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OVERDENKING
In alle talen
Met Pinksteren hebben we de uitstorting van de Heilige Geest gevierd. De
Geest die Jezus had beloofd. Ook al is de Heer ten hemel gevaren, zijn invloed
blijft werkzaam in deze wereld, de Geest bezielt, inspireert, troost en leidt. Als
een vuur dat ervoor zorgt dat de vonk van Gods liefde overslaat. Een storm die
het geloof van de kerk nieuw leven inblaast. Een stroom vol hoop die steeds
meer mensen meeneemt.
Was de Geest van God er daarvoor niet? Jawel. Gods Geest heeft gesproken
door Mozes en de profeten en zweefde bij de schepping al over de wateren.
God is immers vanaf het begin bezig met deze wereld. Hij laat het werk van zijn
handen niet los. De doorbraak van Pinksteren is echter dat Jezus zijn levenswerk heeft volbracht. De Heilige Geest brengt dit nieuwe geluid naar buiten en
zorgt dat dit goede nieuws een breed publiek bereikt.
Het eerste gevolg van de gave van de Geest was dat de discipelen in alle talen
begonnen te spreken. De vreemdelingen uit alle windstreken die toen in Jeruzalem woonden, kennelijk was er sprake van een multiculturele samenleving,
hoorden ieder in hun eigen taal over de grote daden van God. Zijn geest spreekt
niet de taal van de machthebbers, maar de taal van de straat. Allemaal praatten
ze door elkaar heen en toch was er geen Babylonische spraakverwarring, iedereen kon het verstaan.
Met Pinksteren klinkt het evangelie van Jezus in alle talen. Toch hebben velen in
onze tijd het gevoel dat Gods Geest in alle talen zwijgt. Omdat de kerk slechts
een minderheid van de mensen in onze samenleving bereikt en soms ook omdat
het geloof hen zelf niet of nauwelijks meer aanspreekt. Op geloofsgebied lijkt het
oorverdovend stil geworden, wie is er dan in staat om Gods stem te verstaan?
De komende weken ben ik van plan over het Bijbelboek Numeri te preken. Het
volk Israël bevindt zich in de woestijn en daar dreigt de reis te stranden en te
verzanden. Het volk klaagt dat ze weinig van Gods leiding merken en Mozes
staat er steeds meer alleen voor.
Dan worden er in de ontmoetingstent 70 mannen aangesteld die ook een deel
van de Geest ontvangen die op Mozes rustte. Het gevolg is dat ze profeteren.
Ze gaan spreken namens God. Buiten de Ontmoetingstent blijken er ook nog 2
figuren te profeteren. Als Jozua aan Mozes vraagt om deze 2 het zwijgen op te
leggen, zegt Mozes echter: “Legde de Heer zijn geest maar op heel het volk.
Profeteerde iedereen maar. “ (Numeri 11:29)
Mozes verlangt er naar dat meer mensen de geest krijgen. Het klinkt als een
verzuchting. Maar volgens mij is het vooral een opdracht. Om als mens die naar
Gods gelijkenis is geschapen een sprekend voorbeeld te zijn van zijn zorg voor
de schepping. Om hier op aarde te leven als een geestverwant van de Heer in
de hemel. Zo krijgt het goede nieuws weer klank in deze wereld.
Jozua heeft deze woorden van Mozes goed in zijn oren geknoopt. Hij werd zijn
opvolger en deze Jozua bracht het volk van de woestijn naar het beloofde land.
Laten er meer van zulke volgelingen zijn die het hebben verstaan.
Ds. F.C. de Ronde
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KERKDIENSTEN
5 juni Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Gereformeerde kerk, Zevenbergen
De Dorpskerk
10.00 uur
Doopdagviering; Jeugd- en gezinsdienst
Bijzonderheden
Voorganger
Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst
Anton Dijkshoorn
Gastheer / gastvrouw
Piet de Lange
e
Collecte Rondgang
1 Werelddiaconaat
e
2 Kerk
Uitgang
Onderhoudsfonds
12 juni Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert
De Dorpskerk
10.00 uur
MeetingPoint
Bijzonderheden
Voorganger
Dr. A.A.S. ten Kate, Bergen op Zoom
Ambtsdrager van dienst
Peter van der Eijk
Gastheer / gastvrouw
Alex Solleveld
Collecte Rondgang
Onderhoudsfonds
Uitgang
Roosevelthuis
13 juni, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. F.C. de Ronde
19 juni Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Klundert
De Dorpskerk
10.00 uur
Heilig Avondmaal
Bijzonderheden
Voorganger
Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst
Susanne Baan
Gastheer / gastvrouw
Marion Kruis
Collecte Rondgang
Binnenlands diaconaat
Uitgang
Wereldvluchtelingendag
26 juni Moerdijk FM: Hervormde kerk, Zevenbergen
De Dorpskerk
10.00 uur
FLAME
Bijzonderheden
Voorganger
Ds. L. de Ronde, Tiel
Zangdienst in De Ontmoetingskerk:
19.00 uur
Ds. F.C. de Ronde
Ambtsdrager van dienst
Marion Kruis
Gastheer / gastvrouw
Léander van Holten
Koster 19.00 uur
Bas van Dueren den Hollander
Collecte Rondgang
Kerk
Uitgang
‘Versterk de kerk’ in Kameroen
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3 juli Moerdijk FM: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen
De Dorpskerk
10.00 uur
Voorganger
Mw. W. Balder-Timmermans, Willemstad
Ambtsdrager van dienst
Janita Bom
Gastheer / gastvrouw
Susanne Baan
e
Collecte Rondgang
1 Jeugdwerk
e
2 Onderhoudsfonds
Uitgang
Kerk

ROOSTERS
5 juni
12 juni
19 juni
26 juni
3 juli

Kinderoppas
Elly, Emie en Angelique
Nel en Lejanne
Anne en Judith
Geerte en Femke
Christy en Claartje

5 juni
12 juni
19 juni
26 juni
3 juli

Ad
Edward
Jan
Tiny
Jeroen

Beamerdienst
Gerrit
Willian
Bert
Anton
Peter

5 juni
12 juni
19 juni
26 juni

Bloemendienst
Adrie Maris
Janita Bom
Tiny Verhagen
Sophie de Vette

Organist
Dick van der Giesen
Johan van der Steen
Dick van der Giesen
Johan van der Steen

