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OVERDENKING 
 

Het zwijgen van God 

Voor de zomer volgde ik in het kader van de nascholing een tweetal studieda-

gen over het zwijgen van God. Dat klinkt niet logisch, want een van de meest 

frappante kanten van de Bijbel is toch dat God spreekt. In het begin schept Hij 

de aarde en haar bewoners door te spreken. “En God zei ‘Laat ons mensen 

maken’.” Tot wie spreekt hij daar? Tot zichzelf of tot zijn medewerkers, de enge-

len? Een interessante vraag. En in de loop van de geschiedenis maakt God zich 

kenbaar door het woord tot mensen te richten. Hij zoekt Adam en Eva op in het 

paradijs: “Mens waar ben je”. Hij roept Abraham: “Ga op weg” . Hij overlegt met 

Mozes als met een vriend en laat zich zelfs door hem ompraten. Jezus wordt 

zelfs het Woord van God genoemd. Hij lijkt ‘sprekend’ op zijn Hemelse Vader. 

De Bijbel gaat er dus vanuit dat God met mensen communiceert. Dat Hij 

contact zoekt en dat Hij aanspreekbaar is. Toch zijn er ook teksten waarin God 

zwijgt. Dan blijft de hemel gesloten en richten mensen zich ogenschijnlijk ver-

geefs tot boven. Velen zullen dat gevoel herkennen, alsof je een hulplijn pro-

beert te bellen, maar telkens in de wacht wordt gezet en er maar niet doorheen 

komt: “Al onze medewerkers zijn in gesprek…..” 

Dat zwijgen van God kan veelzeggend en veelbetekenend zijn. Zoals 

ook mensen uit wijsheid hun mond kunnen houden. Spreken is zilver, zwijgen is 

goud, aldus de wijsheidsleraar in Spreuken. Of uit boosheid. “We hebben woor-

den zonder woorden”, zo zingt een liedje. Wanneer mensen toch niet luisteren, 

dan kiest God er voor om zich een poos stil te houden. Vandaar dat er, voordat 

de Heer de jonge Samuël roept, wordt verteld dat het woord van God schaars 

was geworden in die dagen. (I Samuël 3) 

 Het zwijgen van God kan echter ook onbegrijpelijk zijn. De onlangs 

overleden Elie Wiesel heeft daarover indringend geschreven. Hij maakte de ver-

schrikkingen in de concentratiekampen mee en Hij nam het God kwalijk dat Hij 

weigerde te antwoorden op het hulpgeschreeuw van zijn volk. In zijn boeken 

klaagde Hij God aan, omdat hij niet wilde accepteren dat dit de God van Israël 

onverschillig liet. Juist in zijn opstandigheid bleef Elie Wiesel in gesprek met zijn 

God. 

Bij de profeten vind je de gedachte dat wanneer God zwijgt, mensen 

moeten spreken. Jesaja roept zijn volksgenoten op om zich niet langer koest te 

houden. In donkere tijden van Godverlatenheid is het aan mensen om woorden 

van troost, bemoediging en hoop te vinden: “Om Sions wil, zwijg ik niet stil.” Etty 

Hillesum noemde dat ‘God een handje helpen’. Als je het gevoel hebt dat God 

onbereikbaar is en dat je er maar niet doorheen komt, dan is het wellicht aan u 

en aan jou om zelf een medewerker van God te zijn. Jezus zegt immers: “Hoe-

veel te meer zal de Hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem 

bidden.” 
 

Ds. F.C. de Ronde  
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KERKDIENSTEN 
 
4 september Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Protestantse gemeente Fijnaart 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Heilig Avondmaal 

Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  

Ambtsdrager van dienst Susanne Baan 

Gastheer / gastvrouw Peter van der Eijk 

Collecte Rondgang 
 
               Uitgang 

1e Zendingskrans 
2e Kerk 

Missionair werk en kerkgroei 

 
11 september Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenbergen 

10.00 uur De Dorpskerk 

Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  

Ambtsdrager van dienst Menno Bom 

Gastheer / gastvrouw Emie Hendrikse 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Onderhoudsfonds  
JOP Sirkelslag 

 

12 september, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. F.C. de Ronde  

 
18 september Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Doopdienst 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Janita Bom 

Gastheer / gastvrouw Marloes Stoop 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Kerk 
St. Pleegzorg ‘De Parelhoeve’ 

 
25 september Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Klundert 

10.00 uur De Dorpskerk 

 
 
Bijzonderheden 
 
 

 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Emie Hendrikse 

Gastheer / gastvrouw Tiny Bienefelt 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

K.I.A.: vredesweek 
Kerk 
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26 september, 15.00 uur: Koffiekerk in de Fendertshof 

 
 

ROOSTERS 
 

 Kinderoppas Kindernevendienst 

  4 september Anne en Femke Claudia 

11 september Claartje en Angelique Linda en José 

18 september Dina en Amber Jolanda en Saskia 

25 september Nel, Judith en Christy Allen i.v.m. startdag 

 

 PPT-dienst Beamerdienst 

  4 september Tiny Willian 

11 september Jeroen Peter 

18 september Ad Gerrit 

25 september Edward Willian 

 
 

 Bloemendienst Organist 

  4 september Anneke Knook Ad van Sprang 

11 september Marion Kruis Johan van der Steen 

18 september Marjo van Dueren den  
Hollander 

Dick van der Giesen 

25 september Jana Peeraer Dick van der Giesen 

 
Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld 
 
 4 september : Diaconale collecte Zendingskrans 
Al meer dan 50 jaar bestaat de Zendingskrans. Bij de oprichting had niemand 
het kunnen bedenken, dat dit belangrijke stukje werk zo goed zou aanslaan in 
ons dorp. Thuis maken de deelneemsters kinderkleding voor Dorcas. Die voor-
ziet de kwetsbare en allerarmste kinderen van Oost-Europa en Afrika van kle-
ding. Kleding is net als voedsel een eerste levensbehoefte en zorgt ervoor dat 
de kinderen worden beschermd tegen warmte en kou.  
 
