  
1. Welkom door H.A. Bom, voorzitter kerkenraad 
2. Opening door ds. F.C. de Ronde 
3. Mededelingen  
4. Kinderzegening  
5. Kerk 2025 
6. Beleidsplan  
7. PAUZE 
8. Korte terugkoppeling m.b.t. beleidsplan van voor de pauze 
9. Terugkoppeling van de wijkavonden tot nu toe 
10. Rondvraag 
11. Sluiting door ds. J.H. van der Sterre 
 
Hierna volgt een informeel samenzijn met een hapje en een drankje. 
 
Met vriendelijke groeten, Susanne Baan, scriba 
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Portret van een gemeentelid 
 
	     Dick van der Giesen 
 
Hoe lang ben je al lid van deze kerk en waarom van 
deze kerk? 
Ik ben al mijn leven lang lid van deze kerk. Van kinds af 

aan kom ik hier al en ik was 8 jaar toen ik op het orgel ging spelen. Vanaf mijn 
10e was ik officieel organist van deze kerk. Eerst deed ik alles uit mijn hoofd, 
maar ik moest wel orgelles nemen van de kerkenraad. Ik vond het toen prachtig 
en ik vind het nog steeds prachtig! 
 
Welke bijdrage lever je aan onze kerk? 
Ik maak muziek: op het orgel, bij het Interkerkelijk koor en ook 1x per maand in 
de rooms-katholieke kerk met het Jacobuskoor. 
 
Wat beleef je aan onze kerk? 
Soms doet een dienst me heel veel, soms minder. De kerk is belangrijk voor me 
en ik zal niet gauw kritiek hebben. Ik vind het jammer dat er mensen zijn die zo 
gemakkelijk kritiek hebben. Ook weleens op mij, maar als ik het dan zelf mooi 
gevonden heb, denk ik: dat is jammer. Ik hoor ook: ‘Mooi gedaan.’ Als ik alleen 
daar boven zit, voel ik dat we het met elkaar doen. (Hoewel ik eigenlijk de baas 
ben �.) 
 
Welke ervaring zal je altijd bijblijven? 
Het jubileum van 50 jaar organist. Ik wilde het eigenlijk niet, maar wat was het 
mooi! Ik heb toen zoveel liefde ervaren van mensen. Ik houd van mensen en 
toen kreeg ik zoveel liefde terug! 
 
Als de kerk er niet was, wat zou je dan missen? 
Dan miste ik het geheel van wat er gebeurt in de kerk. Het zou voor mijzelf heel 
triest zijn, een grote leegte. Ik ben een echt kerkmens, ik kan niet zonder kerk en 
kerkmuziek. 
 
Wat staat er op je kerkelijke verlanglijstje?   
De stilte voor de dienst. Het is wel grappig dat iedereen met elkaar zit te kletsen, 
maar ik krijg een soort theatergevoel als iedereen dan ineens stil valt als de pre-
dikant binnenkomt. In de rooms-katholieke kerk is het veel stiller voor de dienst. 
Je kunt toch ook bij de koffie met elkaar bijpraten? Als je stil bent, kun je je op 
de dienst voorbereiden. 
 
Welk lied zing je heel graag? 
Lied 997 

Ga uit, o mens en zoek uw vreugd, 
nu in de lente zich verheugt 

al wat er leeft op aarde! 
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De gaarden zijn op ’t schoonst gesierd, 
opdat gij ’t lieve leven viert, 

dat God u openbaarde. 
 

De bomen staan in blad gezet,  
de aarde dekt haar naaktheid met 

een licht groene wade; 
en tulp en narcis evenzo:  

veel heerlijker dan Salomo 
bekleedt ze Gods genade. 

 
En vogels, waar men hoort of ziet, 
de leeuwerik zingt het hoogste lied, 

de zwaluw voedt haar jongen. 
De bronnen ruisen overal, 

loof Hem, in wie u eens voor al 
het leven is ontsprongen 

God heeft zijn schepping goed gedaan, 
hoe zou ik zelf dan buiten staan? 

