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OVERDENKING 
 

Ik ben een engel van de Heer 
 

Ik ben een engel van de Heer, daal uit de hemel tot je neer, 

en breng een nieuw en mooi verhaal, dat ik vertel in mensentaal. 

Ere zij God! Hij zendt zijn Zoon. De engelen zingen wonderschoon. 

Zo wensen zij ons allen saam, een goed nieuwjaar in Jezus’ naam. 

(Liedboek 1973 Gezang 133 = Liedboek 2013 Lied 469: 1, 15) 

 
Vijfennegentig  

Omdat het volgend jaar, op 31 oktober 2017, 500 jaar geleden is, dat hij de 95 

stellingen sloeg op de deur van de slotkapel van Wittenberg, staat 

Maarten Luther dit jaar bijzonder in de belangstelling. Zeker met 

Kerstmis, want Luther vierde graag Kerstfeest. Er is zelfs gedacht 

dat wij de kerstboom aan Luther te danken hebben. Luther zou op 

een kerstavond, op weg naar huis, zo ontroerd zijn geweest door 

de sterrenhemel, die hij tussen de sparren zag schitteren, dat hij, 

eenmaal thuis, dat beeld voor zijn kinderen herschiep door een 

aantal brandende kaarsen in een spar te zetten.  

 
Kerstboom  

Maar helaas, de grote Lutherkenner Prof Boendermaker heeft dit verhaal een 

legende genoemd. Luther kende de kerstbom niet. Het eerste bericht over een 

kerstboom komt uit Straatsburg in het jaar 1539. Daar stond een boom met ap-

pels (onze kerstballen!), de levensboom waarvan je nu wel de appels mag eten, 

want Hij die het nieuwe leven schenkt, is geboren! Het eerst wordt over een 

boom met kaarsjes geschreven in 1611. Dat was aan een hof, waar ze op een 

kaarsje meer of minder niet hoefden te kijken. Nu had Luther een kerstboom met 

kaarsjes vast wel mooi gevonden. Maar hij deed wat anders. In de sfeer van de 

kerstspelen die in zijn tijd heel bekend waren, schreef hij een heerlijk kerstlied. 

Een variant op een volkslied, waarin een troubadour uit den vreemde nieuws 

komt brengen. U moet het maar eens opslaan in het liedboek.  

 
Boodschapper  

Luther schreef erboven: ‘Een Kinderlied voor Kerst’. Luther heeft erg zijn best 

gedaan om taal te gebruiken die zijn kinderen begrepen. Of... het kind in ons... 

Waarschijnlijk werden in huize Luther de eerste zeven coupletten gezongen 

door een familielid, die als engel verkleed was. De engel bracht het goede 

nieuws. Vanaf vers acht viel dan het hele gezin in. Ze heten het kind welkom. En 

in het laatste vers wensen allen elkaar een goed Nieuwjaar.    

In het kerstevangelie verkondigen engelen de blijde boodschap van God. Enge-

len zijn boodschappers, boodschappers van God. De goede boodschap komt 

werkelijk van boven. Nee, niet vanaf de aarde. Uit hoge hemel. Een krant met 
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alleen goed nieuws is niet dik. Ook dit jaar niet. De Brexit, de verkiezing van 

Trump in Amerika, door bange en bozige en onbenaderbare mensen. Dreiging 

van terreur en oorlog in het Midden-Oosten. De Vluchtelingenstromen. En het 

leed dichtbij en ons eigen verdriet ...  

 
Koning van ’t heelal  

Maar engelen boodschappen ons met Kerst de grote daden van God. Een 

boodschap, die werkelijk haaks staat op al óns nieuws: Dat God niet ver van on-

ze wereld vandaan is gebleven, zoals wij soms denken. In de komst van zijn 

Zoon komt Hij ons nabij. In die schitterende Luthertaal waar Luther zo vol van 

was: ‘Let goed op wat ik je vertel: dan vind je vast dat kindje wel: ’t ligt in een 

kribbe in een stal. Toch is Hij koning van ’t heelal’ (couplet 5). Typisch Luther: de 

grote God die zo groot is, dat de wereld Hem niet kan bevatten en mensen Hem 

niet kunnen zien, Hij openbaart zich in het tegendeel, in een arm kind in een 

stal. De omgekeerde wereld. De koning van ’t heelal - zo menselijk, kwetsbaar 

ons nabij. En al die mensen op al die plaatsen die door God schijnen te zijn ver-

geten. ‘Hij rijdt op een ezel, Hij lijdt als een knecht, zo brengt Hij het leven te-

recht’.  

 
Zingen  

Maar, nog een keer, waar zie je Hem dan? Ook weer echt Luther: als je de blijde 

boodschap hoort en gelooft. ‘Alleen wie luistert telkens weer, die ziet Gods zoon, 

de lieve Heer’ (couplet 7). Wat je gelooft, dat heb je. Laten we er maar van blij-

ven zingen. Zoals Luther levenslang heeft gedaan. En nog steeds doet, hierbo-

ven, zoals een lied (Lied 737: 18) zegt: ‘En Luther zingt er als een zwaan, en 

Bach, de grote Bach, die mag de maat der engelen slaan, de lieve lange dag’. 

‘Zo wensen zij ons allen saam, een goed nieuwjaar in Jezus’ naam’. En daar 

sluit ik me graag bij aan. 

 

Vreugdevolle kerstdagen en heil en zegen in 2017 wenst u 

Ds. Hans van der Sterre 
 

KERKDIENSTEN 
 
24 december… Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): ???? 

22.00 uur 

(± 21.45 Voorzang) 

De Dorpskerk 

Bijzonderheden Kerstnachtdienst 

Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  

Ambtsdrager van dienst Marion Kruis 

Gastheer / gastvrouw Emie Hendrikse 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Serious Request 
Kerk 
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25 december Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert 

10.00 uur 
(± 9.45 Voorzang) 

De Dorpskerk 

Bijzonderheden Kerstgezinsdienst 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Menno Bom 

Gastheer / gastvrouw Janita Bom 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Onderhoudsfonds  
KIA: Kinderen in de knel 

 
31 december 

19.00 uur De Ontmoetingskerk 

Bijzonderheden Oudjaarsdienst 

Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  

Ambtsdrager van dienst Adri de Vrij 

Gastheer / gastvrouw Tiny Bienefelt 

Koster Bas van Dueren den Hollander 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Oudejaarscollecte 
Diaconie eigen gemeente 

 
1 januari Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Klundert 

10.00 uur De Ontmoetingskerk 

Bijzonderheden Nieuwjaarsdienst; geen beamerpresentatie,  
liedboek meenemen a.u.b. 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Jan Tolenaars 

Gastheer / gastvrouw Adri de Vrij 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Kerk 
Diaconie 

 
8 januari Moerdijk FM: 

10.00 uur De Dorpskerk 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Wim Tolenaars 

Gastheer / gastvrouw Lex Sonneveld 

Collecte Rondgang 
 
               Uitgang 

1
e
 Onderhoudsfonds  

2
e
 Diaconie 

Kerk 

 

9 januari, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. F.C. de Ronde  
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15 januari Moerdijk FM: 

9.30 uur!!!!! Rooms Katholieke kerk 

Bijzonderheden Oecumenische dienst 

Voorgangers Diaken M. Bastiaansen en Ds. J.H. van der Sterre  

19.00 uur: Zangdienst in De Ontmoetingskerk 
Liturgiecommissie  

Ambtsdrager van dienst Janita Bom 

Gastheer / gastvrouw Léander van Holten 

Collecte Rondgang Oecumenische dienst: Oecumenisch werk 
 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Zangdienst:                  Diaconie 
                                     Diaconie 

 
22 januari Moerdijk FM:  

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Heilig Avondmaal 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Susanne Baan 

Gastheer / gastvrouw Emie Hendrikse 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Diaconie: Syrische vluchtelingen in Libanon en 
Jordanië 

Diaconie: Catechese en educatie 

 

23 januari, 15.00 uur: Koffiekerk in de Fendertshof 

 
29 januari Moerdijk FM:  

10.00 uur De Dorpskerk 

Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  

Ambtsdrager van dienst Peter van der Eijk 

Gastheer / gastvrouw Janita Bom 

Collecte Rondgang 
               Uitgang 

Kerk 
Diaconie 

ROOSTERS 
 

 Kinderoppas Kindernevendienst 

25 december Dina, Geerte en Addie Kinderen blijven in de kerk 

31 december ---- Saskia 

  1 januari Anne en Judith Neely Anne 

  8 januari Nelleke en Femke Jolanda en Myrthe 

15 januari Marloes en Amber Linda en Saskia 

22 januari Claartje en Christy Tiny 

29 januari Nel en Dina FLAME 
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 PPT-dienst Beamerdienst 

24 december Gedrukte liturgie (Jan) ----- 

25 december Gedrukte liturgie (Ad) Peter (mededelingen) 

31 december Jan Gerrit 

  1 januari Jeroen Willian 

  8 januari Ad Arjan 

15 januari Dienst in RK kerk Dienst in RK kerk 

22 januari Edward Anton 

29 januari Jan Peter 

 
 

 Bloemendienst Organist 

24 december Adrie de Bruin Johan van der Steen 

25 december ----- Dick van der Giesen 

31 december ----- Dick van der Giesen 

  1 januari Adri de Vrij Johan van der Steen 

  8 januari Joke Frijters Ad van Sprang 

15 januari Ella Knook Dienst in RK kerk 
Zangdienst: Johan vd Steen 

22 januari Anneke Knook Dick van der Giesen 

29 januari Jana Peeraer Johan van der Steen 

 
Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld 
 
Geroepen om te delen 
Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in 
Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland en 
wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn 
we de Protestante Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en ge-
roepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en finan-
ciële steun, delen we met wie dat nodig hebben.  
 
24 december: Serious Request (Kerstnachtdienst) 
3FM Serious Request 2016 vraagt aandacht voor een stille ramp die elke 35 se-
conden een kinderleven eist: longontsteking. Elk jaar sterven meer dan 900.000 
jonge kinderen aan een longontsteking. Kinderen die eenvoudig te redden zijn 
met de juiste behandeling en goede informatie. 
 