De Zendingskrans komt elke laatste dinsdag van de oneven maanden bij elkaar 
in De Vijferhof (met uitzondering van de maand juli). Op deze middagen worden 
de gemaakte kledingstukken ingezameld. Dorcas komt in actie voor mensen in 
nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtui-
ging. Geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 om te zorgen voor armen en ver-
drukten, werkt Dorcas al dertig jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-
Europa en Afrika. Om het werk van de Zendingskrans mogelijk te maken wordt 
deze collecte van harte bij u aanbevolen.  
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4 september: Diaconale collecte Protestantse Kerk Missionair werk en 
Kerkgroei 
De collecte voor zondag 4 september 2016 is bestemd voor het project ‘Help de 
nieuwe kerk in Zeist’ van de Protestantse Kerk in Nederland. De pioniersplek 
’Buurtvrij’ in Zeist, initiatief van de Oosterkerk, wil kwetsbare mensen in de wijk 
bijstaan met praktische hulp. Ze werkt daarin nauw samen met het inloophuis, 
de voedselbank en het repaircafé. De problematiek van de wijkbewoners vari-
eert van  werkloosheid en dakloosheid tot eenzaamheid, verslaving en schul-
den. Pionier Walter Willigenburg staat als buurtpastor naast deze mensen. 
“Mensen die hier komen, voelen dat we integer zijn en geven ons hun vertrou-
wen.” Steeds meer mensen weten Buurtvrij te vinden. De Protestantse Kerk 
stimuleert het ontstaan van pioniersplekken zoals Buurtvrij in Zeist. Met de op-
brengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk deze en andere pioniers-
plekken om op een vernieuwende manier zichtbaar te zijn in de samenleving.  
 
11 september: Diaconale collecte Protestantse Kerk Jeugdwerk 
De collecte voor zondag 11 september 2016 is bestemd voor het project ‘Sir-
kelslag’ van JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Ie-
der jaar organiseert JOP het online spel ‘Sirkelslag’. Een interactief spel rond 
christelijke thema’s. Jaarlijks doen bijna 10.000 kinderen en jongeren mee. Ze 
kijken uit naar dit evenement, waarmee ze zich verbonden voelen met jongeren 
uit het hele land die ook bezig zijn met geloven. Uit onderzoek is gebleken dat 
Sirkelslag voor veel kinderen en jongeren het laatste lijntje met de kerk is. 
Jeugdwerkers zijn blij met dit spel, omdat het een goed middel is om jongeren 
enthousiast te houden voor het jeugdwerk en hen te betrekken bij kerk en ge-
loof. JOP wil graag doorgaan met het organiseren van Sirkelslag en het ontwik-
kelen van nieuwe activiteiten. Met uw bijdrage voor de collecte kan JOP dit 
waardevolle werk voortzetten, zodat kinderen en jongeren niet uit beeld verdwij-
nen, maar betrokken blijven bij de kerk. 
  
18 september: Diaconale collecte Stichting Pleegzorgboerderij De Parel-
hoeve 
Op zondag 18 september 2016 collecteren we voor Stichting Pleegzorgboerderij 
De Parelhoeve. De Stichting heeft ten doel het verzorgen van opvang van 
pleegkinderen en jongvolwassenen, die door uiteenlopende omstandigheden 
voor korte of langere tijd niet meer bij hun eigen ouders kunnen wonen en daar-
bij het verrichten van alles wat hiermee verband houdt. Op Pleegzorgboerderij 
De Parelhoeve wonen de vaste pleegouders Leo en Jannette Bevaart met hun 
gezin aan de rand van Fijnaart. Daarnaast wonen er 6 pleegkinderen in de leef-
tijd van 7 tot 12 jaar. De meeste van deze pleegkinderen zijn kinderen van ou-
ders met een beperking en blijven ‘langdurig’ bij hen (tot ze op eigen benen 
kunnen staan).  
De kern is dat er veel ruimte is om te spelen en veelal dieren om te verzorgen 
en te knuffelen, wat de pleegkinderen de mogelijkheid biedt om zichzelf te zijn 
en om zelfvertrouwen op te bouwen. Dit draagt bij aan het succesvol leren sa- 
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menleven en samenwerken met de andere pleegkinderen. Helpt u ons mee, zo-
dat de Stichting Pleegzorgboerderij De Parelhoeve ook weer jongvolwassenen 
kan helpen? U doet de stichting en de pleegkinderen hier een enorm plezier 
mee! 
 
25 september: Diaconale collecte Kerk in Actie Vredesweek 
De collecte voor zondag 25 september 2016 is bestemd voor het project ‘Vre-
desweek’ van de Protestantse Kerk in Nederland. Ieder jaar staan we in de Vre-
desweek stil bij de mensen die zich wereldwijd inzetten voor de vrede. De Pro-
testantse Kerk steunt hen van harte via vredesprojecten van Kerk in Actie en 
PAX. Zoals de jonge onderwijzers in Syrië, die scholen hebben opgericht waar 
kinderen van allerlei achtergronden samen les krijgen. Want ze willen een nieu-
we generatie leren om, ondanks verschillen, de verbinding te zoeken en samen 
te werken. En in Griekenland biedt de Grieks Evangelische Kerk, met steun van 
Kerk in Actie, hoop in de uitzichtloze situatie in de vluchtelingenkampen. De 
kerk deelt hier noodhulppakketten uit en geeft geestelijke steun. Veel gezinnen 
in het kamp zijn uit elkaar gerukt. Kerk in Actie zet zich in om hen weer te her-
enigen. Met de opbrengst van deze collecte steunt de Protestantse Kerk deze 
en andere initiatieven voor vrede van Kerk in Actie en PAX. Geef ook voor de 
vrede en de vredesactiviteiten van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen. 
 