Hij heeft de dood verdreven. 
En ik zing mee, nu alles zingt, 
het lied dat overal weerklinkt, 

de lofzang om het leven. 
 

Wat gaat er heel goed in onze kerk? 
Ik ben heel blij met onze twee predikanten. Ik vind ze allebei sympathiek en ik 
kan goed met hen samenwerken. Dan speel ik met plezier. Ik vind ook dat we 
liturgisch goed bezig zijn. We werken met de kleuren en we weten precies hoe 
zo’n dienst in elkaar zit. 
 
Wat kan er beter?  
Ik zou het niet weten, de sfeer is goed en zoals ik al zei: ik heb niet gauw kritiek. 
 
Aan wie geef je deze pen door?  
Aan Ella Knook. 
 
 

Op 10 april zijn we met onze boeken te vinden in de  
Vijverhof. We hebben boeken in diverse prijzen; ook  
heel veel koopjes. Waarschijnlijk hebben we ook een  
uitstalling in de "voorhal". Die gaat dan over een  

speciaal onderwerp. Verdere afkondiging komt op de beamer. Steek uw licht op  
bij de boekentafel. 
 
Nel G., Janneke en Bep 
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Jeugdrubriek 
 

 
 
 
 

kinderkerkflame@hotmail.com 
 

Van de kindernevendienst 
Veertig dagen hebben we geteld tot het Pasen was, maar we zijn nog niet uitge-
teld. We tellen vanaf Pasen door tot Pinksteren. Op de veertigste dag vieren we 
Hemelvaart en op de vijftigste Pinksteren.  In deze periode is het centrale thema 
bij de kindernevendienst herkenning.   
De 1e zondag van april is de 8e paasdag in de telling van Pasen naar Pinksteren.  
Deze zondag gaan we het hebben over onderweg. We lezen het verhaal van de 
Emmaüsgangers. Twee leerlingen zijn onderweg en Jezus voegt zich bij hen en 
loopt verder met hen op. De twee leerlingen herkennen Jezus eerst helemaal 
niet, pas na het breken en delen van het brood zien ze wie bij hen is. We gaan 
het hebben over hoe je iemand herkent als je niet kunt zien en over vertrouwen 
op God ook al zien we Hem niet. 
De 2e zondag is de 15e paasdag. Het thema is dan Echt waar?. De Emmaüs-
gangers vertellen de andere leerlingen dat Jezus is opgestaan. Kort daarna ver-
schijnt Jezus zelf in hun midden. De leerlingen schrikken, is Hij het echt, is Hij 
opgestaan?  Jezus ziet hun angst en zegt: “Raak me aan”. Daarna laat Hij zijn 
handen en voeten zien. Nog lijken de leerlingen het niet te kunnen geloven. 
Daarop legt Jezus uit dat alles wat er over Hem geschreven staat in de heilige 
boeken, moet gebeuren. Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en ster-
ven, en drie dagen later zal opstaan uit de dood. En ook dat namens de Messias 
het goede nieuws verteld moet worden.  Dit is wat alle volken moeten horen: 
‘Begin een nieuw leven, dan zal God je fouten vergeven.’ Waar herken jij ie-
mand aan? Een bril, haarkleur, kleding? In de kindernevendienst zullen we het 
spel Wie is het? spelen.   
Het thema van de 3e zondag van april is Luister naar mijn stem. Het is dan al-
weer de 22e paasdag. We lezen uit Johannes 10 waarin staat dat de mensen 
niet geloven dat Jezus de Messias is. Jezus zegt dat de mensen die wel in Hem 
geloven Zijn schapen zijn en Hij is hun Herder. Zij kennen Zijn stem, volgen 
Hem en luisteren naar Hem. Luister je mee?  
De 4e zondag in april is het alweer de 29e paasdag. We zullen het hebben over 
In liefde. We lezen uit Johannes 13 waar Jezus zijn leerlingen een nieuwe regel 
meegeeft: “Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar 
liefhebben”. Wat kunnen wij doen voor mensen die we liefhebben? In de kinder-
nevendienst zullen we een kaart maken. De oudste groep zal een gebedsdoosje 
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(tefilin) maken. Joodse mensen dragen vaak zo’n doosje, waarin woorden van 
de belangrijkste geboden op een strookje staan.   
Er is dus weer genoeg te horen en te doen. Doe je weer mee? 
 