De Stille ramp 
Longontsteking is wereldwijd de dodelijkste infectieziekte voor kinderen van 5 
jaar en jonger. Het doodt meer kinderen dan hiv en aids, malaria en mazelen bij 
elkaar opgeteld. Elk jaar sterven meer dan 900.000 jonge kinderen aan een 
longontsteking. Dat zijn bijna 2.500 kinderen per dag. Een longontsteking is erg 
gevaarlijk, maar hoeft niet dodelijk te zijn. Met de juiste middelen en kennis is 
longontsteking eenvoudig te voorkomen en te behandelen. Zo vanzelfsprekend 
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als dit is in Nederland, zo groot is het gebrek hieraan in de meeste ontwikke-
lingslanden.  
 
Waar speelt deze stille ramp zich af? 
Deze stille ramp speelt zich vooral af in de Hoorn van Afrika en ten zuiden van 
de Sahara, maar ook in landen als Haïti. De mensen in deze gebieden zijn ont-
zettend arm. Er heerst veel armoede en er is nauwelijks kennis over de ziekte. 
 
Wie worden getroffen? 
Vooral kinderen van vijf jaar en jonger in arme plattelandsgebieden zijn kwets-
baar. Hun weerstand is vaak slecht, waardoor ze sneller vatbaar zijn voor long-
ontsteking. Wat ook niet meehelpt is dat veel arme gezinnen leven, slapen en 
koken in één ruimte. Als het eten binnenshuis wordt bereid op houtskool of 
mest, ontstaat er ongezonde rookvorming. In combinatie met slechte ventilatie 
kan dit dodelijk zijn. 

Hoe kan dit voorkomen worden? 
Deze kinderen kunnen gered worden met 
de juiste behandeling én goede informa-
tie. Voorkomen en genezen is cruciaal, 
maar helaas niet vanzelfsprekend. Ou-
ders beschikken vaak niet over de juiste 
kennis en hebben ook nog eens slechte 
toegang tot goede medische zorg en le-
vensreddende antibiotica. 

Wat doet het Rode Kruis? 
Met een aantal doeltreffende oplossingen kan het Rode Kruis longontsteking 
voorkomen en behandelen. Het Rode Kruis ondersteunt vaccinatiecampagnes, 
leert ouders en gezondheidsmedewerkers hoe longontsteking voorkomen kan 
worden en hoe ze de ziekte kunnen herkennen en behandelen. Vrijwilligers in-
formeren ouders over het belang van goede (borst)voeding, hygiëne en een 
rookvrij huis.  
 
3FM Serious Request 2016 
Met 3FM Serious Request 2016 willen 3FM en het Rode Kruis de overlevings-
kans van vele jonge kinderen in ontwikkelingslanden zoals Haïti, Ethiopië en 
Soedan vergroten, zodat zij een eerlijke kans krijgen om op te groeien en zich te 
ontwikkelen. 
 
Wat doen we in Fijnaart om aan Serious Request 2016 een steentje bij te 
dragen? 
Spontaan heeft zich in Fijnaart de werkgroep Fijnaart Serious Request gevormd 
met als doel de inwoners in Fijnaart en Heijningen in ‘beweging’ te krijgen. Tal 
van acties worden opgezet. In Fendert Lokaal wordt aan de acties uitgebreid 
aandacht besteed. Regelmatig zal via Fendert Lokaal bekend worden gemaakt 
wat het bedrag is dat op dat moment bijeen is gebracht. Het doel is dat de werk-
groep ‘Fijnaart Serious Request’ Fijnaart, Heijningen en Standaarbuiten een 
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cheque van € 10.000,00 namens de inwoners van Fijnaart, Heijningen en Stan-
daarbuiten bij het glazen huis in Breda kan overhandigen. Doet u mee? Alvast 
bij voorbaat hartelijk dank! 
 
25 december: Kerstcollecte “Geef liefde in Pakistan” 
De kerstcollecte staat in het teken van verstandelijk beperkte kinderen in Pakis-
tan. De stichting NOAD, een samenwerkingsverband van drie christelijke orga-
nisaties in Pakistan, werkt daar aan een speciaal gehandicaptenproject. Bedoeld 
om voor deze kinderen betere leefomstandigheden te creëren. 
In de kleine, arme plattelandsdorpen in Pakistan is nagenoeg geen zorg voor 
deze kinderen. Ze worden verborgen gehouden. De ouders weten niet goed hoe 
ze om moeten gaan met verstandelijk beperkte kinderen en schamen zich er-
voor. Of ze zien het zelfs als een straf van God. Met uw gift krijgen de ouders 
ondersteuning om hun kinderen de zorg, liefde en aandacht te geven die brood-
nodig is. Door hulp in de vorm van kennis over de rechten van het kind, onder-
wijs en medische zorg, gaan de kinderen weer deel uitmaken van de samenle-
ving. Ouders leren in zelfhulpgroepen hoe zij hun kind een plek in het gezin 
kunnen geven. Ze ontwikkelen zich beter en komen tot bloei. Kinderen van God, 
die gezien mogen worden. Geef liefde, geef uw gift.  
 
31 december: Diaconale collecte eigen gemeente 
De diaconale collecte is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk van de Protes-
tantse 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 tijdens de collecte 
voor het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Fijnaart, Heijningen en Stand-
daarbuiten, want samen geven we het geloof door aan de volgende generaties! 
Helpt u mee? 
 
1 januari: Diaconale collecte eigen gemeente 
Op deze zondag collecteren we voor het in stand houden van de kerktelefoon. 
De kerktelefoon is een geweldig middel voor diegenen die niet meer in staat zijn 
de kerkdiensten bij te wonen. De taakgroep Kerk en Wereld verzorgt deze voor-
ziening en met de opbrengst van de collecte kunnen we die in stand houden 
voor de aan huis gebonden gemeenteleden. Helpt u mee? 
 
8 januari: Diaconale collecte Protestantse Kerk Nederland: 
Samen werken aan oecumene 
Oecumene behoort tot het hart van de Protestantse Kerk. Daarom neemt zij deel 
aan de Raad van Kerken in Nederland, waarin 16 verschillende kerken met el-
kaar samenwerken. Samen voeren zij de dialoog over belangrijke oecumenische 
thema’s, bijvoorbeeld over de beleving van eucharistie en avondmaal. Daar-
naast is de Raad actief bezig met actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Zij 
is een voorname spreekbuis vanuit de kerken naar overheid en samenleving. In 
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2016 startte de Raad een campagne ‘Hoop voor de kerk in Syrië en Irak’ om 
christenen in het Midden-Oosten en de vluchtelingen daar actief te steunen. Met 
deze collecte maakt u deze activiteiten van de Raad van Kerken mede mogelijk. 
 
22 januari: Diaconale collecte Kerk in Actie: Syrische vluchtelingen in Li-
banon en Jordanië 
De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige bur-
geroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs ontvluchtten het land en verblijven in buur-
landen als Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme armoe-
de. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk Syrische kerken en kerke-
lijke organisaties. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het 
zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat 
vluchtelingkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder 
delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sa-
nitaire voorzieningen.  
 
22 januari: Diaconale collecte Protestantse Kerk Nederland: Catechese en 
educatie 
In de catechese leren jongeren te leven in navolging van Jezus Christus. Dat is 
zeker in deze tijd van groot belang. Helaas lijken veel oude vormen niet meer te 
werken. Gelukkig klinken er ook hoopvolle geluiden vanuit kerken die catechese 
opnieuw uitvinden. Zoals dat dorp waar elke week andere gemeenteleden hun 
huis gastvrij openstellen voor de catechesegroepen. Of die stad waar ze cate-
chese koppelen aan families, zodat gezinnen elkaar ontmoeten en samen de 
betekenis van het geloof herontdekken. JOP, Jeugdorganisatie van de Protes-
tantse Kerk, spoort deze inspirerende voorbeelden op, verfijnt ze en deelt ze 
met andere gemeenten. Ook helpt JOP gemeenten bij het plaatselijk vormgeven 
van catechese. Het goede nieuws van Jezus Christus mag immers niet verbor-
gen blijven voor nieuwe generaties. 
 
29 januari: Diaconale collecte Protestante Kerk Nederland Missionair werk 
en kerkgroei 
In Kanaleneiland in Utrecht, een wijk waar driekwart van de bevolking bestaat uit 
niet-westerse allochtonen, houdt De Haven, pioniersplek van de Protestantse 
Kerk, iedere zondagmiddag ‘koffiehuis’. Eens per maand is er een gratis ‘ha-
venmaaltijd’. Ds. Marius van Duijn: “We willen niet de wijk in de kerk brengen, 
maar kerk in de wijk zijn. Daarom komen we liever thuis bij elkaar dan in de 
kerk. Onze focus ligt op contact leggen met mensen. Sommigen helpen buren 
met boodschappen, geven taalcursussen of springen bij op een van de kinder-
clubs.” Deze collecte maakt pioniersplekken als De Haven, waar bevlogen men-
sen zoeken naar nieuwe vormen van christenzijn in hun eigen omgeving, moge-
lijk. U kunt alle hiervoor genoemde projecten van Kerk in Actie en de Protestant-
se Kerk Nederland ook steunen door uw gift over te maken aan de Diaconie van 
de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bank-
rekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder vermelding van het project dat 
u wilt steunen.  
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TAAKGROEP   PASTORAAT 
 

WIJ GEDENKEN 
 

Op zaterdag 29 oktober 2016 is in haar huis in de Jan Punthof overle-
den Martijntje Noordijk-Nouwen in de leeftijd van 82 jaar.  