3 juli

Marjan van der Zwaag

PPT-dienst

Kindernevendienst
Saskia en Neely Anne
Linda en José
Jolanda
Flame
Saskia en Claudia

(ook zangdienst)

Ad van Sprang
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Toelichting collecten Kerk en Wereld
Zondag 5 juni 2016: Diaconale collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat
In Guatemala wordt ieder uur een meisje slachtoffer van seksueel geweld. De
meeste daders worden nooit opgespoord of gestraft. De organisatie Refugio wil
het toenemende huiselijk en seksueel geweld een halt toe roepen. De organisatie biedt slachtoffers psychologische begeleiding en juridische hulp. Ook helpt de
organisatie hen met (beroeps)onderwijs om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Daarnaast ondersteunt Refugio instanties als de politie en lokale overheden om slachtoffers op de juiste wijze op te vangen, te begeleiden of door te
verwijzen. Tot slot klaagt de organisatie misstanden aan bij de overheid en
dringt ze aan op het straffen van daders. Met de collecteopbrengst wil Refugio
onder meer minimaal 30 slachtoffers opvangen en begeleiden.
Zondag 12 juni 2016: Diaconale collecte Protestantse Kerk Roosevelthuis
De collecte voor 12 juni is bestemd voor de nieuwe inrichting van het Roosevelthuis. Ieder jaar genieten 1.500 mensen die ziek zijn of een beperking hebben
van een onbezorgde vakantie in het Roosevelthuis. Na 47 jaar intensief gebruik
is dit diaconale vakantiecentrum echter sterk verouderd. De kozijnen zijn verrot,
de riolering en elektra aan vervanging toe en de meeste kamers zijn met een
gezamenlijke badkamer en toilet niet meer van deze tijd. Daarom wordt het
Roosevelthuis vernieuwd. De kamers krijgen moderne voorzieningen als hooglaagbeden, aangepaste toiletten en douches en een alarmeringssysteem. Op 13
juni 2015 werd de eerste steen gelegd. Voor de inrichting blijft, ook na de opening in 2016, uw bijdrage noodzakelijk. Helpt u ook mee? Een rolstoel kost
€ 500,-; en een tillift € 4.000,-. Om een eenpersoonskamer volledig in te richten
is € 35.000,- nodig. Deze collecte draagt daaraan bij.
Zondag 19 juni 2016: Collecte ZOA (Wereldvluchtelingendag: 20 juni 2016)
Als u ZOA hoort of leest, denkt u wellicht aan vluchtelingen. En wanneer u weer
daaraan denkt, dan ziet u misschien één van de beelden van tv of van de krant
voor u: een moeder met een kind zittend op de droge dorre grond van bijvoorbeeld Ethiopië. Misschien gaat er ook een beetje moedeloosheid door u heen,
want vluchtelingen, het zijn er zoveel! Na een natuurramp of gewapend conflict
helpt ZOA vooral met praktische projecten. Eerst moet in de eerste levensbehoeften worden voorzien. ZOA zorgt voor onderdak, onderwijs, water, sanitaire
voorzieningen en hygiëne, voedselzekerheid en inkomen. ZOA maakt daarin
geen onderscheid in ras, etniciteit, religie of geslacht, maar volgt het voorbeeld
van de barmhartige Samaritaan.
Zondag 26 juni 2016: Diaconale collecte Kerk in Actie Themajaar ‘Versterk
de kerk’, Duurzame landbouw en predikantenopleiding - Kameroen
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
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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 onderwijs en de gezondheidszorg in de regio, bij de verbetering van de landbouwmethoden en microkrediet voor kleine ondernemers. De kerk traint het kerkelijk kader en produceert Bijbels en liturgisch materiaal in vijftien lokale talen. Zo is de
kerk een plek voor groei, bezinning en gebed geworden voor de boerengemeenschap van Noord-Kameroen.
Wat kan de Lutherse Broederkerk doen met uw bijdrage?
 Een schaap die melk en mest levert kost 45 euro.
 Een stevige kruiwagen (voor transport van de oogst) kost 105 euro.
 Eén jaar opleiding van 1 student kost 2.000 euro (omdat de gemeente
die de kandidaat steunt meebetaalt aan de opleiding).
Zondag 3 juli 2016: Diaconale collecte Protestantse Kerk Jeugdwerk
De collecte voor zondag 3 juli 2016 is bestemd voor het project ‘Geloofsopvoeding voor vaders’ van JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Als jonge vader besloot Hans een bijeenkomst over geloofsopvoeding
te volgen. Groot was zijn verbazing toen hij de enige man bleek te zijn. Vaders
en moeders blijken vaak op andere manieren met de geloofsopvoeding van hun
kinderen bezig te zijn. Om vaders met elkaar in gesprek te brengen stimuleert
JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, bijeenkomsten of hikes in het
bos waar vaders samen nadenken over hun rol in de geloofsopvoeding en het
voorleven van het geloof in hun eigen gezin. Met de collecteopbrengst wil JOP
het aantal vaderinitiatieven uitbreiden in het hele land.