De leiding 

 
Vakantie Bijbel Club 2016 : De Bouwplaats 
Het duurt natuurlijk nog een hele tijd voordat het 
herfstvakantie is, maar… 
Achter de schermen wordt er alweer met de stuurgroep 
nagedacht over thema/locatie/programma e.d. 
Dit jaar zal het gehouden worden op donderdag en 
vrijdagmiddag in de herfstvakantie. We kunnen het 
natuurlijk niet alleen. Zou je ons dit jaar willen helpen? 
Laat het dan even weten aan één van de 
stuurgroepleden. Dit kan van alles zijn, van oppas tot poppenkast, van helpen 
met de knutsels tot pannenkoeken bakken. 
Alvast bedankt, 
Emie Hendrikse, Gerda van Dorp, Sandra van Dorp, Colinda van der Steen 
vbc@pknfijnaart.nl 
 

 
TAAKGROEP   BEHEER 
 
 
 

Verantwoording collecten 
21-febr.         Kerk € 150,98  
28 febr.         Onderhoudsfonds € 127,75  
6-mrt             Kerk    €  172,57  
6-mrt             Onderhoudsfonds     € 139,45  
13-mrt           Kerk      €  142,55     1 
 

Ontvangen gift t.b.v. onderhoud begraafplaats € 50,00 via  
Mevr. M. van Dueren den Hollander. 
    
M.v.g. Jan Tolenaars 
 
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 
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Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt 
worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrent-
meesters Protestantse Gemeente Fijnaart. 
 

 
TAAKGROEP KERK en WERELD 
 

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld 
 

Datum collecte Project                                         Bedrag    Bedrag 
21-02-16 Voorjaarszendingsweek                € 291,75 € 291,75 
28-02-16 Binnenlands Diaconaat                 € 221,22 € 221,22 
06-03-16 Noodhulp Syrische Vluchtelingen  € 477,22 € 477,22 

 
Iedere bijdrage telt 
Een muntje, een briefje, een collectebon … De ene keer bewust een mooi be-
drag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. Hoe 
groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medeleven. Of 
we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal zegenen. 
Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift! 
 
Terugblik collecte werelddiaconaat oktober 2015 
In de collecte voor het werelddiaconaat op 18 oktober 2015 stond partnerorgani-
satie Sartawi in Bolivia centraal. Sartawi ondersteunt de kleine, arme boeren op 
de kurkdroge hoogvlakten. Dankzij uw bijdrage aan de collecte van Kerk in Actie  
kan Sartawi 50 gemeenschappen ondersteunen om de opbrengsten van land-
bouw en veeteelt met 40% te verhogen. Die verhoging  werd onder andere be-
reikt door verbeterde irrigatiesystemen, verbetering van de veestapel en aanleg 
van wegen. In 2 jaar tijd zijn er 936 boomgaarden aangelegd dankzij de inzet 
van de boerenfamilies, scholing, technische ondersteuning en een adequate 
manier van omgaan met water en grond. 
 