 
 

 

 
TAAKGROEP   GEMEENTE   ZIJN 

 
 
 
 
 

Van de KERKENRAADSTAFEL 
 

 

 
Samenvatting kerkenraadsvergadering 24 mei 2016   
                                                

De voorzitter opent de vergadering met lezing van Numeri 9:15-23, ge-
bed en een woord van welkom aan de aanwezigen.  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Het bezinningsonderwerp is het te actualiseren/nieuw op te stellen be-

leidsplan 2017-2020. In de vorm van ‘Het Lagerhuis Debat’ wordt gedurende 
een uur een aantal stellingen, opgesteld door een klein comité, geponeerd en 
besproken. 
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Bij de mededelingen worden o.a. de ingevulde en nog openstaande va-
catures in de kerkenraad en bij de taakgroepen vermeld.  Mw. Tiny Bienefelt en 
dhr. Wim Tolenaars aanvaarden de functie van resp. wijkouderling en jeugdou-
derling. Dhr. Bert Hendrikse is bereid de plaats van dhr. Tolenaars in te nemen 
in de Taakgroep K&W.   

Het verslag van de vergadering van 1 maart 2016 wordt goedgekeurd 
en vastgesteld. 

Vanuit de diverse taakgroepen en door de predikanten worden medede-
lingen gedaan, o.a. over de jaarrekening, de data van Flame en MeetingPoint, 
de gang van zaken rondom het Heilig Avondmaal, een extra classisvergadering 
op 16 juni a.s., de vakantie van ds. Van der Sterre. 

 Naar aanleiding van de toegestuurde verslagen van diverse 
(taak)groepen wordt opgemerkt dat het aanbeveling verdient om te heroverwe-
gen of, in geval van een oecumenische ochtenddienst in de R.K.-kerk, ’s avonds 
een vervangende kerkdienst moet worden gehouden. 

Vervolgens wordt de jaarrekening 2015 van de taakgroep Beheer be-
sproken en ter goedkeuring en vaststelling voorgelegd aan de kerkenraadsle-
den. Belangrijk punt betreft de uitgaven en inkomsten t.b.v. de verbouwing van 
de kerk. Onder voorbehoud van de kascontrole en de evt. nog te ontvangen 
vragen/opmerkingen door kerkenraadsleden die de volledige jaarrekening op-
vragen, wordt de jaarrekening 2015 goedgekeurd.  

Uit de ingekomen en uitgaande post worden 2 brieven gelicht: een brief 
vanuit de classis inzake een verzoek van een gemeente m.b.t. het willen be-
spreken van een huwelijk tussen twee dezelfde seksen. Hierover vindt een uit-
voerige gedachtewisseling plaats in de vergadering, waarna besloten wordt dat 
aan de classis bericht zal worden dat onze gemeente na de fusie vooralsnog 
een compromis naleeft en derhalve dit gesprek voorlopig niet in de classis 
wenst te voeren. De andere brief betreft de komende reorganisatie bij de 
Dienstenorganisatie van de PKN, die gevolgen zal hebben voor de ondersteu-
ning door gemeenteadviseurs, m.n. voor het werkveld kerkbeheer. 
 Het onderwerp ‘kinderzegening’ is diverse malen besproken in verschil-
lende vergaderingen van kerkenraad en moderamen en ook tijdens de gemeen-
teavond op 30 maart jl. Nu ligt het onderwerp ter definitieve besluitvorming voor. 
Uitgaande van het voorgenomen besluit van de kerkenraad om met het verzoek 
in te stemmen, gehoord hebbend de meningen tijdens de gemeenteavond en de 
daarop volgende bespreking in het moderamen, besluit de kerkenraad: 
- eenmalig in te stemmen met kinderzegening, in dit specifieke geval; 
- na de feitelijke kinderzegening op enig moment een evaluatie te plannen; 
- t.z.t. te besluiten hoe in de toekomst om te gaan met kinderzegening. 
Ds. Van der Sterre zal de betrokken familie informeren over het besluit van de 
kerkenraad en over de datum waarop de kinderzegening kan plaatsvinden. 
 Het ‘Reglement gebouwen’ is in overleg met moderamen en de taak-
groep Beheer aangepast en wordt in de vergadering vastgesteld. 
 Naar aanleiding van de diensten en activiteiten van de afgelopen en 
komende weken worden geen bijzonderheden vermeld. 
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 Bij de rondvraag worden door een aantal kerkenraadsleden enkele vra-
gen gesteld, zoals over het al dan niet vooraf inplannen van doopzondagen en 
over de mogelijkheid tot het verduisteren van De Ontmoetingskerk zodat de pro-
jectie via de beamer duidelijker wordt. Dit laatste zal in de Taakgroep Beheer 
besproken worden. 

Ter afsluiting leest Nicky uit de bundel ‘Zeg het maar’ het gedicht Le-
venskracht. 

Om 23.00u sluit de voorzitter de vergadering en wenst allen wel thuis. 
 

 
Susanne Baan, scriba. 
 
Geen kinderzegening 
De zegening van een jonggeborene in onze gemeente gaat niet door. Velen 
van u herinneren zich nog wel de gemeenteavond op 30 maart jl., waar u als 
gemeente van Fijnaart over dit voornemen ‘gehoord’ werd. De avond werd ge-
volgd door een positief kerkenraadsbesluit.  
Onlangs hebben de ouders evenwel te kennen gegeven, dat zij, na intense 
overwegingen, toch af willen zien van de zegening van hun kind in onze ge-
meente. De kerkenraad heeft begrip voor de redenen die hen hebben bewogen. 
Samen met de ouders is de kerkenraad u, gemeente, dankbaar voor de fijne en 
respectvolle wijze, waarop wij ons met elkaar diepgaand over dit onderwerp 
hebben mogen bezinnen.  
 