TAAKGROEP PASTORAAT
Pastoralia
Wijk 1 en 5 – Ds. J.H. van der Sterre
Thuis
*Mw. Van der Giesen-Huijzers, die een paar dagen in het ziekenhuis werd opgenomen, hoefde niet verder behandeld te worden. Ze voelt zich, in haar eigen
huis aan de Kerkring 103, al weer wat beter.
*Mw. Rijnberg-Konings (Jan Punthof 51) lag vanwege hartklachten een paar dagen in het ziekenhuis te Roosendaal. Ze is inmiddels weer thuis.
*Dhr. Sjaak van Beek (Dennenlaan 4), die lange zorgelijke weken in het Erasmus Medisch Centum in Rotterdam vertoefde, herstelde weer zoveel, dat hij, zij
het nog met infuus en driemaal-daagse thuiszorg, weer naar De Fendert mocht
terugkeren. Reden tot dank.
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*Mw. Riet Speelman-van der Star (Hazelaarstraat 22) die vanwege hartklachten
plotsklaps in het ziekenhuis moest worden opgenomen, kon gelukkig succesvol
gedotterd worden.
*Dhr. W. Kers (Van Heemstralaan 4) onderging de geplande operatie. Hij is, als
u dit leest, waarschijnlijk al weer lang en breed thuis.
Verhuisd
Een verhuizing haalt zelden deze rubriek. Voor één verhuizing willen we een uitzondering maken. Voor Cees Lukas die na achtentachtig jaren aan de Drogedijk
(zijn geboortehuis!), onlangs zijn intrek nam in de Jan Punthof 15. Een hele
overgang. Moge hij zich daar spoedig thuis voelen!
Zeven Schakels
*Mw. C. van Helden - Konings (Kerkring 62), verblijft nog steeds in De Zeven
Schakels in Zevenbergen, (begane grond, huisje 65).
Moge God, de Vader van de levende Heer, die zijn Geest, de Trooster over alle
mensen heeft uitgestort, allen, ook die gemeenteleden die niet genoemd kunnen
of willen worden, maar soms ook veel te dragen hebben, kracht en troost schenken.
Vakantie
Mijn grote vakantie valt, net als andere jaren, vroeg in het seizoen. Van maandag 30 mei tot en met zondag 10 juli mag ik ‘recreëren’. Maandag 11 juli hoop ik
weer de lange brug over te rijden, om voor te gaan in de Fendertshofdienst. Tijdens mijn afwezigheid weet ik de gemeente in de vertrouwde handen van collega De Ronde die, net als vorig jaar, voor mij waar zal nemen. Dank! Het ga u
goed!
Ds. Hans van der Sterre.
Wijk 2, 3 en 4 – Ds. F.C. de Ronde
*Mw. Greet Keijzer-Boelhouwers, Parelstraat 14, moest vanwege vervelende
bijwerkingen van de kuur die ze ondergaat, worden opgenomen in het ziekenhuis.
*Mw. Ina Kannekens-Ardon, Parelstraat 24f, herstelt thuis van haar schouderoperatie.
*Wijkouderling Marion Kruis-Pols, Leeuwerikstraat 48, is na een operatie aan
haar voet een aantal weken verminderd mobiel.
*Mw. Gerrie van der Boon, Specht 12, heeft een longoperatie ondergaan in het
Erasmusziekenhuis en hoopt in de komende tijd weer op adem te komen.
*Mw. Nel van Dorp, Leeuwerikstraat, is met goed gevolg geopereerd. Ze heeft
nog wel een twintigtal bestralingen voor de boeg.
*Mw. Annie Klaassen, Koperwiekstraat, kampt met benauwdheid, waardoor de
kerkgang tot spijt van Annie en Herman bemoeilijkt wordt.
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*Zorgen bij de fam. van Strien-Luijsterburg, Blaaksedijk 28 omdat hun zoontje
Ruben voor een ingreep naar het ziekenhuis moest.
*Mw. Nel Huijzers-Nuiten, Friesestraat 14, was weer thuis, maar moest helaas
opnieuw naar het ziekenhuis.
*Dhr. Gerrit Verhagen, Deventerstraat 11, heeft baat gehad bij de zuurstofbehandeling die hij heeft gehad, maar heeft nog wel wondverzorging nodig.
*Mw. A.P. Moerland-Polak is van de Kraaiendijk verhuisd naar de 7 Schakels in
Zevenbergen, om daar de zorg te krijgen die ze nodig heeft.
*Mw. Adrie Nieuwkerk-Dubbelman, Appelaarsedijk 12, moest tot tweemaal toe
geopereerd worden, volgens de laatste berichten met goed resultaat.
*Mw. Corrie Hollemans-Stam, Kadedijk, is op het moment van schrijven in de
laatste fase van haar leven aangekomen en wordt trouw verzorgd door haar kinderen.
*De eindexamenkandidaten zitten momenteel min of meer gespannen op de uitslag te wachten. Hopelijk wordt het werken en wachten beloond!
Ds. Franc de Ronde
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
Dhr. C.A. Lukas, Drogedijk 36, 4793TC > Jan Punthof 15, 4793GR Fijnaart.
Dhr. T.J. Otto, Kadedijk 108A, 4793GD > Rembrandtstraat 2G, 4793AR.
Mevr. A.A.W. Nieuwkoop, Jan van Glymesstraat 13, 4793CG > Korfbalstraat 1,
4793DC.
Mevr. M.A.E. de Bie, Boerendijk 24, 4793RV > Kadedijk 144, 4793RR.
Dhr. en Mevr. L. Hartmans – van der Giesen, Prinses Margrietstraat 22, 4793CB
> Jan Punthof 9, 4793GR.
Nieuw ingekomen
Dhr. C. Nieuwkerk, Kruidenlaan 22, 4751KA Oud Gastel > Steiledijk 1A, 4793RK
Fijnaart.
Hartelijk welkom en we hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen in onze gemeente.
pagina 7

Vertrokken.
Mevr. J.M. Schoonderwoerd, Langs de Kreek 2, 4793BG > Boezemkade 361,
3031BB Rotterdam.
Dhr. R.E.J. Sauveur, Pieter de Hooghstraat 41, 4793AG > Dahliastraat 18,
3333GH Zwijndrecht.
Mevr. G.H. Rijnart – de Rooij, Markweg Zuid 29, 4894SN > Achterstraat 22,
4797AP Willemstad.
80+ verjaardagen
04 juni. Mw. Wiltenburg – Bloemkolk, Kerkring 27, 4793ES
06 juni. Mw. H.J. Kamp – Verschuren, Kerkring 21, 4793ES
07 juni. Dhr. J.A. Knook, Potenblokseweg 7, 4794RM Heijningen.
08 juni. Dhr. J. den Hollander, Jan Punthof 79, 4793GS
12 juni. Dhr. A.C. de Regt, Kerkring 105, 4793ES
19 juni. Dhr. W. Krougman, Kraaiendijk 9, 4794SG Heijningen.
21 juni. Dhr. A. Kloet, Jan Punthof 111, 4793GT
23 juni. Mw. C. Wessels – van den Heuvel, Dansvlinder 24, 4758CJ
Standdaarbuiten.
30 juni. Mw. P. van der Giesen – van de Merbel, Dennenlaan 9, 4793BL
05 juli. Mw. A.C. Horde – Nieuwkerk, Brabantse Bellefleur 37, 4793KC
06 juli. Dhr. A. van de Meeberg, Oude Heijningsedijk 163, 4794RE Heijningen
11 juli. Dhr. H.L. Hollemans, Koningin Emmastraat 15, 4793CC
Huwelijksjubilea
40 jaar:
3 juni echtpaar Bom-Maris, Kadedijk 79, 4793RP
30 juni echtpaar Langbroek-van Noordenne, Kon. Julianastraat 2, 4793GJ
50 jaar:
17 juni echtpaar Boelhouwers-de Peinder, Volkerakweg 1, 4794SJ
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.