Mart Nouwen werd geboren in Dinteloord op 27 juli 1934 als vierde in 

een gezin dat zes kinderen zou omvatten. In 1950 ontmoette ze haar man Cor 

Noordijk uit Zwingelspaan, die lasser was in de staalbouw en met wie ze drie 

kinderen mocht krijgen, Flip, Elly en Stian. Zijn overlijden, na een korte ernstige 

ziekte, toen hij nog slechts tweeënvijftig jaar oud was, was een groot gemis. Een 

schilderij van Cor hing alle jaren boven de bank. ‘Ik heb veel alleen gedaan’, 

heeft ze eens gezegd, maar geklaagd heeft ze nooit. Ze is gaan werken en heeft 

zich ook als vrijwilligster in de Fendertshof en in de politiek ingezet en op de 

Volksdans- en jeu de boule-vereniging vaak als penningmeester. Want ze was 

niet alleen kordaat van aard, maar ze had ook een groot hart en liefde voor an-

deren. In de afscheidsdienst hebben we Psalm 23 gelezen en stilgestaan bij de 

woorden uit het hart van die Psalm: ‘U bent bij mij’. Want ondanks velerlei vra-

gen wist ze: ‘Ik ga naar Cor en naar God’, zoals ze zei, de laatste avond van 

haar leven, toen nog eenmaal duidelijk werd, hoeveel zij van de kinderen, en de 

kinderen van haar hebben gehouden. We danken God voor alle goeds, in haar 

geschonken, en bidden dat God de kinderen Flip en Jolanta, Elly en Jaap, en  

Stian, en de kleinkinderen nabij moge zijn. 

 
Op 5 december 2016 is overleden Johanna Kreuk-de Frel, in de leef-

tijd van 87 jaar.  

Jo de Frel werd geboren op 27 december 1928 in Dinteloord als ze-

vende in een gezin van negen kinderen. In 1949 trouwde ze met Henny 

Kreuk uit Fijnaart met wie ze zeven kinderen kreeg. Mw. Kreuk had veel talen-

ten. Ze was zorgzaam en vrolijk, ze maakte het huis tot een gezellig thuis waar 

altijd een extra bord klaarstond voor wie mee wilde eten. Ze volgde het nieuws 

en de ontwikkelingen in de wereld, waar ze zich een eigen mening over vormde 

en ook wel bezorgd over was. Ze was intelligent en had zakelijk inzicht, waar-

mee ze, met haar grote werkkracht, de organisator was in brandstof- en trans-

portbedrijf Kreuk. Mw. Kreuk heeft echter ook veel verdriet ervaren. Het onver-

wachte sterven, op vijfenvijftigjarige leeftijd, van haar man en daarna, in 1991 en 

1994, de plotselinge dood van haar twee jongste jongens, moet voor haar en 

ook voor haar kinderen een onpeilbaar verdriet zijn geweest. Dat ze het, na een 

intense worsteling, toch heeft kunnen overgeven, zegt veel over haar geloof, het 

fundament dat haar leven heeft gedragen. Met een lied, bij de uitvaart gezon-

gen: ‘‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Want in zijn hand ligt heel 

mijn levenslot. Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. ‘k Zie naar Hem op en 

weet: Hij is mij steeds nabij’. Zo kon zij steeds weer verder gaan. God houdt de-

ze wereld, in alle dingen, in zijn hand. Moge dit ook de troost zijn voor Ria en 
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Frans, Ester, Henk en Corrie, Chris en Marijke, Kees en Adje en de kleinkinde-

ren en achterkleinkinderen in de tijd die komt.   

 

Ds. Van der Sterre 

 

 
Wij gedenken onze zuster Johanna Elisabeth van Willigen. Zij over-
leed 7 december in de leeftijd van 76 jaar. Els is 32 jaar samen met Ad 
Verhagen geweest, waarvan 17 jaar getrouwd.   

Els werd 3 april 1940 in Dordrecht geboren, zij groeide op in Den Haag, van 
jongs af aan zat het er in dat zij verpleegster zou worden en zo geschiedde. Zij 
werkte onder meer in het Dijkzicht Ziekenhuis en als assistent bij een huisarts. 
Vervolgens kwam Els naar Fijnaart om directrice van de Fendertshof te worden. 
Dat heeft zij met hart en ziel gedaan, voor niemand ging ze opzij en een ieder 
leerde haar kennen als een flamboyante persoonlijkheid die voortvarend te werk 
ging. 
Voor de kerk heeft Els bezoekwerk gedaan en is zij secretaris van de liturgie-
commissie geweest. Zolang haar gezondheid het toeliet ging zij met Ad trouw 
naar de kerk. In haar geloof was zij toegewijd, vertrouwend op Gods goedheid 
en genade. Heel bijzonder was het om de zondag voor haar sterven bij haar 
ziekbed het Heilig Avondmaal te vieren. 
Heel gelukkig is zij met Ad Verhagen geweest, mooie reizen hebben ze gemaakt 
met de camper, waarbij Els steevast achter het stuur zat. De laatste maanden 
ging haar gezondheid steeds verder achteruit, het was voor Els een strijd om dat 
te aanvaarden en het stuur van haar leven uit handen te geven. 
Op 13 december hebben we Els begraven na een dienst in De Dorpskerk waarin 
we haar belijdenistekst gelezen hebben: “Zie, Ik heb u in mijn handpalmen ge-
grift.”(Jesaja 49:16a) Ook zongen we haar lievelingslied: ‘Grote God wij loven U’. 
In dit geloof vertrouwen we haar toe aan de Heer die haar het leven gaf en we 
bidden dat Ad Gods nabijheid zal ervaren. 

 

Ds. F.C. de Ronde 

 

 
Een Kerstgroet 

Er zijn gemeenteleden die lid zijn van onze kerk en in verpleegtehuizen buiten 

onze gemeente wonen. Het is fijn als zij met de feestdagen voelen dat we aan 

hen denken. Stuurt u hen een kaartje?   

-Mw. Van de Meeberg-Giljam, Melis Stokelaan 5, nummer 405, 4707HP  

Roosendaal.  

-Mw. Keijzer-van Vessem, Kasteelweg 1, 4761BN Zevenbergen 

-Mw. Moerland-Polak, Kasteelweg 51, 4761BN Zevenbergen 

-Mw. Hennie-Konings, Pr. Willemstraat 4, 4791JR Klundert 

-Dhr. Niek Nieuwkoop, Pr. Willemstraat 4, 4791JR Klundert 

Namens het pastoraat, Adri 
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TAAKGROEP   GEMEENTE   ZIJN 
 

Van de KERKENRAADSTAFEL 
 

Samenvatting kerkenraadsvergadering 
27 september 2016 

 
De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en 

geeft het woord aan ds. De Ronde voor de opening. Hij leest een gedeelte uit 
Genesis 29 en relateert dit aan de huidige tijd (Jacob als vluchteling) en tevens 
aan het beleidsplan: het wordt voor een aantal jaren vastgesteld, we zijn er druk 
mee. We vragen ons af: doen we het (kerken-)werk met plezier, hoe zorgen we 
ervoor dat het geen drukkende last wordt. Ds. De Ronde besluit de bezinning 
met gebed. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Na diverse korte mededelin-
gen worden het verslag en de actiepuntenlijst van de kerkenraadsvergadering 
van 12 juli doorgenomen. Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

Vanuit de diverse taakgroepen en door de predikanten worden medede-
lingen gedaan, o.a. over het goed verlopen Startweekend, het bezoek aan de 
Zendingskrans vanwege het 55-jarig jubileum, de (voorbereidingen) van komen-
de diensten, activiteiten, VBC en kerstmusical, het gelegenheidsorkest, aan te 
passen en/of te verzenden brieven aan niet-bijdragende leden, families van 
overledenen, toekomstige bruidsparen. Er zijn geen vragen over de toegestuur-
de verslagen, wel een vraag over de ingekomen en uitgaande post die kort be-
antwoord kan worden. 

Elke taakgroep + de jeugdouderlingen geeft/geven een korte terugkop-
peling over de stand van zaken m.b.t. het beleidsplan. De besprekingen en vor-
deringen verlopen volgens het uitgezette tijdspad. Op de volgende vergadering 
zullen de concepten besproken worden. 

Het preekrooster 2017 is ter goedkeuring aan de kerkenraad toegezon-
den. Aandacht wordt gevraagd voor een aantal nog niet ingevulde preekbeurten 
door gastpredikanten. Hierover wordt contact opgenomen met de preekvoorzie-
ners. Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen stemt de kerkenraad in 
met het voorliggende preekrooster 2017. 

Als vervolg op het onderwerp kinderzegening licht ds. Van der Sterre 
toe dat de betreffende moeder zich weer heeft laten inschrijven bij haar vorige 
gemeente, waar zij zich toch meer thuis voelde. Zij heeft aangegeven positief te 
zijn over de inzet van predikanten/kerkenraad m.b.t. haar verzoek. In een schrif-
telijke bijlage stellen de predikanten voor om voor de toekomst het eerder inge-
nomen standpunt van de kerkenraad inzake kinderzegening maatgevend te la-
ten zijn. De kerkenraad stemt eveneens in met dit voorstel en het zal als voor-
genomen besluit ter bespreking voorgelegd worden tijdens de gemeenteavond 
op 16 november. 

De voorzitter geeft een mondelinge toelichting op het door de Taak-
groep Beheer opgestelde voorstel m.b.t. verspreiding van Contactruimte: ge-
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drukt en/of digitaal. De kerkenraad stemt in met het voorstel. Afgesproken wordt 
ook dat bovenstaande met de redactie van Contactruimte besproken zal wor-
den. 

Naar aanleiding van de diensten en activiteiten van de afgelopen en 
komende weken kan vermeld worden dat de meeste diensten als positief erva-
ren zijn, de dienst met het Heilig Avondmaal op 4 september was erg lang. De 
predikanten worden verzocht de tijd in de gaten te houden.. 

Van de rondvraag wordt door meerdere kerkenraadsleden gebruik ge-
maakt met o.a. vragen over: 
- het stoppen van RTVM per 1 januari. Jan Tolenaars antwoordt dat dit nog 

niet zeker is en dat hij er later op terug zal komen. 
- twee redactieleden van Contactruimte zijn gestopt. Willy Oostdijck was be-

reid zitting te nemen in de redactie. Gaat de kerkenraad hiermee akkoord? 
Ja. 
Jan Tolenaars sluit de vergadering af met het lezen van een dankgebed: 

“Mijn Vader, dank u wel”. 
Om 22.15 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst allen wel thuis. 

 
Susanne Baan, scriba 

 

 
Samenvatting gemeenteavond op  

woensdag 16 november 2016 in De Vijverhof. 

 

Er zijn 47 leden aanwezig. 