Alicia Quispe Huanca vertelt: “Dankzij de irrigatiesystemen die we hebben aan-
gelegd samen met Sartawi, produceren we in mijn gemeenschap sla, ui, wortel, 
bieten, selderij en aardappelen en kunnen we tweemaal per jaar oogsten. We 
planten in februari uien en kunnen ze oogsten in juni, daarna planten we in sep-
tember aardappelen. Als vrouwen hebben we nu een beetje meer geld, het lijkt 
op salaris. Daarmee kunnen we olie, suiker, rijst en zelfs schoolbenodigdheden 
voor onze kinderen kopen. We produceren allerlei groenten die we verkopen 
aan het bedrijf Green Valley in onze gemeenschap. Wij bepalen zelf de prijs, 
omdat we weten wat de productiekosten zijn. Via dit bedrijf bereiken onze pro-
ducten de supermarkten van La Paz en Santa Cruz.” Namens Alicia en alle an-
dere boerenfamilies heel hartelijk dank voor uw bijdrage! 
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Meet and Eat 
Op 23 april 2016 zal er weer een heerlijk driegangenmenu geserveerd worden. 
Aanvang 18.00 uur. Locatie: Trefpunt. 
U/jij kunt je aanmelden bij Addy Roks,  
tel. 0168-462254 
(gemeentezijn@pknfijnaart.nl) 
 
 
Kort verslag over Meet and Eat op 20.2 .2016.  
We waren met een gezellig gezelschap. Ook de Ds.F. de Ronde. met zijn vrouw 

en kinderen was er. Nadat er geopend was, was er 
lekkere groentesoep, daarna rijst met kip en saus, 
wat lekker smaakte. Ook het toetje was erg goed 
gemaakt. Er was genoeg voor iedereen en de sfeer 
was goed. We dankten, met een gedicht over mor-
gen, voorgelezen door Mineke. Nadat er opgeruimd 
was, ging ieder tevreden naar huis. We kunnen te-
rugzien op een zeer geslaagde avond. Dank voor 

degenen die voor ons gekookt hebben.  
Namens een deelnemer. 
 
Terugblik op de Sobere maaltijd  
 
Op woensdagavond 9 maart namen 28 mensen deel aan de Sobere Maaltijd, 
georganiseerd door het Oecumenisch Beraad. De sobere maaltijd werd gevierd 
als voorbereiding op Pasen en om ons te bezinnen. Hoe solidair zijn we met de 
ander? Hoe sober? Niet alleen wij doen dat, we 
zijn daarin verbonden met veel Christenen overal 
in de wereld. 
De sobere maaltijd bestond uit een kleine portie 
eten. Deze hoeveelheid is voor miljoenen mensen 
in ontwikkelingslanden de maximale hoeveelheid 
per dag. Door hier bij stil te staan kunnen we ons bewust worden van wat we 

zelf hebben en wat we met open handen uit kun-
nen delen. 
De opbrengst van de maaltijd, ruim € 200,00, is 
voor het project  “Chairman at Uganda hears 
Foundation” van Sweers Hoortoestellen. 
Na de maaltijd heeft Roland Sweers de deelne-

mers daar vol enthousiasme over verteld aan de hand van verschillende foto’s. 
Het was een mooie avond in een fijne sfeer. 
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Bazaar              Rommelmarkt        27 april            10 tot 18 uur 
 
Volgende maand is het weer zo ver: voor de 36e keer de jaarlijkse bazaar. We 
zijn er trots op dat we dat al zolang met elkaar organiseren. De helft van de op-
brengst is voor de medemens in kleinschalige projecten. We weten zeker dat het 
geld daadwerkelijk en direct terechtkomt bij hen die het moeilijk hebben. De an-
dere helft is voor de kerk. 
Dit jaar is het goede doel de Stichting Shade Childeren Foundation in Thika, Ke-
nia.  
De grote verloting kent natuurlijk weer schitterende prijzen: twee dagen in een 
hotel met ontbijt en een andere prachtige uitdagende prijs is 25 minuten zelf 
vliegen in een uitstekend onderhouden Cessna-vliegtuig met een ervaren pro-
fessionele instructeur. Er is ook een prachtige sleutelkoffer en er zijn nog veel 
meer prachtige prijzen. 
 