Hartelijk dank
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de bemoedigende woorden
en felicitaties.
Nel en Piet Breure
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Hartelijk dank
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven tijdens mijn derde
ziekenhuisperiode. De fijne opbeurende gesprekken, de steun direct of indirect
en de prachtige kaarten die ik van diverse gemeenteleden heb mogen ontvangen, hebben mij goed gedaan.
Vriendelijke groet van Sjaak van Beek.

TAAKGROEP GEMEENTE ZIJN
5 juni Jeugd- en gezinsdienst
Zondag 5 juni is er een laagdrempelige dienst voor heel de
gemeente. Het thema is ‘Herrie in de tent’: Mirjam en Aäron hebben aanmerkingen op Mozes. De onderlinge sfeer raakt verziekt door roddel en ruzie. Hoe
wordt dit opgelost? Een herkenbaar verhaal voor jong en oud. Een mooie gelegenheid om belangstellenden mee te nemen. Aanvang 10.00 uur in de Dorpskerk.
Voor de gezinnen en de vrijwilligers in het jeugdwerk is er vervolgens vanaf
11.30 uur een gezellige lunch in ’t Trefpunt met een lekker broodje knakworst
etc.
Aanmelden voor de lunch kan via jeugd@pknfijnaart.nl of bij Marjolein Roks.

Van de KERKENRAADSTAFEL
Samenvatting kerkenraadsvergadering 1 maart 2016
De voorzitter opent de vergadering met lezing
van Johannes 7: 1-13, gebed en een woord van welkom aan de aanwezigen.
De agenda wordt vastgesteld, onder toevoeging van twee gesprekspunten.
Na het vermelden van een mededeling door de scriba wordt het verslag
van de kerkenraadsvergadering van 19 januari 2016 besproken. Het verslag
wordt onder voorbehoud van een kleine toevoeging bij het onderwerp kinderzegening goedgekeurd en vastgesteld.
Vanuit de diverse taakgroepen worden mededelingen gedaan, o.a. over
de wijkavonden, de praktische gang van zaken m.b.t. het Heilig Avondmaal, de
inbreng in de taakgroep Gemeente Zijn van/door Jeugdraad, Liturgische Werkgroep e.d., de taakverdeling binnen de Jeugdraad, het tot op heden toegezegde
bedrag voor de actie Kerkbalans 2016 (€ 87.506,--).
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Enkele kerkenraadsleden hebben een cursus ‘(Nieuwe) ambtsdragers’
gevolgd. Zij geven een paar aandachtspunten door. Eén daarvan is een voorstel
voor een teambuildings- en bezinningsdag voor de kerkenraad. Die is o.a. bedoeld om elkaar beter te leren kennen en een ieder beter tot zijn recht te laten
komen.
Naar aanleiding van de toegestuurde verslagen van diverse
(taak)groepen worden enkele vragen gesteld en beantwoord, sommige onderwerpen komen (nogmaals) aan de orde op volgende vergaderingen van een
taakgroep.
Naar aanleiding van de ingekomen en uitgaande post wordt een aantal
vragen gesteld, waaronder een vraag m.b.t. de beamerbediening en een vraag
over de afvaardiging naar de classis, Beide onderwerpen zullen door de Taakgroep Beheer verder opgepakt worden.
Vervolgens komen de vacatures binnen de kerkenraad aan bod. Het
gaat om de bestaande c.q. komende vacatures van: wijkouderling (3x), jeugdouderling (1x) en pastoraal medewerkers (2x). Piet de Lange is aftredend en
niet herkiesbaar als wijkouderling, maar geeft aan wel pastoraal medewerker te
willen blijven. Via de daarvoor bestemde lijsten zijn namen van kandidaten ingediend door de gemeenteleden. Van de namen voor de diverse vacatures worden
de vijf meest voorgedragen kandidaten genoemd. Aan de hand van deze lijst en
rekening houdend met de in het verleden gemaakte afspraken m.b.t. de ‘bloedgroepen’ (voormalig gereformeerd of voormalig hervormd) wordt een lijst opgesteld die als voorstel wordt voorgelegd aan het moderamen. Na bespreking in
het moderamen (15 maart) zullen de betreffende kandidaten benaderd worden
door de voorzitters van de resp. taakgroepen.
Het volgende agendapunt is de komende gemeenteavond.
M.b.t. het nieuw op te stellen Beleidsplan wordt geopperd om de gemeenteleden
de vraag voor te leggen wat zij belangrijk vinden ten aanzien van visie, structuur
en beleid van de kerk, zodat de gemeente kan aangeven wat zij verwacht van
de kerk in Fijnaart. Dit zou kunnen met een werkblad met 12 plaatjes, dat in de
vergadering uitgereikt wordt. De kerkenraadsleden staan positief tegenover dit
voorstel, maar geven aan ook in breder verband (niet alleen tijdens de gemeenteavond) dit onderwerp onder de aandacht van gemeenteleden te willen brengen, bijvoorbeeld voor of na een dienst. Een voorstel ter zake zal worden voorgelegd in de moderamenvergadering van 15 maart.
Een toegevoegd agendapunt is ContactRuimte. Er zijn wat onduidelijkheden ontstaan, m.n. over de nieuwe kaft. Om tot duidelijke afspraken te komen
zullen voorzitter en scriba een gesprek met de redactie van Contactruimte aangaan.
Vervolgens worden de diensten en activiteiten van de afgelopen en komende weken, w.o. de wijkavonden en het Oudenbosch’ Mannenkoor, dat op 3
april a.s. medewerking verleent aan de kerkdienst, besproken.
Bij de rondvraag worden door een aantal kerkenraadsleden enkele vragen gesteld, zoals over het collecteren tijdens of na het filmpje en over de tijdschriften die rouleren onder de kerkenraadsleden.
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Om 22.00 uur sluit Peter van der Eijk de vergadering met lezing van een
item uit het boekje ‘Zeg het maar gewoon’, waarna de voorzitter allen wel thuis
wenst.
Susanne Baan, scriba.
Vacatures binnen de kerkenraad.
De kerkenraad is verheugd u te kunnen mededelen dat 2 vacatures binnenkort
zullen worden ingevuld. Op basis van de door u ingeleverde voordrachten zijn
diverse gemeenteleden benaderd. Tiny Bienefelt-de Troye, Van Heemstralaan
38, is bereid gevonden de taak van wijkouderling te gaan vervullen. Voor de
taak van jeugdouderling is Wim Tolenaars, Vermeerstraat 23, gevraagd en ook
hij heeft ja gezegd.
In juli zal de bevestigingsdienst plaatsvinden. De exacte datum zal binnenkort
bekend zijn.
Er zijn nog 2 vacatures voor wijkouderlingen. Ook worden nog 2 pastoraal medewerkers gezocht.
Mocht u benaderd worden, wilt u de vraag dan goed overwegen?
Ieder heeft zijn of haar mogelijkheden en kwaliteiten, een taak in de wijngaard
van onze Heer. We kunnen uw inbreng goed gebruiken!
Susanne Baan, scriba.