De voorzitter, dhr. Menno Bom, heet iedereen welkom, noemt de afmel-

dingen, waaronder ds. De Ronde die ziek is en opent de vergadering  

Als opening leest Ds. Van der Sterre 2 verzen die een grote rol in Lu-

thers geloofsleven speelden t.w. 1 Kor. 9:19 en Rom. 13:8 en benoemt Luthers 

uitgangspunten: hoe wordt een mens mens en hoe wordt een mens vríj mens?  

Ds. Van der Sterre sluit zijn overweging af met een gebed uit het gebedenboekje 

van Luther en het gezamenlijk zingen van het Lutherlied 898. 

De voorzitter neemt de agenda door. 

 

- Bij de mededelingen wordt de stand 

van zaken m.b.t. de verkoop van het 

kerkgebouw in Standdaarbuiten en het 

Beleidsplan 2017-2020 vermeld: 

- Kerk Standdaarbuiten: er hebben zich 

meerdere geïnteresseerden gemeld. 

Eventuele verkoop van de kerk gebeurt pas na goedkeuring door de kerken-

raad, het RCBB (Regionaal College van Beleid- en Beheerszaken) en de 

gemeenteleden.  

- Beleidsplan 2017-2020: dit is het afgelopen jaar in meerdere stappen in de 

kerkenraad en binnen de taakgroepen besproken. In december wordt het in 
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concept in de kerkenraad vastgesteld. Voornemen is om het in januari 2017 

vast te stellen in de kerkenraad en dan in maart op een gemeenteavond. 

- Het inhoudelijke onderwerp van de avond is Luther/het Lutherjaar, voorbe-

reid door ds. Van der Sterre en ds. De Ronde. 

Ds. Van der Sterre heeft de afgelopen tijd diverse krantenartikelen gezocht en 

ontvangen en laat diverse foto’s zien. Daarna vertelt hij aan de hand van 3 

hoofdpunten: 

Waar ging het Luther om?  Terug naar wat de kerk van oorsprong was: het ge-

loof als basis. Het geloof in de genade van Jezus Christus. 

Over Luther zelf. Luther schreef veel brieven, was muzikaal, maar had ook een - 

bij weinig mensen bekende - slechte kant: zijn antisemitisme. 

Betekenis voor onze tijd: het vrije geweten. Ik heb het geloof in Jezus Christus 

en de genade van God.  

Reacties uit de zaal: een gemeentelid leest een door hem opgesteld stuk tekst 

over Luther voor. Ds. Van der Sterre geeft hierop een reactie.  

 Na de pauze legt de voorzitter uit dat de op de vorige gemeenteavond 

(30 maart) besproken kinderzegening niet geëvalueerd kan worden omdat deze 

niet is doorgegaan, waarover de gemeente eerder al via Contactruimte is geïn-

formeerd. 

In de reacties op die gemeenteavond klonk door dat het besluit voor één speci-

fiek verzoek ook consequenties heeft voor andere verzoeken. De kerkenraad 

heeft daarover gesproken en legt nu het voornemen voor dat het eenmalige be-

sluit van de kerkenraad voor de toekomst maatgevend zal zijn. D.w.z. dat de 

kinderdoop het uitgangspunt blijft, maar dat, als er goede redenen zijn, kinder-

zegening als toeleiding tot de doop mogelijk is: het is een manier om ongedoop-

te kinderen als geloofsleerlingen een plek te geven in de kerk. Kinderzegening 

zal niet actief als mogelijkheid worden aangeboden. Een eventueel verzoek tot 

kinderzegening wordt eerst voorgelegd aan de kerkenraad. De verwachting 

noch bedoeling is dat er veel gebruik zal worden gemaakt van deze mogelijk-

heid. Aan de aanwezige gemeenteleden wordt om instemming gevraagd, zodat 

in de volgende kerkenraadsvergadering een definitief besluit kan worden geno-

men. 

Er komen diverse reacties en vragen, waaronder: 

- kinderdoop is voor iedereen toegankelijk, kinderzegening daarnaast is niet 

nodig 

- kinderdoop staat niet in Bijbel. Als ouders wel willen laten zegenen moeten 

we daar als kerk blij mee zijn. 

- is het verschil dopen/zegenen bij gemeenteleden voldoende bekend?  

- liever nu niet meteen beslissen over dit onderwerp, er is nu geen aanleiding/ 

noodzaak. Beter nog eens uitgebreid met gemeente bespreken. 

- als de kerkenraad toch besluit kinderzegening toe te staan, hoe gaat dat dan 

in de dienst? 

Alle reacties gaan mee terug naar de kerkenraad. 
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 Vervolgens worden de Begroting 2017 van de Taakgroep Kerk en We-

reld en de Begroting 2017 van de Taakgroep Beheer getoond en toegelicht en 

worden enkele vragen beantwoord, zoals: zijn er veel vragen vanuit de gemeen-

te (zgn. stille hulp)? En is daar beleid op en hoe werkt het? Antw.: Er is contact 

tussen predikanten en pastoraat en diaconie. 

Specifiek wordt vermeld dat toelichting bij collectes meer opbrengst opleveren. 

De Taakgroep Beheer gaat vanaf 2017 ook meer toelichting geven. 

Vanuit de Taakgroep Beheer wordt specifiek vermeld dat acceptgiro’s veel geld 

kosten (€ 0.35 p.st.) en dat de taakgroep nadenkt over automatische incasso. 

Enkele opmerkingen en vragen uit de gemeente worden meegenomen naar de 

Taakgroep. Bijv.  

- gemeenteleden kunnen zelf via telebankieren automatische afschrijving in-

stellen. 

- hoeveel leden hebben we momenteel? Ca. 1300. En om hoeveel gemeente-

leden die niet bijdragen gaat het? Antw. 300. Voorzitter: de niet bijdragende 

gemeenteleden zijn aangeschreven (heeft ook in Contactruimte gestaan) 

i.s.m. Pastoraat. 

- de kerk moet blij zijn met de vele vrijwilligers bijv. de ‘tuinmannen’: zij doen 

veel, besparen heel veel kosten. Een bedankje zou op zijn plaats zijn. 

Van de rondvraag wordt door meerdere gemeenteleden gebruik gemaakt. 

De volgende onderwerpen worden o.m. ter sprake gebracht:  

de bijna verdwenen antislip op het bruggetje, de website die niet up-to-date is, 

de vraag of er volgend jaar weer bijgedragen kan worden aan de fruitbakjes 
(door fruit te brengen), de vraag om alle vrijwilligers te bedanken, een vraag 

over de regelmatige verwijzingen van ds. Van der Sterre in preken naar Rome. 

Antw.: per maand is er aan elke provincie een thema m.b.t. het Lutherjaar toe-

gewezen, in Brabant is dat: Rome en de Reformatie. Het gaat om: gedenken, 

niet tegenover maar met elkaar. 

Ds. Van der Sterre sluit de avond met het lezen van ‘Van angst naar 

vreugde’ van René de Reuver, scriba van de Generale Synode van de PKN en 

met gebed, waarna we gezamenlijk lied 722 zingen. 

Na afloop wordt nog door vele gemeenteleden nagepraat onder het genot van 

een hapje en een drankje. 

 

Met vriendelijke groeten, Susanne Baan, scriba 

 

 
Vacatures kerkenraad 2017 

 

Er komt een nieuwe periode voor kerkenraadsverkiezingen aan. Zoals u wellicht 

weet zijn er nog steeds 2 vacatures voor wijkouderling. Verder zijn in de eerste 

helft van 2017 drie kerkenraadsleden aftredend, t.w. Nicky van Dam en Marjo-

lein Roks-Brouwer, beiden jeugdouderling, en Adri de Vrij-Lodders, wijkouderling 

voor de Taakgroep Pastoraat.  
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Nicky en Adri hebben aangegeven te willen aanblijven en zijn dus herkiesbaar. 

Marjolein is niet herkiesbaar, maar haar vacature hoeft niet ingevuld te worden, 

omdat Nicky en zij een ‘duobaan’ als jeugdouderling hebben en Nicky en Wim 

Tolenaars, die afgelopen jaar is bevestigd als jeugdouderling, samen de 2 amb-

ten van jeugdouderling volledig willen gaan invullen. 

Wij vragen u voor de 2 vacatures van wijkouderling namen in te dienen. Formu-

lieren daarvoor liggen vanaf zondag 18 december op de leestafel in de ontmoe-
tingsruimte achter in de kerk. Wilt u het door u ingevulde formulier uiterlijk zon-

dag 8 januari 2017 in de stembus doen?  

N.B. U kunt ook namen indienen van gemeenteleden die nu al taakgroeplid zijn; 

zij zouden ambtsdrager kunnen worden. 

Tevens is de Taakgroep Pastoraat op zoek naar 2 pastoraal medewerk(st)ers. 

Ook hiervoor kunt u namen voorstellen; via een aangehecht formulier. 