Heeft u verkoopbare en/of mooie spullen voor de rommelmarkt?  
U kunt het brengen bij : 
Fam. Huitkar tel: 462559 , Oude Heijningsedijk 52 of even een belletje naar de  
fam. van Strien tel: 0168- 465494. Zij halen het eventueel  graag bij u op. 
S.v.p. geen groot meubilair, want indien het niet verkocht wordt, kunnen wij het 
‘s avonds niet kwijt. 
Dus als u schoonmaakt of opruimt, denk aan de bazaar! 
Wilt u het Rad van Avontuur sponsoren, belt u even, we kunnen mooie prijzen 
gebruiken, 
Huib Knook 0168-402360 of Tiny Bienefelt 0168-462979. 
Wilt u bakken of braden voor de keuken?? Bel Marianne Solleveld 0165-314150 
Kinderspelen bedenken of daarbij helpen? Bel naar Linda van Strien 0168-
465494 
Stekken of plantjes? Een telefoontje naar de fam. Van der Boon 0168-464621. 
Gewoon gezellig meewerken op die dag? 
Vragen? U/jij  kunt bellen naar de bekende nummers. 
Met vriendelijke groet, namens de bazaarcommissie 
Adri (462996) 
 
 
Informatie over het doel van de bazaar op Koningsdag: 
  
Een nieuwe kans voor kinderen 
In het voorjaar van 2010 heeft een groep Kenianen samen met oud-vrijwilliger 
Dina van Doesburg uit Geldermalsen het plan opgevat om een nieuw kinderte-
huis op te starten in Thika, Kenia. De reden is dat er in Kenia zoveel kinderen in 
een kansloze situatie leven, zonder veilige plek om te eten en te slapen, zonder 
zorg en aandacht en zonder educatie. Een Keniaanse NGO (stichting) is opge-
richt: Shade Children Foundation. Het doel is het bieden van een veilige plaats 
om op te groeien en zich te ontwikkelen aan kinderen voor wie dit (tijdelijk) niet 
mogelijk is binnen de eigen familie/gemeenschap. Daarnaast willen we de toe-
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gang tot bijv. gezondheidszorg, educatie en voedselvoorziening verbeteren voor 
die kinderen die nog wel een ‘thuis’ hebben in de Keniaanse gemeenschap, 
maar deze eerste basiszaken ontberen. 
                                                                                                                 
Shade house 
Om te beginnen is er in april 2010 een huis gehuurd en 
zijn we gestart met 13 kinderen, allen geïdentificeerd 
door een social worker, welk aantal inmiddels gegroeid 
is tot 24 kinderen/jongeren in de leeftijd van 6 tot 21 jaar. 
Veelal zijn deze kinderen het slachtoffer geworden van 
de HIV/aidsepidemie die de samenleving in Kenia en 
andere Afrikaanse landen ontwricht heeft. 
In 2011 heeft uw kerk ons al een enorme steun in de rug gegeven door ons te 
helpen met de kosten voor onderwijs, toen nog primary school. Graag vertel ik u 
over Shade House en over waar wij nu na 5 jaar staan.    
 
Shade Children Foundation 

- Een Shade staat in Kenia voor een plek die beschutting biedt. Dat is wat 
wij onze kinderen willen bieden: beschutting, zorg, liefde en kansen.  

- Shade biedt crisisopvang voor kinderen in noodsituaties. 
- Onder de NGO valt ook een pre-school in de sloppenwijken. Hier wor-

den jonge kinderen voorbereid op het reguliere ‘gratis’ basisonderwijs 
en nemen zij deel aan een voedselprogramma.  

- Shade biedt in een (relatief) veilige omgeving begeleiding aan vrijwil-
ligers van alle leeftijden, maar meest jongeren (>18 jaar), om een perio-
de te leven en te werken in een Afrikaans land.  