Portret van een gemeentelid
Atie Bresijn
Hoe lang ben je al lid van deze kerk en waarom van deze kerk?
Ik woonde aan de Tonnekreek in Zwingelspaan en was lid van de kerk in Willemstad. Ik ben daar gedoopt, heb daar belijdenis gedaan en ben daar getrouwd. Sinds 1983 woon ik in Fijnaart en ben toen officieel overgeschreven
naar deze kerk.
Welke bijdrage lever je aan onze kerk?
Het bezoekwerk ben ik gestart bij de HVD (Hervormde Vrouwen Dienst), ik denk
al wel zo’n 25 jaar geleden. Toen kwam de fusie en veranderde de organisatie
van het pastoraat en nu ben ik wijkteamlid in wijk 1 en doe dus nog steeds bezoekwerk. Ik heb ook meegedaan in de fancyfaircommissie.
Wat beleef je aan onze kerk?
Ik ervaar bemoediging op sommige momenten en het is een rustpunt voor mij. Ik
word even op mijn plaats gezet. Ik geniet ook erg van het orgelspel en van andere vormen van muziek. Ik ben een opgewekte, blijmoedige gelovige. Je kunt
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met je geloof zwaarmoedig omgaan, maar je kunt er ook iemand mee opbeuren
en blij maken.
Welke ervaring zal je altijd bijblijven?
De diensten waarin onze kinderen gedoopt zijn en de dienst waarin de Watersnoodramp van 1953 werd herdacht. Soms blijven ook stukjes uit gewone
diensten je bij: er kan iets zijn wat je raakt en wat je na jaren nog weet. Dat vind
ik wel bijzonder. Ik zal ook de laatste specialdienst nooit vergeten: over het geloofsleven van Johnny Cash. Daar heb ik echt van genoten!
Als de kerk er niet was, wat zou je dan missen?
Dan zou ik het met elkaar beleven van het geloof missen, het rustpunt en ook de
contacten met elkaar.
Wat staat er op je kerkelijke verlanglijstje?
Ik zou het heel fijn vinden als meer jeugd de weg naar de kerk zou vinden en als
er altijd respect voor elkaar zou zijn. Je kunt het nooit altijd naar ieders zin maken, maar als we respect voor elkaar hebben, is het niet erg dat we weleens
verschillend over iets denken. Op mijn verlanglijstje staat ook dat ik het leuk zou
vinden als er vaker zulke diensten waren als die Johnny-Cashdienst van laatst.
Welk lied zing je heel graag?
Lied 139b
Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer, die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan, ik weet dat U daar bent.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij,
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt mijn handen op mij
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag.
Wat gaat er heel goed in onze kerk?
Het meeleven met elkaar, zowel bij verdrietige als bij blijde gebeurtenissen. Ik
heb het zelf ook ervaren. Ik kreeg zoveel kaarten dat men vroeg: “Waar kom jij
vandaan?”
Wat kan er beter?
Er zullen vast wel punten voor verbetering zijn, al zou ik het op dit moment niet
weten. Het samengaan heeft een heel natuurlijk verloop gekregen toen het
eenmaal zover was. Ik ben een tevreden mens.
Aan wie geef je deze pen door?
Aan Lenie Vogelaar.
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Onze volgende boekentafels zijn op 5 juni en 10 juli
in de Vijverhof. We stallen altijd veel boeken uit,
maar we hebben er nog veel meer.
Het is echt de moeite om eens te komen kijken. Misschien is er iets bij waar u zelf wat aan hebt of hebben we iets moois dat geschikt is als cadeautje voor een kind, een volwassene, een oudere.
Ik heb al eerder de prachtige bundel van Bette Westera genoemd: Aan de kant,
ik ben je oma niet. De gedichten zijn schitterend om zelf te lezen en om te lezen
met je kinderen. Ze gaan over mensen die in een verzorgings- of verpleeghuis
wonen. De gedichten maken problemen bespreekbaar. En ze zijn humoristisch,
kortom: heerlijke gedichten voor groot en klein. Hieronder volgt een voorbeeld:
Mevrouw Van Veen van kamer 1
is haast de hele week alleen.
Ze leest een boek, ze kijkt tv
ze drinkt een kopje koffie mee
omdat het van de zusters moet.
Alleen zijn vinden die niet goed.
Dus staat ze op, mevrouw Van Veen,
en babbelt wat met iedereen,
Maar na de koffie of de thee
gaat ze weer terug naar haar tv.
Ze kijkt niet en ze luistert niet, ze zit maar wat te dromen
van als het straks weer zondag is en al haar zonen komen.
Zo gaat dat elke zondag en ze vinden het een feest,
die zonen - maar mevrouw Van Veen nog wel het allermeest.
Nel G., Janneke en Bep