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 

Susanne Baan, scriba 

 

 
Berichten van ds. F.C. de Ronde 
Zondagmorgen 25 december vieren we de geboorte van Christus. Het is een rijk 
gevulde dienst voor jong en oud met medewerking van de cantorij, het blazers-
ensemble en een kleine kerstmusical van de kindernevendienst. ‘Wij geloven dat 
kerst voor iedereen is’ hoorde ik iemand in een radioreclame zeggen, ik hoop 
dan ook dat iedereen zich welkom weet in de kerk om het feest mee te vieren 
dat  het kind van Bethlehem ter wereld kwam, ook al was er nergens plaats voor 
hem. We beginnen om 9.45 uur met de voorzang. 
Zondag 1 januari is er dienst in de Ontmoetingskerk. In de traditie van de kerk 
staat op 1 januari niet het begin van een nieuw kalenderjaar centraal, maar de 
naamgeving van Jezus. “Toen er 8 dagen verstreken waren en hij besneden zou 
worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in 
de schoot van zijn moeder was ontvangen. “ (Lucas 2:21) 
In januari willen we beginnen met de belijdenisgroep. 1 keer per 2 weken komen 
we bij elkaar, op welke avond wordt in overleg vastgesteld, met Pasen is er dan 
gelegenheid om belijdenis te doen. Vorig jaar hadden we een mooie gemengde 
groep met mensen van diverse leeftijden en dat hopen we dit jaar weer te bele-
ven. Dus denk er eens over na, maar niet te lang en meld u aan. 
Verder meld ik u vast dat ik in februari een maand studieverlof heb opgenomen. 
Voorheen hadden predikanten eens in de 6 jaar 3 maanden studieverlof, tegen-
woordig is die bijscholing meer verspreid, maar de kerk vind het nog steeds van 
belang dat een dominee zich een aantal weken achter elkaar verdiept in een 
onderwerp dat hem ter harte gaat. In februari ben ik daarom vrijgesteld van de 
normale werkzaamheden in de gemeente. 
Allen gezegende feestdagen toegewenst en een vreugdevol nieuw jaar. 
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Woensdagochtend 4 januari Gebedskring  

Iedere 1
e
 woensdagochtend van de maand komen we met een groepje gemeente-

leden bij elkaar in de Vijverhof om voorbede te doen voor de zieken en situaties, 

waarin verdriet, angst en pijn een rol spelen. Daarnaast wordt gedankt voor blijde 

dingen. We bidden ook voor het werk in de gemeente en de nood in de wereld. Als 

er zieken zijn in uw omgeving of u bent zelf ziek en u zou het fijn vinden als er voor 

hen of voor u gebeden wordt, geef het dan door aan onderstaande personen, of 

bijvoorbeeld via uw wijkouderling/predikant. Als je weet dat er voor een bepaalde 

situatie gebeden wordt, dan kan dat je helpen de situatie te dragen. We zijn een 

heel kleine groep en zoeken meer 'bidders’. Wie komt er bij? Schroom niet en kom.  

Het is van 9.15 tot 10.00 uur. 

Hartelijk welkom en hopelijk tot ziens!  

 

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij: 

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

of Emie Hendrikse, tel. 0168-464426 
 
Zondagavond gespreksgroep 8 januari: Welkom! 
In het nieuwe jaar hopen we weer verder te gaan met de gespreksgroep. 
Zondag 8 januari zijn jullie weer van harte welkom. We zullen die avond stil-
staan bij het tweede hoofdstuk uit het boekje “Tien waarden om in te geloven” 
van Bernard Luttikhuis. Dit boekje gaat in op tien kernwaarden van het christe-
lijk geloof. Het boekje biedt stof tot nadenken en vooral gespreksstof. 
Wij zouden het leuk vinden als er weer nieuwe mensen aansluiten! Je kunt na-
tuurlijk ook gewoon een keer sfeer komen proeven. Kijken of het bij je past.  
Kom gewoon langs of neem contact op met Jaap-Kees van Strien. 
De eerstvolgende bijeenkomst wordt gehouden bij Bert en Emie Hendrikse 
(Appelaarseweg 2, Fijnaart). De avond start om 20.00 uur en duurt tot onge-
veer 21.30 uur.  
 
Wil je wat meer informatie, bel Jaap-Kees van Strien (06-23213260) of mail: 
jcvanstrien@live.nl  
Zondag 22 januari 2017, 15.30 uur in ‘t Trefpunt.  
 
De activiteitencommissie wil op zondag 22 januari de 
film “Like father, like son” vertonen, waarna we samen 
soep en broodjes eten en daarna nog wat kunnen na-
praten over de film.  
“Like father , like son” is een Japanse filmhuisfilm waar-
in twee ouderparen voor een verschrikkelijk dilemma 
staan. Na een aantal jaren blijkt dat hun zoons in het 
ziekenhuis, na de geboorte, zijn verwisseld. Wie beschouwen ze als hun echte 
zoon en moeten ze de jongetjes ruilen? 
De kinderen dreigen het slachtoffer te worden van het egoïsme van volwasse-
nen, maar gelukkig hebben die hier niet altijd het hoogste woord. 
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Omdat we voor de soep en broodjes moeten zorgen, willen we graag vóór zon-
dag 15 januari weten wie er komt. 
Voor de te maken onkosten vragen wij van u een bijdrage van  € 5,-. 
 
 
Lezing Ds. Niek van Exel 
 

Woensdag 2 november jl. heeft ds. Niek van Exel een le-
zing gehouden in ’t Trefpunt, waar hij o.a. herinneringen 
ophaalde aan zijn tijd in Fijnaart als beginnend predikant 
in de Gereformeerde Kerk. 
Hij vertelde over zijn afwisselende levensloop als zen-
dingspredikant in Brazilië, stadsprediker in het nieuwe Le-
lystad en gevangenispredikant in de Extra Beveiligde In-
richting in Vught, waar contact met de gedetineerden al-

leen achter glas was toegestaan. 
Van dit kleurrijke leven kregen wij een inspirerend verslag, waarvan iedereen 
onder de indruk was. 
Fiet Lagemaat 
 
 

Portret van een gemeentelid - Bert de Ruiter  

 
1. Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi? 
De Ark van Noach. Ik vond het verhaal prachtig van de die-
ren die twee aan twee de ark binnen gingen. We kregen er 

op school een kleurplaat van en die heb ik heel lang bewaard!  
 
2. Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die 
vraag? 
Ik zou graag God willen vragen naar het grote waarom. Waarom treft de een 
een ernstige ziekte en de ander niet? Waarom wordt de een 100 jaar en de an-
der maar 30? Waarom huppelt de een vrolijk door het leven en overkomt de 
ander van alles? 
 
3. Waar ben je dankbaar voor in je leven? 
Ik ben dankbaar voor mijn onbezorgde jeugd en opvoeding, want dat is de basis 
waar ik nu nog iedere dag profijt van heb. Ik ben ook dankbaar voor het dak bo-
ven mijn hoofd, voor mijn eten en drinken, voor mijn vrouw en zoons. Ik ben er 
ook dankbaar voor dat ik dat alles niet vanzelfsprekend vind! 
 
4. Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen? 
Ik heb geen droomkerk, want een droom is geen werkelijkheid en de kerk is wel 
werkelijkheid. Wat ik graag zou willen zien is een kerk helemaal vol met men-
sen van alle leeftijden die samen luisteren en samen jubelen. Dus dat is meer 
een wens. Ik ben wel tevreden met hoe het nu is. Ik voel me op mijn plaats en 
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op mijn gemak in de kerk. Wat ik er wil horen is muziek: orgelspel, liederen met 
mooie melodieën en mooie teksten! 
5. Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen? 
De muziek natuurlijk, maar ik zou ook beslist de mensen niet willen missen. Ik 
wil er niet alleen zitten! Ik vind het contact met elkaar ook heel belangrijk. Ik zou 
ook de activiteiten met de kinderen niet willen missen: de doopdagviering, de 
projecten van de kindernevendienst. De kinderen maken het levendig! 
 
6. Waar word je blij en enthousiast van in de kerk? 
Van de dingen die ik al bij de vorige vraag noemde, maar ook van cornet spelen 
samen met het orgel en laatst in het kerkorkest. Zeker als anderen dan je en-
thousiasme delen, dan wil je het wel laten horen! 
 
7. Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week? 
In gesprekken met mijn collega’s kan ik laten zien dat er meer is dan werk. Niet 
alles draait om luxe. We hebben het ook weleens over omgaan met elkaar, el-
kaar accepteren, niet te snel oordelen, luisteren naar elkaar. Als je het als col-
lega’s met elkaar over deze dingen hebt, kun je ook naar elkaar toe komen als 
je ergens mee zit. Daar word ik blij van. 
 
 
8. Wat wens je je medegemeenteleden toe? 
Ik wens iedereen een goed leven. Het leven is kort, dus maak het elkaar in die 
korte tijd niet moeilijk! 
 
9. Welk lied zing je heel graag? 
Wat jammer dat ik er maar één mag kiezen! Dan wordt het lied 132 uit de 
Evangelische Liedbundel: 
 

U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

Uit een blinkend stromen daald’ een engel af, 
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf. 

U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

 
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 

Hij brengt al de zijnen 
in zijn armen weer. 

Weest dan, volk des Heren, 
blijd’ en welgezind, 

en zegt telkenkere: “Christus overwint!” 
U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 
 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
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die mij heeft genezen, 
die mij vrede geeft? 

In zijn godd’lijk wezen 
is mijn glorie groot, 

niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
10. Aan wie geef je de pen door? 
Aan Lijntje de Wit 
 
 
Een dag, een week, een maand... 
 Je zult nooit meer dezelfde zijn, nadat je een dag doorbrengt in ons overvolle 
kamp en de ronduit onmenselijke situatie die je overal ziet. Tenten die maar een 
paar centimeters van elkaar afstaan, geen privacy. Kinderen die over hekken 
klimmen, wanhopig zoeken naar iets om mee te spelen, hier en daar een rat. 
Gespannen nieuwkomers vers van de boot, verdrietige gezichten, bezorgde 
blikken. Ik voelde verdriet en vroeg me af: waarom deze mensen en ik niet? De 
oneerlijkheid in de wereld. 
 
Je zult nooit meer dezelfde zijn, nadat je een week doorbrengt in ons overvolle 
kamp. De prachtigste glimlach ziet van vluchtelingen in onze Engelse les, praat 
met vluchtelingen die dokter zijn, elektricien, vrouwen met universitaire diplo-
ma’s. Kinderen die naar je toe komen rennen als je aan het werk gaat, met een 
glimlach en smeekbeden om aandacht. Verhalen hoort over hoe mensen Syrië 
of vele andere landen zijn ontvlucht.  
 
Je zult nooit meer dezelfde zijn, nadat je maand na maand hebt gewoond in dit 
meer en meer overbevolkte kamp. In kouder weer, met mensen die slapen in 
jassen en met mutsen op. Sommigen zo depressief dat ze hun eigen gedeelte 
niet verlaten, anderen die hopen dat de dag zal komen waarop ze in een ander 
land worden geaccepteerd. In het tempo waarin ze nu het kamp verlaten, zal 
het acht jaar duren voordat iedereen ergens is geplaatst. 
 
Nee, je zult nooit meer dezelfde zijn... 
 