Namens de kerkenraad en collega De Ronde,  
Ds. J H van der Sterre. 
 
  

        Portret van een gemeentelid 
                Lenie Vogelaar 

 
 

Hoe lang ben je al lid van deze kerk en waarom van deze kerk? 
Ik ben al bijna 40 jaar lid van deze kerk. We woonden na ons trouwen eerst in 
Sint Willebrord en kerkten toen in Etten-Leur. later zijn we in Fijnaart komen wo-
nen en gingen toen hier naar de hervormde kerk. 
 
Welke bijdrage lever je aan onze kerk? 
Ik ben begonnen als clubleidster en het jeugdwerk was toen al gezamenlijk! Ik 
ben acht jaar jeugdouderling en acht jaar wijkouderling geweest. Nu ben ik pas-
toraal medewerkster in wijk 1. Het ouderling zijn zat in mijn gezin van herkomst: 
vader, broers en zussen waren ook ouderling. Ik help ook mee met de fancy-fair 
in augustus en met het verjaardagsfonds. 
 
Wat beleef je aan onze kerk? 
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Ik beleef het meeste aan de kerkdiensten. Bijzondere diensten, maar ook ‘ge-
wone’ diensten. Soms kan een lied dat ik mooi vind me iets doen. 
 
Welke ervaring zal je altijd bijblijven? 
Mijn bevestiging als ouderling.  Mijn vader is vroeger ernstig ziek geweest, hij 
heeft lange tijd in een sanatorium gelegen. Hij zei: “Als ik hier gezond uit kom, 
word ik als dank ouderling.” En dat is gebeurd. Toen ik bevestigd werd, moest ik 
daar natuurlijk aan denken. Vooral omdat ook wij te maken hebben gehad met 
ernstige ziekte en herstel. 
 
Als de kerk er niet was, wat zou je dan missen? 
De kerkgang, de mensen, de beleving van het geloof en de gezelligheid van het 
onderlinge contact bij de koffie na afloop van de dienst.  
Wat staat er op je kerkelijke verlanglijstje? 
Doorgaan zoals we nu doen. Er zullen best wat haken en ogen zijn, maar daar 
kan aan gewerkt worden. Op den duur zullen misschien de kosten van twee 
kerkgebouwen niet meer op te brengen zijn en dan moet daar raad geschaft 
worden. 
 
Welk lied zing je heel graag? 

Lied 886 
 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
 

Wat gaat er heel goed in onze kerk? 
We doen alles met elkaar en wie wil, kan meedoen. Iedereen is gelijk en hoort 
erbij. 
 
Wat kan er beter? 
Ik vraag me weleens af of we genoeg doen voor de jeugd vanaf 12 jaar. Moeten 
we hen er niet meer bij betrekken? 
 
Aan wie geef je deze pen door? 
Aan Henk Nijhoff. 
 
Het volgende portret wordt gemaakt met nieuwe vragen, want de bovenstaande 
gebruiken we alweer twee jaar. Dus graag uw extra aandacht! 
 
 
Zondagavond-gespreksgroep 18 september – welkom! 
We zijn een enthousiaste groep 25+ers die met elkaar in gesprek gaan rond 
vragen over geloof, kerk, de Bijbel en actuele onderwerpen. 
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Iedereen die graag zijn kennis over de Bijbel wil vergroten, nieuwe dingen wil 
ontdekken, of gewoon wil horen hoe anderen over bepaalde onderwerpen 
denken: van harte welkom! Wij zouden het leuk vinden als er weer nieuwe 
mensen aansluiten! 
Kom gewoon langs of neem contact op met Jaap-Kees van Strien 
De eerstvolgende bijeenkomst wordt gehouden op 18 september bij Bert en 
Emie Hendrikse (Appelaarseweg 2, Fijnaart). De avond start om 20.00 uur en 
duurt tot ongeveer 21.30 uur  
We zullen die avond ook met elkaar bespreken welk boekje/ onderwerp we 
komend seizoen gaan behandelen. 
 
Wil je wat meer informatie, bel Jaap-Kees van Strien (06-23213260)  
of mail: jcvanstrien@live.nl  

 

    24 september Startweekend BBQ 
 

U/jij komt toch ook?  
 

Intekenlijsten vanaf begin september in De Dorpskerk/Vijverhof. 
 

Welkom in ‘t Trefpunt vanaf 17.00 uur! 
 

Graag vrijwilligers voor het maken van salades, 
eigengemaakte salades geven een smakelijke diversiteit. 

 
Wilt u/wil jij een salade maken? 

Aanmelden bij: 
Addy Roks: a.roks-kwist@kpnplanet.nl 

Anton & Janita Bom: janitabom@hoeverustenburg.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delen is het thema van de start van 2016. De Startzondag zal dit jaar gehou-

den worden op 25 september. Wij kijken ernaar uit en zijn al begonnen met de 

voorbereiding. U/jij komt toch ook? 

mailto:jcvanstrien@live.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji7cHJmbXOAhVHrRoKHS01Cg8QjRwIBw&url=http://www.kwaliteitsslagerijdegroenezoom.nl/bbq-schotels&psig=AFQjCNEhfLMpD9UNc_Ouw-juN8HzLO6M7A&ust=1470861797388949
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Zondag 

Na de dienst van zondag is er tijd voor koffie/thee/fris/drankje/hapje. 

Verder zijn er verschillende activiteiten rondom de Vijverhof en workshops tot 

uiterlijk 14.00 uur. 