- Shade staat onder leiding van een bestuur, dat gevormd wordt door 3 
Kenianen (werkend in het onderwijs en de gezondheidszorg) en Dina 
van Doesburg en heeft 6 lokale werknemers in dienst: een manager, 3 
huismoeders, een social worker en een beveiligingsmedewerker voor de 
nacht. 

       
Wat is onze grootste behoefte? 

- Onze grootste zorg is het inzamelen van het maandelijkse budget. Daar 
werken we keihard voor. En gelukkig lukt het steeds weer om voldoende 
geld bij elkaar te schrapen.  

- Dit maakt echter dat wij nauwelijks toekomen aan het actievoeren voor 
de kosten voor educatie. Voor de kinderen die een sponsor hebben, 
sparen we 10 euro per maand voor hun studie. Maar dat is onvoldoende 
om die 900 à 1000 euro per jaar te betalen. Het zou daarom fijn zijn als 
we een algemeen educatiefonds zouden hebben waaruit we tekorten 
van kinderen met een sponsor en de studie van kinderen zonder spon-
sor kunnen betalen. Het zou geweldig zijn als u hiervoor een basis kunt 
leggen: Dit zou Ann, Elizabeth, Peter, Francis en Joyce verder helpen.  

- Maar ook als uw voorkeur zou zijn om een specifiek kind op weg te hel-
pen met zijn studie, kan dat natuurlijk ook. Francis bijvoorbeeld, heeft 
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nog geen sponsor en verlaat eind 2016 wel secondary school. Dit biedt 
ook een mogelijkheid om hem te volgen voor de komende jaren en mi-
nimaal jaarlijks een terugkoppeling te krijgen.  

- Voor ons maakt dit niet uit. Dit zijn een aantal gedachten, maar natuur-
lijk kunt u daar ook suggesties in doen. Het zou echt fantastisch zijn als 
u ons ook in deze fase vooruit wilt helpen.  

 
 
 
AGENDA 
4 april 19.30 uur: Zangkring, Vijverhof 
7 april   9.30 uur: Kring ‘Geloven met hart en ziel en verstand’, 

Trefpunt 
13 apr. 19.30 uur Christenen voor Israël, Lezing ds. W. Glashouwer. 
14 april 20.00 uur: Vergadering kindernevendienst, Trefpunt 
17 april 19.00 uur: ‘Johnny Cashdienst’ m.m.v. Wim Bevelander  

en ds. Piet van Die 
18 april 19.30 uur: Zangkring, Vijverhof 
18 april 19.30 uur: 25+ groep, Appelaarseweg 2 
19 april 19.45 uur: Vergadering Moderamen, Trefpunt 
20 april 14.15 uur: Ouderensoos, Vijverhof 
21 april 15.30 uur: Bijbelgespreksgroep, Vijverhof 
21 april 20.00 uur: Gemeente Zijn, Kon. Julianastraat 33 
 
 
DIVERSE MEDEDELINGEN 

 
Namens Amnesty International dank ik iedereen 
die meedoet aan de petitielijsten en kaarten. Daar-
om staat hieronder wat GOED NIEUWS. Op Inter-

net "www.amnesty.nl" is nog veel meer te vinden.   

Op vrijdag 19 februari - zijn 69ste verjaardag - kwam de Amerikaanse Albert 
Woodfox eindelijk vrij. Hij zat meer dan veertig jaar in eenzame opsluiting in een 
isoleercel in Louisiana. Hij werd zonder bewijs veroordeeld voor een moord die 
hij zegt niet te hebben gepleegd. 

Ik wil mijn diepste dank uitspreken voor alle steun die ik in de gevangenis 
ontving.’  Dhondup Wangchen, Tibet 
Hij werd in maart 2008 opgepakt voor ‘het aanmoedigen van separatisme’. Hij 
werd een jaar lang zonder aanklacht vastgehouden en in december 2009 na een 
geheim proces tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hij zat zijn straf uit.  
Dank, Bep Rosing 
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Passage Fijnaart (evt.) 
Woensdag 20 april om 19.45 uur in ‘t Trefpunt. 
Mw. E. Thelen-Krijgers uit Goes, van de Stichting Koninklijke Visio voor blinde 
en slechtziende mensen. Zij vertelt ons over het gebruik van de hulpmiddelen 
daarvoor. 
 