Bovenstaande tekst is geschreven door een vrijwilliger die in 
kamp Moria op Lesbos is geweest. Deze tekst verwoordt wel 
het gevoel wat ik heb, nadat ik in november ruim 2 weken op 
Lesbos ben geweest als vrijwilligster in het medisch team.  
Aan een kant heb ik het idee dat ik maar weinig heb kunnen 
doen, aan de andere kant heb ik ook zeker veel kunnen 
doen. Door er te zijn, door te luisteren, door aandacht te ge-
ven aan de problemen waar de vluchtelingen dagelijks mee 
moeten leven. Het  zijn heftige weken geweest! 
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Graag wil ik een ieder bedanken die mij heeft gesteund door middel van het do-
neren van strepsils en geld. Het geld heb ik o.a. gebruikt om mijn 70 kg extra 
bagage (medicijnen en strepsils) mee te kunnen nemen.   
Van de donatie van Kerk en Wereld zijn aankopen gedaan door ons medisch 
team t.b.v. de vluchtelingen. 
 
Dank daarvoor.  
Arieke Knook 

 
 

Jeugdrubriek 

 
VBC-verslagje van de Tieners (dag 1) 
Wij hebben oudere mensen geholpen met klusjes in de tuin en rond het huis en 
daarbij veel lol gemaakt. Dit hebben wij gedaan: stoepjes geveegd, hortensia’s 
gesnoeid en bladeren geveegd.  
We hebben het gehad over de gelijkenis van het huis op de rots en het was een 
leuke middag. Het was jammer dat er zo weinig kinderen waren. Het waren er 
maar 4. Deze kinderen: Sira, Yorick, Lara en Femke. 

 
De Bouwplaats! Vakantie Bijbel Club 

We kijken met elkaar terug op een geslaagde Vakantie Bijbel 

Club. Wat leuk om zoveel kinderen terug te zien die ook andere 

jaren al geweest waren! Daarnaast waren er ook weer heel wat 

nieuwe kinderen. In totaal zijn er zo’n 50 kinderen geweest.  

Het was een gezellige boel op de Bouwplaats. Met dank aan 

Wim Langbroek en de Topshopper kon de ruimte superleuk 

versierd worden. De kinderen hebben liedjes gezongen, verha-

len gehoord en geknutseld. Spelletjes gedaan en natuurlijk overheerlijke pan-

nenkoeken gegeten, waarvoor met name veel dank aan Nel van Dorp. 

Voor de tieners was er een apart programma. Ze hebben daar zelf een verslagje 

van gemaakt, wat u elders in deze contactruimte kunt lezen. 

Op deze plek willen we nogmaals alle vrijwilligers bedanken die hun steentje 

hebben bijgedragen! 

We hopen dat we ook komend jaar weer een beroep op u/jou mogen doen. 

Groeten van de stuurgroep, 

Sandra van Dorp, Gerda van Dorp, Colinda van der Steen, Monique Leijten, 

Emie Hendrikse 

 



 pagina 21  

 
Elly & Rikkert – concert 21 januari - Kids in Actie 

Speciaal voor alle kinderen van de nevendienst, Flame 

en de Vakantie Bijbel Club. Gratis concert door Elly en 

Rikkert op zaterdagmiddag 21 januari om 14.30 uur, 

Protestantse Gemeente Waalwijk. Wil je mee? Geef je 

op bij Emie Hendrikse (emie74@live.nl) of  Saskia van 

der Eijk (saskiavandereijk@hetnet.nl) 

 

Ps. Ook voor (groot)ouders leuk om met je (klein)kind naar toe te gaan. 

 

 

 
 
    
 
 
Zondagmorgen 29 januari (10-11 uur) is er weer Flame in ‘t Trefpunt (Wilhel-
minastraat 66). 
Een verhaal, leuke spelletjes en knutselen. Je bent van harte welkom! (groep 1 
t/m 7). Neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee ! 
kinderkerkflame@hotmail.com 

 
Van de kindernevendienst 

Op nieuwjaarsmorgen, de 8
e
 dag na de geboorte van Jezus, gaan we het in de 

kindernevendienst hebben over je naam. Op deze dag is Jezus besneden en 

wordt de naamgeving van Jezus gevierd, hij wordt daarmee opgenomen in het 

Joodse volk. We noemen hem Jezus Immanuël, dat betekent God die redt, die 

met ons is. Welke namen heb jij? Heb jij doopnamen en weet je wat die beteke-

nen of waarom je ouders die gekozen hebben?  

De 2
e
 zondag lezen we over Johannes de Doper. Hij doopt mensen in de rivier 

de Jordaan, mensen die met het dopen willen zeggen: ik wil met God leven. Dan 

komt Jezus, ook hij vraagt aan Johannes om gedoopt te worden. Johannes 

schrikt ervan, Jezus is toch veel belangrijker dan hijzelf? Maar Jezus zegt dat 

voor God iedereen even belangrijk is. Is het fijn om belangrijk te zijn? Wie is er 

eigenlijk belangrijk in de kerk, op school of in de wereld?  

De 3
e
 zondag lezen we over de bruiloft te Kana. We maken een sprong in het 

leven van Jezus, hij is al groter geworden. Samen met zijn leerlingen en zijn 

moeder Maria is hij te gast op een bruiloft. Als je een feest organiseert, wil je dat 

alle gasten het goed hebben, dat er genoeg te eten en te drinken is. Denk maar 

eens aan je eigen partijtje, dan zorg je zeker voor genoeg lekkere dingen. Maar 

in dit verhaal lezen we dat de wijn opraakt. Als er niet snel iets gebeurt hebben 

de gasten niets meer te drinken. Gelukkig gebeurt er een wonder, het eerste 

wonderteken van Jezus. Kom je ook naar de kindernevendienst om meer te ho-

ren over dit eerste wonderteken van Jezus? 
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De 4
e
 zondag gaat het over Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas 

riep, om zomaar zonder praten hun netten te verlaten. Jullie kennen het liedje 

vast wel. Ook Jakobus en Johannes worden door Jezus geroepen om met hem 

mee te gaan. Dat is nogal wat, alles achterlaten om Jezus te volgen. Wat doe jij 

als je geroepen wordt? Luister je altijd? Maakt het uit wie je roept? En wat doe jij 

om Jezus te volgen? Daar gaan we het over hebben in de kindernevendienst. 

De 5
e
 zondag van januari is er Flame. 

We hopen jullie ook in het nieuwe jaar weer te zien bij de kindernevendienst!  

 

De leiding. 

 
  
 KINDJE WIEGEN 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peuter en kleuterviering  

Herdertjestocht met lampionnen in de kerk. 

Iedereen is welkom! 

   Na afloop voor de kinderen een traktatie! 

     Zaterdag 24 december 

Aanvang: 16:30 

 

RK Kerk H. Jacobus de Meerdere 

Molenstraat 26 Fijnaart. 
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TAAKGROEP   BEHEER 
Verantwoording collecten 

 

23 okt.  Kerk       € 183,67  

30 okt.  Kerk       € 198,05  

  6 nov.  Dankdag, oogstcollecte     € 817,83  

  6 nov.  Onderhoudsfonds     € 130,90  

13 nov.  Onderhoudsfonds (materialen voor pastorie 

en Trefpunt, zijuitgang kerk)   € 185,69  

20 nov.  Onderhoudsfonds     € 222,02  

27 nov.  Instandhouding kerk en eredienst   € 157,01  

 
Giften 

Diverse giften per bank voor dankdag totaal € 300,- 

en een gift per bank van € 100,- voor de kerk.  

Verder zijn er giften ontvangen via mw. A. van Nieuwenhuizen € 50,- voor het 

onderhoud van de kerk; voor de oogstcollecte via J. Tolenaars en mw. D. Baas 

2 x € 20,- voor de kerk; via mw. L. Vogelaar € 50,-; via mw. A. van Nieuwenhuij-

zen 2 x € 10,-; via mw. M. Nijhoff € 10,-; via ds. Van der Sterre € 50,-; via ds. De 

Ronde € 20,- en € 100,- (gemist collectegeld) en ten slotte via mw. M. Kruis voor 

de kerk € 100,-. 
Koffiekerk en diensten in de Fendertshof: 

22 aug. Koffiekerk      € 26,60 

26 sep. Koffiekerk      € 32,00 

12 sep. Fendertshofdienst    € 27,10 

10 okt. Fendertshofdienst     € 29,70 

24 okt. Koffiekerk     € 27,95 

 
Opbrengst koffiebusjes 3e kwartaal in de Vijverhof € 129,25 

 

 
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 Kerkrent-
meesters Protestantse Gemeente Fijnaart. 
 
Oudejaarscollecte 
Een dezer dagen valt er weer een acceptgirokaart bij u in de bus voor de oude-
jaarscollecte. De opbrengst zal besteed worden aan het beheer en onderhoud 



 pagina 24  

van de diverse kerkgebouwen. U kunt uw gift ook in de collectezak tijdens de 
oudejaarsdienst op 31 december deponeren. Vorig jaar was de totale opbrengst 
van de oudejaarscollecte €2481,32.  
Bij voorbaat dank voor uw gift.  
 
 

Kerkbalans 2016 

Van het door u toegezegde bedrag van € 89.616,- is de opbrengst tot nu 

€84.296,51. Daarin zitten ook ontvangsten van gemeenteleden die extra hebben 

bijgedragen of van te voren geen toezegging hadden gedaan. Dank aan allen 

die dit bedrag al hebben binnengebracht. Willen degenen die hun toezegging 

nog niet hebben overgemaakt dit deze maand nog doen, zodat we het boekjaar 

zonder al te veel overloopposten kunnen afsluiten.  

Uw bijdrage kunt u storten op bankrekening NL86INGB0009638332. 

Met vriendelijke groet, 

Jan Tolenaars, penningmeester college van kerkrentmeesters 
 

 
Protestantse Gemeente Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten 

Begroting 2017 
 

  Begroting 2017 Begroting 2016 Rekening 2015 
Baten    

baten onroerende zaken  €          17.480   €            15.500   €         13.234  

rentebaten en dividenden  €          10.500   €            10.500   €         14.941  

bijdragen levend geld  €        127.200   €          127.550   €       132.239  

subsidies en bijdragen  €                    -   €                     -   €         60.000  
totaal baten  €        155.180   €          153.550   €       220.414  

Lasten       

lasten kerkelijke gebouwen ex-
clusief afschrijvingen 

 €         37.075   €            43.725   €         26.487  

lasten overige eigendommen en 
inventarissen 

 €           1.100   €                 750   €           1.548  

Afschrijvingen  €           2.370   €              2.850   €           2.194  

Pastoraat  €       127.300   €          127.300   €       123.288  

lasten kerkdiensten, catechese, 
etc. 