 

Wij zoeken mensen die hun hobby met ons willen delen, in de vorm van een 

door u gegeven workshop. Denk aan schilderen, sieraden maken, zeepketting, 

kaarten, borduren, enz… 

 

Het lijkt ons erg leuk als de diverse clubs die zondag willen delen wat hun groep 

doet en is. Denk daarbij aan het maken van een A2-vel of een aantal kleinere 

vellen, waarop je kunt schrijven / plakken / foto's e.d. / wat jullie doen/ wanneer 

het is / waar het is / bij wie er informatie te krijgen is, enz. enz.  

 

Graag zien wij uw / jullie inbreng terug! 

Voor informatie en vragen kunt u terecht bij de voorbereidingsgroep.  

 

Vriendelijke groet, Emie Hendrikse, Marjolein Roks, Neely Anne de Ronde en 

Janita Bom.   www.gemeentezijn@pknfijnaart.nl 
 
 
Mededeling van de Zendingskrans 
Op dinsdag 27 september begint de Zendingskrans voor één keer om 14.00 
uur. We willen er deze middag bij stil staan dat de Zendingskrans al 55 jaar be-
staat. 
Deze middag hebben we een medewerker van Dorcas uitgenodigd die een pre-
sentatie komt geven over het werk van Dorcas. De middag duurt tot ongeveer 
16.30 uur. 
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met 
Sandra van Dorp  
(tel. 0168463081 of per e-mail: sandravandorp@comveeweb.nl). 
 
Een hartelijke groet van Sandra van Dorp 
 
 

Gebedskring - 31 AUGUSTUS 

De gebedskring gaat ook in het nieuwe seizoen verder. We doen o.a. voorbede 

voor de zieken. Daarnaast wordt gedankt voor blijde dingen. We bidden voor het 

werk in de gemeente en de nood in de wereld.  

Als er zieken zijn in uw omgeving of u bent zelf ziek of er zijn verdrietige omstan-

digheden, geef het door aan onderstaand adres. Doe het gewoon, wij weten het 

niet vanzelf! Je kunt het ook via de wijkouderling of bezoekdame aan ons laten 

weten. 

We zijn een heel kleine groep en zoeken meer 'bidders’. Wie komt er bij?  
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Gebed is hard nodig, het geeft rust en schept een band met elkaar, maar bovenal 

met onze Hemelse Vader. Schroom niet en kom. Het is maar ± 45 minuten en het 

is geen verplichting. 

We komen normaal gesproken iedere 1e woensdag van de maand bij elkaar in de 

Vijverhof, van 9.15 tot 10.00 uur. 

Let op: het is voor deze keer, de laatste woensdag van augustus (31) (i.p.v. de 

eerste van september) 

 Hartelijk welkom en hopelijk tot ziens!  

 

Voor meer informatie of doorgeven van voorbedes kunt u altijd terecht bij: 

Mini Agterdenbos, tel. 0168-464778 of schriftelijk op Kerkring 10A 

of Emie Hendrikse, tel. 0168-464426 
 
 

Bij de Startzondag, 25 september, wil de boekentafel natuurlijk ook   
aanwezig zijn. Behalve een tafel met actuele boeken, liggen er een   
heleboel afgeprijsde boeken.  Dit zijn exemplaren die we al langer in   
ons bezit hebben, maar die we nu voor kleine prijsjes onder de aandacht   
willen brengen. Er zit vast iets voor u bij. Kom maar kijken.  
 
Nel, Janneke en Bep 
 
 
 
Gemeentegids ‘Kom in de Kring 2016-2017’. 
 
De zomervakantie is weer (bijna) voorbij en daarmee start ook weer het nieuwe 
kerkelijke seizoen. Ook dit jaar zijn er weer tal van activiteiten in onze gemeen-
te. Om u hiervan op de hoogte te brengen wordt hard gewerkt aan de nieuwe 
gemeentegids ‘Kom in de Kring 2016-2017’ waarin zo veel mogelijk informatie 
en activiteiten zijn opgenomen.  
De gids heeft weer 2 gedeeltes. Er is een deel met informatie over de gemeen-
te: diensten, kerkenraad, taakgroepen en alle daaronder vallende taken, groep-
jes en commissies en er is een deel waarin de groepen en commissies beschrij-
ven wat zij allemaal te bieden hebben tot de zomervakantie van 2017. Hierbij 
kunt u denken aan gesprekskringen, bijbelstudiegroepen, jeugdwerk (zoals kin-
dernevendienst, VakantieBijbelClub, de nieuwe 16+groep), maar ook aan een 
filmmiddag, bloemschikken, Meet and Eat etc. 
In de loop van de maand september gaan er al wat activiteiten van start en 
daarom streven we er naar dat alle gemeenteleden de nieuwe gids vóór het 
startweekend van 24/25 september in huis hebben. 
Voor informatie over Kom in de Kring kunt u contact opnemen met de scriba 
(Susanne Baan, tel. 320491, scriba@pknfijnaart.nl) of met Emie Hendrikse, tel. 
464426. 
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Jeugdrubriek 

 
 

 

Zondagmorgen 11 september  
(10-11 uur) is er weer Flame !! in het Trefpunt (Wilhelminastraat 66) 
    
Een verhaal , leuke spelletjes en knutselen  
Je bent van harte welkom !!  (groep  1 t/m 7)  

kinderkerkflame@hotmail.com 

 