Persbericht 
Studieavond door ds. Willem J.J. Glashouwer in Fijnaart over “Waarom Israël?” 
 
Op woensdag 13 april is er in Fijnaart een studieavond met ds. Willem J.J. 
Glashouwer, voorzitter van Christenen voor Israël Internationaal. Het onderwerp 
waarover hij spreekt is: Waarom Israël? De bijeenkomst vindt plaats in De 
Vijverhof, Kerkring 1. Aanvang om 19.30 uur, toegang is gratis.  
 
Waarom Israël? 
Het huidige Israël is geworden tot een volk als alle andere. Maar is dat wel écht 
zo? En wat is de oorzaak van het telkens opvlammende antisemitisme, van de 
Jodenhaat?  
Dagelijks wordt de wereld geconfronteerd met de twisten tussen de twee zonen 
van Abraham: Isaak, voorvader van Israël, en Ismaël, voorvader van de 
Arabische volken.  
Wat is de Bijbelse achtergrond van actueel-politieke vragen rond de spanningen 
in het Midden-Oosten? Is er ook zegen voor de Arabieren en Palestijnen en 
welke rol speelt de islam in dit conflict? 
 
Achtergrond spreker 
Ds. Willem Glashouwer was voorheen werkzaam voor de EO. Bekende 
programmaseries uit die tijd zijn: 'Het Ontstaan van de Bijbel' en 'Het Ontstaan 
van Israël'. Hij is tevens medeoprichter van de Evangelische Hogeschool en de 
Christelijke School voor Journalistiek. Ds. Glashouwer was vervolgens tien jaar 
voorzitter van Christenen voor Israël. Nu is hij voorzitter van ‘Christians for Israel 
International’ en betrokken bij het werk in tientallen landen. Hij is auteur van 
veelgelezen boeken als: 'Waarom Israël?', 'Waarom Jeruzalem?' en 'Waarom 
Eindtijd?’. 
 
EXTRA INFORMATIE 
Waarom bent u actief voor Christenen voor Israël? 
“Het is onmogelijk om te leven in de tijd waarin de Allerhoogste Zijn Joodse volk 
herstelt in Zijn land en om dan niet persoonlijk als christen actief betrokken te 
zijn in kerk of gemeente met het Joodse volk, Israël en de geschiedenis van 
mensheid en wereld vanuit het profetisch perspectief van Gods handelen. Hij is 
begonnen de geschiedenis voorwaarts te stuwen naar het door Hem gestelde 
doel en dat is de Komst van Zijn Koninkrijk en de Komst van de Koning van dat 
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Koninkrijk, de Koning der koningen en de Heer der heren, de Messias van 
Israël.” 
 
Waarom loont het de moeite om juist bijeenkomsten van Christenen voor Israël 
bij te wonen? 
“Omdat daar een Bijbels-Profetisch geluid klinkt met betrekking tot Israël en het 
Joodse volk dat in steeds meer kerken en gemeenten begint te vervagen of te 
verdwijnen. Op die bijeenkomsten wordt niet slechts gesproken over Israël, 
maar ook krachtig stelling genomen voor Israël en wordt de daad bij het woord 
gevoegd.” 
 