 €           4.500   €              4.000   €           2.036  

verplichtingen/bijdragen andere 
organen 

 €           9.050   €              9.150   €           8.999  

Salarissen  €           3.250   €              4.700   €           4.467  

kosten beheer en administratie  €           8.300   €              5.590   €           5.053  

rentelasten/bankkosten  €           1.650   €              1.600   €           1.752  

totaal lasten  €       194.595   €          199.665   €       175.824  

Saldo baten - lasten  €          39.415-  €           46.115-  €         44.590  

        

toevoegingen aan fondsen en 
voorzieningen 

 €         16.500-  €            19.250-  €         83.301- 

onttrekkingen aan fondsen en  €         25.000   €            22.350   €         31.880  
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voorzieningen 

Saldo begraafplaats  €           5.500   €            10.000   €         12.812- 

Saldo Vijverhof, drukkerij en 
kerkblad 

 €           3.500   €              7.500   €           1.833- 

Saldo overige lasten en baten  €                     -   €                     -   €             625- 

totaal  €         17.500   €            20.600   €        66.691- 

Resultaat  €         21.915-  €            25.515-  €         22.101- 

    Bestemming van het resultaat boekjaar 2017 
  

  toevoeging aan onttrekking aan(-) 
 

Algemene reserve  €                   -   €            21.915- 
 

Totaal  €                   -   €            21.915- 
 

Per saldo een toevoeging/onttrekking van  € 21.915- 
 

Deze begroting is goedgekeurd in de kerkraadsvergadering van 8 november 

2016 en gepresenteerd tijdens de gemeenteavond van 16 november 2017. 

Mocht u nog vragen op opmerkingen hebben, u kunt de volledige begroting in-

zien bij de penningmeester Jan Tolenaars. Voor afspraken kunt u contact op-

nemen via e-mail: jjtolenaars@hetnet.nl of per telefoon: 06-15332198. 
Actie Kerkbalans 2017 

In januari is het weer zover, dan start de Actie Kerkbalans. Misschien denkt u 
‘het gaat weer over geld’ en gaat u naar het volgende item in Contactruimte. 

Doet u dat alstublieft niet, ik heb een belangrijke vraag aan u! 

Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. Kerkbalans zorgt 

ervoor dat wij dat in financiële zin nu - en in de toekomst voor onze kinderen en 

kleinkinderen - ook kunnen blijven doen. In 2016 gaf onze gemeente ruim € 

88.000 aan de actie Kerkbalans. Dat is ongeveer 50% van onze totale begroting, 

die we verder aanvullen met opbrengsten uit collectes en diverse andere activi-

teiten. 

Een groot deel van dit geld besteden we aan pastoraat, erediensten en 

het jongerenwerk om te zorgen dat we een actieve kerk zijn en blijven. Andere 

kosten zijn de bijdrage aan de landelijke kerk, diverse beheerskosten en vooral 

ook het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Uiteindelijk resulteert dit in een 

begroting voor 2017 met een tekort van ruim 10%. 

Jaarlijks vragen we u goed na te denken over uw bijdrage. Dat doen we 

nu ook en we vragen u te geven aan de kerk met uw verstand en met uw hart. 

Toch heb ik nog een andere vraag: ‘Heeft u weleens nagedacht over periodiek 

geven?’ 

Mogelijk geeft u al jaren een vergelijkbaar (hopelijk stijgend) bedrag aan 

de kerk. Als u uw financiële bijdrage voor 5 jaar toezegt, is de gift volledig afrek-

baar van uw belastingaangifte. ‘Normale’ giften zijn ook in mindering te brengen, 

maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60,–) en een maximum 

van 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen 

niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. 

Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan de kerk. Geheel afhan-

kelijk van uw situatie, kunt u op deze wijze de kerk 10% (oplopend tot wel 50%) 

meer geven, zonder dat het u netto meer kost! 
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Wil u meer weten over deze vorm van geven, ga dan naar 

www.pknfijnaart.nl/geef. U vindt hier ook de schenkcalculator om uw persoonlij-

ke situatie te berekenen en het formulier om periodiek geven te regelen. Uiter-

aard kunt u dit ook per mail opvragen via kerkrentmeester@pknfijnaart.nl of 

spreekt u één van de taakgroepleden aan. 

Stel u voor dat we, zonder dat het ons netto iets kost, met z’n allen 20% 

meer zouden kunnen geven en daarmee de begroting voor 2017 rond krijgen… 

We hopen van harte dat u dit wilt overwegen en staan u graag te woord 

voor vragen. 

 

Namens Taakgroep Beheer, Menno Bom 

 PS: Kijk op www.pknfijnaart.nl/geef voor een toelichting en bereken uw per-

soonlijke situatie. 

 
 

 

Herinrichting kerktuin rondom De Dorpskerk 

De kerktuin is een beeldbepalend element van de monumentale Dorpskerk. Het 

onderhoud kunnen we gelukkig met vele vrijwilligers tegen beperkte kosten uit-

voeren. Om te zorgen dat dit ook in de toekomst mogelijk blijft en De Dorpskerk 

een fraai middelpunt in het aanzien van het dorp blijft, is een herinrichting van de 

kerktuin hard nodig. 

We zijn hier al mee begonnen door het rooien van de dode kastanjeboom en 

enkele struiken aan de voorkant van de kerk. Ook is de betuining in de kerkvijver 

inmiddels gerepareerd en waar nodig vernieuwd. In het voorjaar van 2017 staan 

de volgende zaken op het programma: 

- Het talud van de kerkvijver wordt opnieuw geprofileerd (op diverse plekken 

is het verzakt), zodanig dat het beter te maaien is. Tevens zal de gehele 

kerktuin opnieuw worden geëgaliseerd. 

- Het gazon zal opnieuw worden ingezaaid. Het is nu heel ongelijk en daar-

door moeilijk te maaien. 

- Over nieuwe beplanting aan de voorzijde wordt nog nagedacht; we hopen 

dit voor het voorjaar aan u te kunnen presenteren. 

- Er zal aanstraalverlichting worden geplaatst om De Dorpskerk in de avond-

uren meer te laten opvallen. Hierbij maken we gebruik van een aanbod van 

de gemeente Moerdijk, die het stroomverbruik van deze verlichting betaalt. 

- Na de herinrichting van de kerktuin zal ook de bestrating rond de kerk op-

nieuw worden aangelegd. Op veel plaatsen ligt de huidige bestrating niet 

meer gelijk. 

 

Hoewel we de kosten zoveel mogelijk beperken (mede dankzij de vrijwilligers), 

zijn de benodigde bedragen door de grote oppervlakte van de kerktuin al snel 

hoog. De herinrichting van de kerktuin kost ongeveer 8.000 euro. Hiervan wordt 

5.000 euro betaald uit voorzieningen die we in de afgelopen jaren hebben ge-
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daan. Voor het resterende bedrag van 3.000 euro zullen we van 1 januari tot 

eind april regelmatig collecteren. We zullen regelmatig terugkoppelen hoeveel 

we hebben ingezameld. We hopen op uw gulle gave hiervoor. 

 

Namens Taakgroep Beheer, 

Menno Bom 

 

 
Kerstmarkt 10 december 2016 

Dit jaar was het anders dan voorgaande jaren. Omdat de Voorstraat officieel 

werd geopend op de vrijdag voordat wij Kerstmarkt houden, hebben we op het 

laatste moment besloten om toch ook op vrijdag mee te doen met de Kerstmarkt 

die op de Voorstraat werd gehouden. Samen met de Taakgroep Gemeentezijn 

hebben we er onze schouders ondergezet. Op de Voorstraat werden kerststuk-

jes verkocht en de kerk was open voor bezoekers. Die werden opgevangen door 

leden van de Taakgroep Gemeentezijn en Ds. Franc de Ronde. Voor de kerst-

stukjes op de Voorstraat is door de groep dames, die de stukjes gemaakt heb-

ben, nog een extra inspanning geleverd om meer stukjes te hebben dan anders. 

We kunnen spreken van een groot succes.  

Zaterdag was er dan onze reguliere Kerstmarkt en ook daarbij kunnen we terug-

kijken op een geslaagde Kerstmarkt. De “Vijverhof” was weer sfeervol versierd 

met quilts. 

Ook Nel van Dorp heeft weer liters overheerlijke erwtensoep gemaakt. Nels erw-

tensoep uit de Torenpolder is een begrip en vond dan ook gretig aftrek. Ook is 

er gesmuld van de heerlijke pannenkoeken of een broodje worst. 

Dan waren er ook weer zelfgemaakte kerstkaarten te koop bij Riet Speelman en 

dit keer was ook Sandra De Ruiter aanwezig met zelfgemaakte werkstukjes. Er 

zijn ook weer veel kerstspulletjes van eigenaar gewisseld.  

Het “Vijverhofteam” heeft iedereen goed voorzien van spijs en drank. De door 

gemeenteleden gebakken cake was heerlijk bij de koffie of werd als prijs bij het 

rad verloot. 

In een gezellige en gemoedelijke sfeer konden we het rad laten draaien. Onze 

waardering gaat ook uit naar de dames die zorgden dat de lootjes verkocht wer-

den, want op zo’n dag worden toch heel wat kilometers afgelegd. 

We zijn rond de klok van 6.00 uur in de avond gestopt. 

Het bouw- en sjouwteam had vrijdagmiddag al het voorbereidend werk gedaan. 

Na afloop werd de uitdrukking “vele handen maken licht werk” toegepast en 

konden we nog lekker even nagenieten van deze gezellige dag.  

Het nettoresultaat van deze Kerstmarkt is € 2200,00.  

Iedereen die de kerstmarkt heeft bezocht of op een andere wijze een bijdrage 

heeft geleverd: HARTELIJK BEDANKT! 