Kindernevendienst 

 
De vakantie zit er alweer bijna op. We hopen dat jullie het leuk hebben gehad. 
Een nieuw schooljaar gaat van start en ook een nieuw seizoen van de kinderne-
vendienst! ‘Weet waar je aan begint’ is het thema van de eerste zondag in sep-
tember. Weet jij waar je aan begint? Je krijgt waarschijnlijk een nieuwe meester 
of juf. Misschien ga je met een sport of met muziekles beginnen. Er wordt ver-
wacht dat je daar je best voor doet, je zet je er voor in. Jezus vraagt ons om met 
Hem mee te gaan, maar dat gaat niet zomaar, daarvoor moet je ook moeite 
doen. Hoe volg jij Jezus? Daar zullen we het over hebben tijdens de kinderne-
vendienst.   
De 2e zondag is het thema ‘Jij hoort erbij’. We lezen over het verloren schaap. 
De schaapsherder laat zijn 99 schapen achter in het veld om zijn 100e schaap te  
zoeken. Hij wil de kudde compleet hebben. Jezus wil met dit verhaal zeggen dat 
iedereen erbij hoort. God zet de deur wijd open voor iedereen, ook voor jou.  
De 3e zondag is het thema ‘Samen en apart’. Het gaat over de tweeling Jakob 
en Esau. Esau, de eerstgeborene van de twee wordt jager, Jakob herder. Jakob 
is jaloers op zijn broer, de eerstgeborene heeft namelijk recht op het grootste 

javascript:handleMailto('mailto:kinderkerkflame@hotmail.com');return%20false;
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deel van de erfenis. Wat een erfenis is en hoe dit verhaal afloopt hoor je in kin-
dernevendienst. 
De 4e zondag is het startzondag. We lezen verder over Jakob en Esau. Jakob 
heeft zijn vader en zijn broer bedrogen; hij heeft gedaan alsof hij Esau was om 
de zegen van zijn vader te krijgen en daarmee het grootste deel van de erfenis. 
Daar heeft hij spijt van en hij slaat op de vlucht. Tijdens de vlucht krijgt hij een 
droom, waarin hij ziet dat God met hem meegaat. Net als Jacob staan wij er niet 
alleen voor, God gaat met ons mee.  
Deze zondag zijn er na afloop van de kerkdienst leuke spellen te doen. Je komt 
toch ook?! 
 
De leiding. 

 
De Bouwplaats! Vakantie Bijbel Club   
Achter de schermen zijn we druk bezig met de 
voorbereidingen. Het beloven twee toffe dagen 
te worden. 
 
Dit jaar gaat er opnieuw het één en ander ver-
anderen. Zo willen we dit jaar bij elkaar komen 
op donderdagmiddag en vrijdagmiddag (dus 
géén ochtenden dit jaar).  
 
Verder zal het tienerprogramma nu voor groep 
6, 7 en 8 zijn. Zij komen bij elkaar in de boven-
zaal in De Ontmoetingskerk. (ingang groene 
deuren) 
 
Fijn dat er inmiddels al heel wat mensen aange-

boden hebben om te helpen. Extra hulp is overigens ook nog steeds welkom. 
 
Medewerkersavond  
We hopen 3 oktober met alle medewerkers bij elkaar te komen. Op die avond 
zal er wat meer verteld worden over wat we deze dagen gaan doen en waar je 
bij ingedeeld bent.  
Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. Aanvang 20.00, in ‘t Trefpunt,  
Wilhelminastraat 66  
Voor meer informatie: Emie Hendrikse, Colinda van der Steen, Sandra van Dorp 
en Gerda van Dorp (vbc@pknfijnaart.nl). 
 

 

 

TAAKGROEP   BEHEER 
 

 

Verantwoording collecten 

mailto:vbc@pknfijnaart.nl
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26/6  kerk                                               € 221,00 
26/6  doop- en zangdienst                     € 127,20 
  3/7  onderhoudsfonds                          € 153,90 
  3/7  kerk                                               € 110,92 
10/7  onderhoudsfonds                          € 183,70 
17/7  kerk                                               € 230,52 
24/7  kerk                                               € 169,20 
31/7  onderhoudsfonds                          € 115,30 
  7/8  kerk                                               € 133,52 
  7/8  onderhoudsfonds                          €  83,12 
 
Koffiebusjes  Vijverhof juni/juli € 62,61  
Giften ontvangen via mw. Adri van Nieuwenhuijzen 2 x € 50 

Gift per bank voor de kerk € 100 
Gift via Ds. V.d. Sterre voor de kerk € 10 
Gift via mw. N. v. Dorp voor de kerk € 25 
Gift via de bank : uit dankbaarheid € 93 
 
Collecten Fendertshofdiensten : juni/juli   € 63,90  
                                                  : 8 aug     € 28,35 
 
Verjaardagsfonds 2e kwartaal 2016  
12 juli jl. hebben we weer met de medewerkers de inhoud van de zakjes geteld. 
Dat zorgde voor  een  opbrengst van € 1160,01. Alle gevers en medewerkers 
hartelijk dank voor dit mooie resultaat.  Wel verzoeken we u geen buitenlandse 
munten in de collectezakjes te stoppen. Vooral het 2 euromunstuk lijkt sprekend 
op een Turkse munt. Dit voorkomt dat de bankmedewerkers later het kasver-
schil zelf moeten bijleggen. Dank voor uw oplettendheid. 
 
Kerkbalans 2016  
Van het door u toegezegde bedrag van €  89.616 is de opbrengst tot nu  
€ 67.558,16. Dank aan allen die dit bedrag al hebben binnengebracht. Ook de-
genen die nog geen toezegging gedaan hebben, kunnen hun bijdrage storten 
op NL86INGB0009638332. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jan Tolenaars, penningmeester college van kerkrentmeesters. 
 
 
Collectebonnen 
De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. de Vrij, Karmijn 12, Fijnaart, tel. 
0168-462996. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen.  
E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl 
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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 
03 juli Protestantse Kerk Nederland: Jeugdwerk € 161,41 

10 juli Eigen gemeente: Plaatselijk jeugdwerk € 156,80 
17 juli Eigen gemeente: Kerktelefoon € 148,55 
24 juli Eigen gemeente: Organisatiekosten € 114,25 
31 juli Stichting De Hoop € 176,14 
 
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! 
 