Fietsen voor het goede doel
Het thema van dit jaar was: “Vuur van een andere oorsprong”.
Lopend Vuurtje
 Heeft dit jaar opgebracht € 189,40
 Er kwamen 19 starters bij de kerk aan de Molenstraat
 We hadden 66 bezoekers
 Het doel was het plaatselijke Rode Kruis dat dit jaar haar
100-jarig bestaan viert.
Het was voor ons als vrijwilligers een geweldig mooie dag: veel
gesprekken en de mensen waren dankbaar. Voor de fietsers
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was het weer niet echt ideaal. Er stond veel wind en er viel af en toe een bui.
Het was voor de tijd van het jaar de koudste zaterdag sinds jaren. Dat mocht de
pret niet drukken en na een bakje koffie met iets lekkers gingen ze weer vrolijk
verder. Ook de soep was een warm welkom. De pan was bijna leeg.
Alle sponsoren en mensen die deze dag hebben geholpen: HARTELIJK DANK.
Tot volgend jaar!
De deelnemers ontvingen in Standdaarbuiten onderstaande pinkstergroet:
Vuur en wind
Luister of het begint
ergens zal het gaan zingen
tegen het klagen in
helder en vol geheim
sterker dan harde woorden
warmer dan heet getwist
vuur van een andere oorsprong
storm van een nieuw bewegen
dwars op de geest van de tijd
onrust en nochtans vrede
wacht maar en wees bereid.
Protestantse Gemeente Fijnaart,
Heijningen en Standdaarbuiten.
Bazaar en rommelmarkt Koningsdag 2016.
De avond voor Koningsdag hoorden we al dat veel buitenevenementen afgelast
of verplaatst zouden worden. Wat een ander weer dan we al jaren gewend zijn.
Regen en wind.
We dachten: dat gaat zeker omzet kosten en wat schetst onze verbazing? Aan
het eind van de dag staat de teller weer op een gigantisch bedrag, ongeveer
€ 400,-- meer dan vorig jaar met de zon!
Het werd een groot succes met een netto-opbrengst van € 7785,78.
Geweldig, wat een bedrag.
U, die voor ons bakte, ons sponsorde, of de handen uit de mouwen stak. U, die
kwam met een goed gevulde portemonnee, u/jij die ons hielp om de loten verkocht te krijgen, of degene die ze kocht. Iedereen die ons hielp op de dag zelf,
de dagen ervoor of daarna, u/jij was fantastisch.
Iedereen die aan deze dag meegeholpen heeft: heel erg bedankt.
De Stichtng Shade Children Foundation is er erg blij mee.
Bent u enthousiast geworden op die dag en wilt u/jij volgend jaar meewerken?
Je bent van harte welkom. Graag tot 27 april 2017.
Huib, Tiny, Marianne, Bas, Jaap-Kees, Jan en Adri.
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Jeugdrubriek
Van de kindernevendienst
De komende periode lezen we uit Numeri. Het volk Israël is onder leiding van
Mozes uit Egypte getrokken. Ze trekken door de woestijn op weg naar het beloofde land Kanaän. Dat verloopt niet altijd zonder slag of stoot. De eerste zondag van juni lezen we over Aäron en Mirjam, de broer en zus van Mozes. Ze
vinden dat Mozes teveel aandacht opeist van de Heer en ze hebben kritiek op
Mozes, omdat hij getrouwd is met een buitenlandse vrouw. De Heer hoort het en
is woedend. Hij legt uit dat Mozes de Heer mag zien, omdat Mozes Zijn dienaar
is die Hij helemaal kan vertrouwen. Maar daar blijft het niet bij, De Heer is zelfs
zo boos dat Hij Mirjam straft met een huidziekte; ze zit onder de witte uitslag.
Mirjam wordt voor een week buitengesloten, ze moet buiten het tentenkamp
verblijven. Na die 7 dagen komt ze genezen weer terug en reizen de Israëlieten
verder. Hoe zou het zijn om buitengesloten te worden? Daar gaan we het over
hebben.
e
De 2 zondag lezen we over twaalf mannen die door Mozes in opdracht van de
Heer op pad worden gestuurd om het beloofde land Kanaän te verkennen. Ze
komen na 40 dagen terug en vertellen dat er genoeg te eten en te drinken is,
maar dat er ook andere sterke volken wonen. De Israëlieten worden bang, zijn
ze wel welkom? Ze willen zelfs terug naar Egypte, waar ze als slaven leefden.
Jozua en Kaleb, twee van de twaalf mannen, grijpen in en zeggen het volk dat
ze zich niet tegen de Heer moeten verzetten, maar Hem juist moeten vertrouwen. Op wie vertrouw jij als je bang bent?
e
De 3 zondag lezen we alweer dat de Israëlieten in verzet komen. Ze vinden het
niet eerlijk dat de Heer mensen uitkiest om voor Hem speciale diensten te mogen doen. Aäron is zo iemand, hij wordt door de Heer tot priester gekozen en is
samen met zijn familie verantwoordelijk voor de heilige tent, de tent waarin de
ontmoeting met God plaatsvindt. Alleen zij mogen in en bij de tent komen. Ook
nu mogen sommige mensen dingen die andere mensen niet mogen. Denk maar
eens aan een politieagent, een leraar, de dominee. Kun je nog meer uitzonderingen bedenken?
De laatste zondag is er Flame.
We hopen jullie weer te zien bij de kindernevendienst!
De leiding.
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kinderkerkflame@hotmail.com
Zondagmorgen 26 juni (10-11 uur) is er weer Flame in ‘t 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!

TAAKGROEP BEHEER
Verantwoording collecten
17 april
17 april
17 april
24 april
1 mei
1 mei
5 mei
8 mei
15 mei

Onderhoudsfonds
Kerk
Johnny Cash special
Kerk
Onderhoudsfonds
Kerk
Onderhoudsfonds
Kerk
Kerk

€ 238,62
€ 214,18
€ 273,00
€ 191,40
€ 124,32
€ 182,65
€ 35,07
€ 160,47
€ 202,55

Giften
Via mw. Mijntje Nijhoff € 10 voor de kerk.
Via dhr. Piet de Lange € 50 voor het onderhoudsfonds.
Via mw. Adri de Vrij € 10,- voor de kerk.
Alle gevers weer bedankt.
Collectebonnen
De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. de Vrij, Karmijn 12, Fijnaart, tel.
0168-462996. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.
E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl
Een vel van 30 bonnen voor € 40,-. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt
worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart.
pagina 16