 
Van de redactie 
 
Voorblad Contactruimte 
 
Zoals u gezien hebt, was het voorblad op het kerkblad van maart anders dan u 
gewend was. De voorraad kaften was op. Dat was voor de redactie het moment 
om over een andere opzet van het voorblad na te denken. Na veel geëxperi-
menteer is er een nieuw ontwerp tot stand gekomen.  
Er kwamen veel positieve reacties op en een enkele minder positieve.  Achteraf 
gezien was het wel beter geweest als de redactie in het kerkblad een toelichting 
had opgenomen. Dat doen we nu alsnog. Ons uitgangspunt zit in de naam van 
ons blad. We beelden de ruimtes af waar we elkaar ontmoeten en dus contact 
met elkaar hebben: Contactruimte! Dat gebeurt in de kerk van Standdaarbuiten 
eigenlijk niet meer, maar zolang deze kerk nog niet verkocht is, nemen we gere-
geld ook iets op dat kenmerkend is voor Standdaarbuiten. 
En hier komt een nieuw voordeel naar voren dat de nieuwe drukker ons biedt. 
We hoeven geen voorraad kaften meer aan te maken, maar kunnen elke maand 
een ander voorblad opmaken. Dat gaan we ook doen, al zal ongetwijfeld een 
soort standaardvoorblad vaker geplaatst worden.  
Deze maand ziet u dat de kerk van Standdaarbuiten en een interieurfoto daar-
van is opgenomen. De komende maand komt er weer een ander ontwerp. Het is 
de bedoeling dat in de toekomst ook kenmerkende foto’s worden opgenomen 
van activiteiten die die maand actueel zijn. Te denken valt aan o.a. Lopend 
Vuurtje, activiteiten rond de bazaar tijdens Koningsdag, maar ook een doopfoto 
als er die maand een doopdienst plaatsvindt. Kortom, we proberen wat uit en u 
kunt ons helpen. Heeft u foto’s die wellicht geschikt zijn, stuur ze dan naar de 
redactie: kerkblad@pknfijnaart.nl. We bekijken of we ze kunnen plaatsen.  
 
De redactie 
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Bijbelleesrooster voor de maand april 
 

vr.   1  Exodus 13:1-16   Blijf gedenken 
za.   2  Exodus 13:17-14:14   Vloedlijn 
zo.   3  Exodus 14:15-31   Recht door zee 
ma.   4  Exodus 15:1-21   Overwinningslied 
di.   5  Lucas 24:13-35    Wandelen met Jezus 
wo.   6  Lucas 24:36-53    Een nieuw begin 
do.   7  Exodus 15:22-27   Bitter en zoet 
vr.   8 Exodus 16:1-20   Vleeshonger 
za.   9  Exodus 16:21-36   Dagelijks brood 
zo. 10  Exodus 17:1-7    Water uit de rots 
ma. 11  Exodus 17:8-16   Strijd op hoog niveau 
di. 12  Handelingen 11:19-30   De eerste christenen 
wo. 13  Handelingen 12:1-17   Wel gebeden, niet verwacht 
do. 14  Handelingen 12:18-25   Terechtstellingen 
vr. 15  Handelingen 13:1-12   Uitzending 
za. 16  Handelingen 13:13-25   Bijbelse lijn ... 
zo. 17  Handelingen 13:26-41   ... naar het heden 
ma. 18  Handelingen 13:42-14:7   Grote wonderen 
di.  19  Handelingen 14:8-20   Wisselende stemmingen 
wo.  20  Psalm 100    Dankoffer 
do.  21  Exodus 18:1-12   Gezinshereniging 
vr.  22  Exodus 18:13-27   Managementcursus 
za.  23  Exodus 19:1-15   Boodschapper van God 
zo.  24  Exodus 19:16-25   Bevend bij de berg 
ma.  25  Psalm 118:1-14   Blijf het herhalen: 
di.  26  Psalm 118:15-29   Eeuwig duurt zijn trouw! 
wo.  27  Handelingen 14:21-28   Gemeentewerk 
do.  28  Handelingen 15:1-21   Strijd om de besnijdenis 
vr.  29  Handelingen 15:22-35   Steun aan elkaar 
za.  30  Ezechiël 33:1-9    Een gewaarschuwd mens 
 
 
 
 