Zoveel bereikt dankzij u! 
Dankzij uw bijdragen afgelopen jaar kon Kerk in Actie in binnen en buitenland 
veel hulp bieden. De partnerorganisatie, Trukajaya, stond eerder op het rooster. 
Lees hier wat zij mede dankzij de collecte konden doen! 
 
Collecte Kerk in Actie: werelddiaconaat voor Indonesië 
In de collecte voor het werelddiaconaat op 7 februari 2016 stond Kerk in Actie-
partner Trukajaya op Java, Indonesië, centraal. Veel kinderen op Java zijn on-
dervoed door eenzijdig voedsel, namelijk rijst. Trukajaya leert de boeren vooral 
lokale, traditionele gewassen te telen die veel gezonder zijn. Ook worden water-
reservoirs en biogasinstallaties gebouwd. Vrijwilligers helpen gezinnen om het 
voedselpatroon te veranderen waardoor ondervoeding tegengegaan wordt. Me-
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de dankzij alle bijdragen via deze collecte zijn in 4 dorpen waterreservoirs ge-
bouwd, waardoor 274 boeren meer water voor irrigatie hebben. Ook zijn irriga-
tiekanalen aangelegd, bijvoorbeeld in het dorp waar Solikhin dorpshoofd is. Er 
stroomt geen rivier door zijn dorp en zonder water kunnen boeren geen land-
bouw bedrijven. Inmiddels voert een 595 meter lang irrigatiekanaal permanent 
water naar de landbouwgrond van 60 boeren. Alle boeren hielpen bij de aanleg  
met materialen of met arbeid. Het bleek een lastige klus, die gelukkig voor het 
begin van het regenseizoen kon worden geklaard. “Door een betere irrigatie en 
watermanagement kunnen boeren zelfs in het lange droge seizoen lokale en 
traditionele gewassen verbouwen”, aldus dorpshoofd Solikhin. 
 

 

 

 
AGENDA 
 
31 aug.   9.15 uur: Gebedskring, Vijverhof 

31 aug. 20.00 uur: Alphagroep, Vijverhof 
  5 sep. 20.00 uur: Vergadering kerkrentmeesters, Vijverhof 
  5 sep. 20.00 uur: Vergadering kindernevendienst, Trefpunt 
  6 sep. 19.45 uur: Vergadering moderamen, Trefpunt 
13 sep. 19.30 uur: Liturgische werkgroep, Trefpunt 
  7 sep. 14.15 uur: Ouderensoos, Vijverhof 
15 sep. 15.30 uur: Donderdagmiddag Bijbelgespreksgroep, Vijverhof 
27 sep. 14.00 uur: Zendingskrans, Vijverhof 
27 sep. 19.45 uur: Vergadering kerkenraad, Trefpunt 
21 sep. 14.15 uur: Ouderensoos, Vijverhof 

28 sep. 20.00 uur: Alphagroep, Vijverhof 

  5 okt. 14.15 uur: Ouderensoos, Vijverhof 

 
 
 

DIVERSE MEDEDELINGEN 
 

Op de Amnestytafel ligt nog een keer de petitie voor de mensen in   

Turkije, die vervolgd worden omdat ze oproepen tot een vredesproces met   

de Turkse Koerden. Deze petitie was er ook op 14 augustus. Er zijn   

verder wat Amnesty-materialen te koop: servetjes, kaarsjes, kaarten,   

babyballen. De opbrengst gaat naar het Amnesty-kantoor in Amsterdam en   

wordt gebruikt voor onderzoek naar schending van mensenrechten.  
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Bep Rosing 

 

 

Passage Fijnaart  

-Donderdag 8 sept. om 14.00 uur in ‘t Trefpunt 

 High-Tea 

-Woensdag 21 sept. om 19.45 uur in ‘t Trefpunt 

 Mw. G. Verlijsdonk uit Zevenbergen. 

 Zij is pastor in het verpleeghuis en zal ons daarover vertellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport en Bijbel: Winnen is belangrijker dan meedoen 

(Door: Jaap van Dorp) 

15 augustus 2016  
Hardlopen, een wedstrijd en winnen. Drie trefwoorden die je zowel op de 
Olympische Spelen kunt betrekken als op de Bijbel. 
 
De Olympische Spelen zijn oud en nieuw tegelijk. Nieuw in de huidige vorm, 
oud in oorsprong: ze bestaan al bijna 2800 jaar. Een groot deel van de bijbel-
schrijvers moet dus al bekend zijn geweest met het fenomeen van grote sport-
festijnen. Overigens niet in die zin dat ze sport een belangrijk maatschappelijk 
onderwerp vonden. Ze hadden er wel oog voor, en (zeker als het om Paulus 
gaat): ze waren erin geïnteresseerd. 
 
Sport in de tijd van het Oude Testament 
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In het oude Israël kende men diverse activiteiten die (nog) niet als sportdiscipli-
ne werden gewaardeerd. Eigenlijk is er tegenwoordig – net als in de tijd van 
Prediker – weinig nieuws onder de zon. Jagen, worstelen, dansen, zwemmen, 
boogschieten, hardlopen, paardrijden, verspringen, stenen werpen of slingeren, 
diverse bal- en bordspelen: allerlei activiteiten die in de bijbelse oudheid door-
gaans voor de aardigheid werden beoefend. Het ging niet om het meten van 
sportieve prestaties. 
 