Abonnementsgeld
Deze maand zal er weer een acceptgiro/brief aan het kerkblad worden toegevoegd voor het abonnementsgeld van € 9 voor het lopende jaar. Enkele abonnees die al betaald hebben, krijgen er uiteraard geen. Verzoek aan u dit weer
over te maken op de daarvoor bestemde bankrekening. Alvast dank daarvoor.
Kerkbalans 2016
Tot nu toe is er een bedrag van € 55.129 op de diverse bankrekeningen binnengekomen van het door u toegezegde bedrag ad € 89.566. Net als vorige maanden hopen we dat dit bedrag nog gaat toenemen, doordat niet alle uitnodigingen
beantwoord zijn. Dank aan allen die dit bedrag binnengebracht hebben.
Met vriendelijke groet,
Jan Tolenaars, penningmeester college van kerkrentmeesters

AGENDA
1 juni
1 juni
7 juni
13 juni
15 juni
21 juni
21 juni
27 juni

14.15 uur:
Ouderensoos, Vijverhof
9.15-10.00 uur: Gebedskring in de Vijverhof
14.30 uur:
Zendingsmiddag in de Vijverhof
20.00 uur:
Vergadering kerkrentmeesters, Vijverhof
14.15 uur:
Ouderensoos, Vijverhof
19.45 uur:
Vergadering Moderamen, Trefpunt
20.00 uur:
Vergadering Kindernevendienst, Vijverhof
20.00 uur:
25+ gesprekskring (laatste keer van dit seizoen)
bij Bert en Emie Hendrikse (Appelaarseweg 2)
29 juni 14.15 uur:
Ouderensoos, Vijverhof
1 juli
9.15-10.00 uur: Gebedskring in de Vijverhof

Inleveren kopij kerkblad juli/augustus
Omdat eind juni beide eindredacteuren met vakantie zijn, is het niet mogelijk om
in de laatste week van juni het kerkblad voor juli/augustus samen te stellen. De
redactie heeft daarom besloten de inleverdatum voor de kopij een week op te
schuiven naar uiterlijk zaterdag 25 juni. Op zondag 3 juli worden dan de eerste
wijken uitgedeeld en de overige wijken in de loop van die week.
De eerste zondag van juli is daarom opgenomen in de juni-editie van Contactruimte.
De redactie
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DIVERSE MEDEDELINGEN
VLUCHTELINGEN
80 procent van de burgers wereldwijd is bereid
mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of vervolging op te vangen in hun eigen land. Dat blijkt uit een opinieonderzoek dat Amnesty International hield in
27 landen. In opdracht van Amnesty vroeg het onderzoeksbureau Globe Scan
meer dan 27.000 mensen in 27 landen of zij bereid zijn vluchtelingen op te vangen in hun land, hun stad, hun wijk of hun huis. 80 procent van de respondenten geeft aan dat te willen. Eén op de tien wil zelfs mensen in huis opnemen.
China, Duitsland en Groot-Brittannië zijn koplopers. Chinezen blijken
het meest open te staan voor vluchtelingen. Bijna de helft van hen, 46 procent,
zei zelfs vluchtelingen in huis te willen opnemen. Duitsers scoren ook heel
hoog: 97 procent van hen wil vluchtelingen verwelkomen in hun land. Ook de
grote meerderheid van de Britten, 87 procent, staat open voor het opnemen van
vluchtelingen. Burgers in een aantal landen dat veel vluchtelingen opvangt, vinden het goed dat hun land dat doet. Zo staan ook Griekenland en Jordanië in
de top-10. 10 procent is bereid tot opvang in huis.
Slechts 17 procent zei vluchtelingen te willen weigeren. In slechts één
land wilde meer dan een derde van de bevolking dat: 61 procent van de Russen
gaf dat als antwoord. Een ander land moet bescherming geven, vindt 73 procent. De respondenten werd ook gevraagd of mensen die voor oorlog of vervolging vluchten, bescherming moeten krijgen buiten hun land van herkomst. 73
procent van hen vindt van wel. ‘Sterk mee eens’ is zelfs het antwoord van 78
procent van de Spanjaarden, 69 procent van de Duitsers en 64 procent van de
Grieken. De regering moet meer doen, vindt 66 procent. Op de vraag of hun regering meer zou moeten doen om vluchtelingen te helpen, antwoordt 66 procent instemmend. Opvallend is dat burgers van enkele landen die al veel voor
vluchtelingen doen, dat ook vinden: 76 procent van de Duitsers, 74 procent van
de Grieken en 84 procent van de Jordaniërs.
Bep Rosing

Passage Fijnaart
Dinsdag, 31 mei om 18.00 uur in het Trefpunt.
Ons jaarlijkse etentje.
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Nieuwe Testament in gewone taal voor lage prijs
Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) brengt het complete Nieuwe
Testament in gewone taal uit voor maar € 3,50.
‘We willen dat zoveel mogelijk mensen kennismaken met de Bijbel,’ licht Stefan
van Dijk, hoofd Uitgeven bij het NBG, toe. ‘Daarom brengen we een goedkope
editie van deze veel gevraagde bijbelvertaling uit. Het boekje is compact en
daarmee goed bruikbaar als give-away, maar bijvoorbeeld ook om mee te nemen als je op reis gaat.’
Eerder heeft het Nederlands Bijbelgenootschap al losse, goedkope evangeliën
van de Bijbel in Gewone Taal uitgebracht. Stefan van Dijk: ‘Afgelopen jaar zijn er
maar liefst 250.000 van die evangelieboekjes tegen de kostprijs bij ons besteld.
Zo kwamen we op het idee om het hele Nieuwe Testament uit te brengen voor
weinig.’
Korting bij grotere oplage
In de christelijke boekhandel en op de website van het Nederlands Bijbelgenootschap kunnen de boekjes besteld worden voor € 3,50 per stuk. Bij een grotere
bestelling voor scholen of kerken krijg je exclusief op de website van het NBG
aanzienlijke korting: 100 exemplaren zijn bijvoorbeeld te bestellen voor slechts €
150,-.
Duidelijkste bijbel van Nederland
De Bijbel in Gewone Taal is toegankelijk en makkelijk leesbaar. Daarmee is het
de duidelijkste Bijbel van Nederland. Het is een vertaling uit de bronteksten, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap en verschenen in oktober 2014.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem

pagina 19

Bijbelleesrooster voor de maand juni
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wo.1
do. 2
vr. 3
za. 4
zo. 5
ma.6
di. 7
wo. 8
do. 9
vr. 10
za. 11
zo. 12
ma.13
di. 14
wo.15
do. 16
vr. 17
za. 18
zo. 19
ma. 20
di. 21
wo. 22
do. 23
vr. 24
za. 25
zo. 26
ma.27
di. 28
wo. 29
do. 30

Numeri 11:24-35
Numeri 12:1-16
Numeri 13:1-24
Numeri 13:25-33
Numeri 14:1-25
Numeri 14:26-45
Lucas 7:18-28
Lucas 7:29-35
Lucas 7:36-8:3
Lucas 8:4-18
Numeri 15:1-16
Numeri 15:17-31
Numeri 15:32-41
Numeri 16:1-19
Numeri 16:20-35
Numeri 17:1-15
Numeri 17:16-28
Lucas 8:19-25
Lucas 8:26-39
Lucas 8:40-56
Lucas 9:1-9
Lucas 9:10-17
Lucas 9:18-27
Lucas 9:28-36
Lucas 9:37-50
Lucas 9:51-62
Numeri 18:1-20
Numeri 18:21-32
Numeri 19:1-10
Numeri 19:11-22

Uitstorting van de Geest
Wie spreekt er namens God?
Spionageverhaal
Verdergaan of niet?
Pleidooi
Alleen voor kinderen
De grootste
Meedoen of niet
Voetwassing
Zaaien
Les in offervaardigheid
Per ongeluk, maar toch ...
Zero tolerance
Opstand
Ter aarde besteld
Hardleers
Bloeiende staf
Familiebezoek
Bezeten (van angst)
Opgewekt
Over wie gaat het?
Levensmiddelen
Identiteitsbewijzen
Hoog bezoek
Aanval
Mild en doelbewust
Priesterdienst
Geen grondbezitters
Het wassende water
De dood hoort niet bij het leven

juli
vr. 1
za. 2
zo. 3
ma.4
di. 5
wo.6
do. 7
vr. 8
za. 9

Numeri 20:1-13
Numeri 20:14-21
Numeri 20:22-29
Numeri 21:1-9
Numeri 21:10-20
Numeri 21:21-35
Lucas 10:1-16
Lucas 10:17-24
Lucas 10:25-37

Dorstles
Omweg
Einde en nieuw begin
Vernietiging
Reisbeschrijving
Strijd en overwinning
Zending met een missie
Reden tot blijdschap
Samenvatting van de wet

Kerkgebouwen
De Dorpskerk, Kerkring 1, 4793 ER Fijnaart, tel. 464735
De Ontmoetingskerk, Wilhelminastraat 64/66, 4793 EP Fijnaart, tel. 463326

Beheerder De Dorpskerk
mw. W. Nijhoff-van der Giesen, Patrijsstraat 12, 4793 HV Fijnaart, tel. 462820

Beheerder De Ontmoetingskerk
B. v. Dueren den Hollander, Fr. Hendrikstraat 6, 4793 CA Fijnaart, tel. 464278

Beheerder Vijverhof
mw. A. Nijhoff-de Gast, Jan Steenstraat 6, 4793 AP, tel.463829

Beheerder Trefpunt
F. Brouwer, Van Disstraat 3, 4793 GE Fijnaart, tel. 464320

Kerkwebradio
A. Bom, Kadedijk 79, 4793 RP Fijnaart, tel. 06 51 98 71 21

Website: www.pknfijnaart.nl
e-mail: webbeheer@pknfijnaart.nl

Ledenadministratie
H. Nijhoff, Karmijn 10, 4793KD Fijnaart, tel. 463357
J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 CM Fijnaart tel. 462450
e-mail: ledenadministratie@pknfijnaart.nl

Bankrekeningen
NL02 RABO 0346 703 433
NL54 RABO 0346 753 228
NL02 INGB 0009 638 292
NL55 INGB 0009 638 308
NL22 INGB 0009 638 320
NL86 INGB 0009 638 332
NL31 INGB 0009 638 352
NL55 RABO 0346 703 352
NL54 RBRB 0691 260 540

Protestantse Gemeente Fijnaart
Ontmoetingscentrum Trefpunt
Kerkrentm. Prot. Gem. Fijnaart - Kerkblad
Kerkrentm. Prot. Gem. Fijnaart - Solidariteitskas
Kerkrentm. Prot. Gem. Fijnaart - Oudejaarscollecte
Kerkrentm. Prot. Gem. Fijnaart - Kerkbalans
Kerkrentm. Prot. Gem. Fijnaart - Paascollecte
Diaconie
Taakgroep Kerk en Wereld

Contactruimte
Redactie Contactruimte
mw. M. Kruis-Pols
mw. T. Bienefelt-de Troye
dhr. A.J. v.d. Boon
mw. L. Konings-Versluijs
mw. M.S. Baan-Slager
dhr. J. Nieuwenhuizen

Leeuwerikstraat 48, 4793 HE Fijnaart
Van Heemstralaan 38, 4793 BJ Fijnaart
Specht 12, 4793 HN Fijnaart
Langeweg 5, 4793 AS Fijnaart
Meerkoet 3, 4793 HR Fijnaart
Nieuwe Dorpsweg 19, 4793 BR Fijnaart

tel. 850734
tel. 462979
tel. 464621
tel. 463198
tel. 320491
tel. 462800

Edvard Griegstraat 26, 4793 GP
Tonsedijk 2, 4793SC
Friesestraat 30, 4794 AD
mw. M. van der Harst

tel. 402098
tel. 402495
tel. 463798
tel. 0165 315617

Bezorging Contactruimte
J. van Emden
C. Endepoel
N. Polak-van der Horst
Standdaarbuiten:

Administratie abonnement Contactruimte
A.J. v.d. Boon
J. Nieuwenhuizen

Specht 12, 4793 HN Fijnaart
tel. 464621
Nieuwe Dorpsweg 19, 4793 BR Fijnaart tel. 462800

Inleveren van kopij
Kopij voor het kerkblad van juli/augustus 2016 moet
uiterlijk zaterdag 25 juni voor 12.00 uur
ingeleverd zijn bij:
E-mail:
kerkblad@pknfijnaart.nl
(Bij voorkeur per e-mail. Eerder mag ook, graag zelfs.)