Sport in de tijd van het Nieuwe Testament 
Rond het begin van onze jaartelling krijgen sporten een competitiever karakter. 
Sport en sportscholen zijn dan in de landen rondom de Middellandse Zee niet 
meer weg te denken. Flavius Josefus beschrijft in één van zijn boeken over de 
geschiedenis van de Joden hoe koning Herodes om de vier jaar in Jeruzalem 
atletiekwedstrijden organiseerde, naar het voorbeeld van de Spelen in sommige 
Griekse steden. Hij liet bij die gelegenheden ook zangers, musici en andere en-
tertainers optreden. Herodes nodigde vele beroemde sporters voor zijn wed-
strijden uit en hij beloofde grote prijzen aan degenen die de wedstrijden wisten 
te winnen. 
 
Winnen begon dus een grotere rol te spelen. Maar, hoe zit het dan met winnen 
op de huidige Olympische Spelen? En wat zegt Paulus over winnen, als hij het 
heeft over hardlopers in een wedstrijd? 
 
Winnen in Rio 
Voor de winnaars van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro liggen 2500 me-
dailles klaar. Van de 11.521 deelnemers aan de Spelen mag dus bijna een 
kwart met een gouden, zilveren of bronzen plak naar huis. En terecht, want 
daar hebben ze jaren keihard voor getraind. Daarnaast krijgt iedereen die bij de 
beste acht sporters van een bepaalde discipline hoort,  een Olympisch diploma. 
Daarmee ben je zeker van financiële steun van de sportbonden. Ook een flinke 
prijs dus! 
Als je bedenkt dat er zoveel medailles en diploma’s te verdelen zijn tijdens de 
Olympische Spelen, dan lijkt elke topsporter in Rio wel een winnaar. 
 
Winnen in Paulus’ wedstrijd 
Medailles, diploma’s: Paulus gaat in zijn wedstrijd maar voor één doel: de eer-
ste prijs. Daarvoor doe je alle trainingsarbeid. Je doet mee  aan een wedstrijd 
om de hoofdprijs in de wacht te slepen. Dat vindt Paulus een mooi idee. Hij ver-
gelijkt het leven van christenen graag met een wedstrijd. 
 
Bijvoorbeeld in zijn eerste brief aan de christenen in Korinte, een stad waar elke 
twee jaar grote sportwedstrijden werden georganiseerd. Paulus schrijft: “Je kunt 
christenen vergelijken met hardlopers die meedoen aan een wedstrijd. Net zo-
als hardlopers moeten wij veel opgeven in ons leven. En net als hardlopers 
hebben ook wij er alles voor over om de eerste prijs te winnen. Maar wij willen 
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geen gewone prijs. Voor ons is de prijs het eeuwige leven” (1 Korintiërs 9:24-
25, Bijbel in Gewone Taal). 
 
Winnen is dus belangrijker dan meedoen. Maar, de eerste prijs in een atletiek-
wedstrijd win je niet zomaar. Dat is in het leven van christenen net zo. Paulus 
wil hier duidelijk maken: Als je de eerste prijs wilt winnen, dan zul je sterker 
moeten zijn dan je concurrenten. Zorg ervoor dat je tegenstanders niet verhin-
deren wat jij wilt bereiken. Maar ken ook jezelf: let op de tegenstand die in jezelf 
zit. Winnen vraagt training, zelfkennis, toewijding, zelfbeheersing, doorzettings-
vermogen. Je moet er veel voor doen. Maar de uiteindelijke prijs is dan ook 
geen gewone prijs: het is een nieuw leven. 
 
Dr. Jaap van Dorp is bijbelwetenschapper bij het Nederlands Bijbelgenoot-
schap.  
 

 

Bijbelleesrooster voor de maand september 2016 

 
do. 1  Prediker 10:8-20  Leef bewust 
vr . 2  Prediker 11:1-10  Zet niet alles op één kaart 
za. 3  Prediker 12:1-14  Ouderdom komt met gebreken 
zo. 4  1 Timoteüs 1:1-11  Volhouden 
ma.5  1 Timoteüs 1:12-20  Niets om je voor te schamen 
di.  6  1 Timoteüs 2:1-7  Bidden voor Den Haag 
wo.7  1 Timoteüs 2:8-15  Opvallen in onopvallendheid 
do. 8  1 Timoteüs 3:14-4:10 Blijf oefenen 
za. 10 Lucas 14:25-35   Voorrangsregels 
zo. 11 Lucas 15:1-10   Zorg 
ma.12  Lucas 15:11-32   Een vader die uitkijkt 
di.  13  1 Timoteüs 4:11-5:2 Familieonderricht 
wo. 14  1 Timoteüs 5:3-16  Algemene Nabestaanden Wet 
do. 15  1 Timoteüs 5:17-25  Zorgvuldigheid 
vr.  16  1 Timoteüs 6:1-10  Hoger onderwijs: wees tevreden 
za. 17  1 Timoteüs 6:11-21  Genade voor iedereen 
zo. 18  Lucas 16:1-9   Creatief boekhouden 
ma.19  Lucas 16:10-18   Maak een keuze 
di.  20  Psalm 45   Gedicht voor de koning 
wo. 21 Genesis 25:19-34  Botsing 
do. 22  Genesis 26:1-17  Leugentje om bestwil? 
vr. 23  Genesis 26:18-33  Uitputtingsslag 
za. 24  Genesis 26:34-27:29  List en bedrog 
zo. 25  Genesis 27:30-28:9  Rest-zegen 
ma.26  Genesis 28:10-22  Verbindingsweg 
di.  27  Genesis 29:1-20  Doelgericht werken 
wo.28  Genesis 29:21-35  Duurbetaalde liefde 
do. 29  Genesis 30:1-21  Gezinsvorming 

https://www.debijbel.nl/link/8BjbGOBA
https://www.debijbel.nl/link/8BjbGOBA
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vr. 30  Genesis 30:22-43  Vermogensaanwas 
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