 

Namens de kerkrentmeesters, Henk Nijhoff 
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TAAKGROEP KERK en WERELD 
Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld 
23 oktober Diaconale collecte Kerk in Actie Zending 137,75 

30 oktober  Nederlands Bijbel Genootschap 376,06 
  6 november Oogstdienst (fruitbakjes) 197,35 
13 november Zendingsdienst Victory4all 671,11 
20 november PKN: Binnenlands diaconaat 118,36 
27 november Kerk in Actie: Werelddiaconaat 228,05 

 
Gift van € 20,- Euro uit dankbaarheid voor de bloemen. Daarnaast een bedrag 
van € 1000,- ontvangen voor Sirkelslag. Verder een gift van € 1000,- ontvangen 
voor Edukans. Een gift van € 50,- voor de fruitbakjes en € 12,- voor de schoe-
nendoos actie. Daarnaast een donatie van € 100,- ontvangen en € 100,- voor de 
startdienst. 
Alle gevers hartelijk dank voor uw gift! 
 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! 
 
Maandelijkse inzamelingsactie Voedselbank Moerdijk 
In Nederland leeft een toenemend aantal mensen in armoede. Dit komt vaak 
door werkloosheid, gezondheidsproblemen, scheiding of schulden. Vaak stape-
len deze problemen zich op. Het kan iedereen treffen: ouderen, jongeren, al-
leenstaanden of gezinnen met kinderen. 
Voor de diaconie is dit alles reden geweest om vanuit onze gemeente een 
maandelijkse inzameling te beginnen voor de voedselbank. Vanaf 2017 willen 
we één product per maand gaan inzamelen voor de voedselbank.  
Voor de maand januari willen we u vragen koffie in te zamelen. In de ontmoe-
tingsruimte achter in de kerk vindt u een krat waarin u de pakken koffie kunt in-
leveren. Alvast bedankt namens de voedselbank! 
 
Oproep vrijwilligers “kerkauto”   

Op zondagochtend gaan veel voetgangers, fietsen en au-
to’s richting de kerk. Allemaal mensen die de diensten wil-
len meemaken. Nu kan het zijn, dat het niet mogelijk is, om 
lopend, op de fiets of met de auto naar de kerk te komen. 
Voor mensen die graag willen komen, maar dit niet meer 
zelf kunnen, wil de taakgroep Kerk en Wereld graag vrijwil-

ligers vragen die mensen met de (eigen) auto naar de kerk willen brengen. Voor 
verdere informatie over de kerkauto en opgeven als vrijwilliger kunt u contact 
opnemen met Tanny Verhagen. U kunt haar bereiken onder telefoonnummer 
0168-462894 
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In het afgelopen jaar hebben we onze boeken een 
paar keer uitgestald in de hal bij de hoofdingang. Zo 
willen we meer mensen laten zien dat we we een 
prachtige voorraad boeken hebben voor groot en 

klein en voor verschillende prijzen. Een boek kan een mooi en zinvol cadeautje 
zijn. We hopen nog meer mensen bij onze tafel te zien om te kijken, te praten 
en eventueel te kopen of te bestellen. 
Op 8 januari in het nieuwe jaar willen we weer klaar staan in de Vijverhof. Kom 
eens kijken. We hebben voor elk wat wils. 
We danken onze vaste klanten en we wensen iedereen goede kerstdagen en 
een mooie jaarwisseling, 
Nel, Janneke en Bep 
 
 

AGENDA 

 
  8 jan. 20.00 uur: 25+ kring, Appelaarseweg 2 
  9 jan. 19.30 uur: Zangkring, Vijverhof 
  9 jan. 20.00 uur: Vergadering kerkrentmeesters, Vijverhof 
10 jan. 20.00 uur: Vergadering moderamen, Vijverhof 
11 jan. 14.15 uur: Ouderensoos, Vijverhof 
12 jan.   9.30 uur: Kring ‘Geloven met hart en ziel en verstand’, Trefpunt 
19 jan. 15.30 uur Donderdagmiddag Bijbelgespreksgroep, Vijverhof 
22 jan. 15.30 uur Film: “Like father, like son” in ‘t Trefpunt 
23 jan. 19.30 uur: Zangkring, Vijverhof 
25 jan. 14.15 uur: Ouderensoos, Vijverhof 
25 jan. 20.15 uur: Kring ‘Geloven met hart en ziel en verstand’, Trefpunt 

31 jan. 14.30 uur: Zendingskrans, Vijverhof 

31 jan. 20.00 uur: Vergadering kerkenraad, Vijverhof 

 

 

DIVERSE MEDEDELINGEN 
 
Hebben onze handtekeningen zin? 

GOED NIEUWS 

 

De Canadees-Iraanse professor Homa Hoodfar is op maandag 27 september 

vrijgelaten uit de Evingevangenis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Amnesty 

beschouwde haar als een gewetensgevangene en voerde actie voor haar. 

Op 6 juni 2016 werd de gepensioneerde professor in de antropologie 

opgepakt. Sindsdien zat ze in eenzame opsluiting vanwege verzonnen aan-

klachten; ze zou een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. Haar vrij-

lating komt op dezelfde dag dat de Canadese en Iraanse autoriteiten bekend-
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maakten met elkaar in gesprek te gaan over heropening van ambassades in el-

kaars landen. Hoodfar (65) heeft een neurologische aandoening en is vrijgela-

ten op ‘humanitaire gronden’, zo verklaarden Iraanse staatsmedia. Eerder wei-

gerden de autoriteiten haar toegang te geven tot medische zorg. In een rapport 

dat 18 juli 2016 verscheen toonde Amnesty aan dat het onthouden van medi-

sche zorg een martelmethode is die Iran regelmatig inzet. 

In haar werk richtte Hoodfar zich met name op de rol van vrouwen in de 

islamitische samenleving. Hoodfar mocht tijdens haar detentie amper contact 

hebben met haar advocaat en familie. 

Amnesty's petitie voor de vrijlating van Hoodfar werd door meer dan 

50.000 mensen ondertekend. 

 

Hartelijk dank voor uw handtekeningen in het afgelopen jaar. 

Goede kerstdagen gewenst en een mooie jaarwisseling, 

Bep Rosing 
Afgeschreven of meegeteld? 

De Protestantse Gemeente Halsteren organiseert een vijftal avonden over het 

thema ‘Afgeschreven of meegeteld’. Door gebeurtenissen of omstandigheden 

kunnen individuele of groepen mensen aan de rand van de samenleving te-

rechtkomen. Die samenleving gaat door, zijzelf komen niet meer mee. Hoe gaan 

wij hier mee om? In een vijftal avonden wil de gemeente Halsteren en Nieuw-

Vossemeer daar aandacht aan besteden. De eerste avond was op 7 nov. jl. 

 
� 14 februari 2017 - Hans de Bie: ‘Mijn testament, een ander verhaal’ 

Locatie: Sint Martinuskerk, Dorpsstraat 20, Halsteren. Aanvang 20.00 uur. 
� 14 maart 2017 – Sake Stoppels: ’Waar blijft de kerk? En hoe?’ 

Locatie: Sint Martinuskerk, Dorpsstraat 20, Halsteren. Aanvang 19.30 uur. 

� 4 april 2017 – Hans de Bie en Henk van het Maalpad: ‘Voorbede is ge-

vraagd voor …..’ 

Locatie: Sint Martinuskerk, Dorpsstraat 20, Halsteren. Aanvang 20.00 uur. 

Meer informatie bij mw. Nel Gelderblom, 

0164 653367; e-mail pmgelderblom44@outlook.com 

 
     Kerstpuzzel: Schakelwoorden 
Hieronder zie je twee keer twaalf woorden. Welk woord past achter het eerste 
woord en vóór het tweede woord? 
 

Voorbeeld: kerst  FEEST muts  

koe     Bal 

tel     Kozijn 

schol      oog 

maan    Licht 

ras     Paar 

voor      uit 

lucht     Zegel 
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vracht     Band 

oog      moes 

vers      neef 

kurk      trommel 

bescherm        bak 

 
De beginletters van de ingevulde woorden vormen een bekende tekst uit het 
kerstevangelie.  
Vul je oplossing vóór 23 januari 2017 in op 
www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel en maak kans op een dwarsligger met 
teksten uit de Bijbel in Gewone Taal. 
Heb je geen internet, dan kun je je oplossing ook per post sturen naar:  
Nederlands Bijbelgenootschap, Postbus 620, 2003 RP Haarlem, 
onder vermelding van ‘Schakelwoorden'. 

Contactpersoon: Janneke van Baren 

Bijbelleesrooster voor de maand januari 2017 

 

zo 1  Psalm 67 Gelukkig nieuwjaar gewenst 
ma 2  Matteüs 1:1-17 3 x 14 
di 3  Matteüs 1:18-25 Huwelijkstrouw 
wo 4  Matteüs 2:1-12 Kraamvisite 
do 5 Matteüs 2:13-23 Rachel huilt 
vr 6 Matteüs 3:1-17 Opzij voor de Heer 
za 7 1 Kronieken 28:1-10 Leiderschap 
zo 8 1 Kronieken 28:11-21 Tempelschets 
ma 9 1 Kronieken 29:1-9 Fondsenwerving 
di 10 1 Kronieken 29:10-20 Dankbaarheid 
wo 11 1 Kronieken 29:21-30 Koningsdag 
do 12 Johannes 1:19-28 Identiteitsbewijs 
vr 13 Johannes 1:29-39 Zichtbaar teken 
za 14  Johannes 1:40-51 Herinnering aan de Jakobsladder 
zo 15 Johannes 2:1-12 Feestvreugde 
ma 16 Johannes 2:13-22 Tegen marktwerking 
di 17 2 Kronieken 1:1-17 Wijze wens 
wo 18 2 Kronieken 1:18–2:9 Grote plannen 
do 19 2 Kronieken 2:10-17 Positieve reactie 
vr 20 Matteüs 4:1-11 Woordstrijd 
za 21 Matteüs 4:12-25 Licht in het donker 
zo 22 1 Korintiërs 1:1-9 (Van) wie ben jij? 
ma 23 1 Korintiërs 1:10-25 Eenheidsstreven 
di 24 1 Korintiërs 1:26–2:5 Onverwachte keuzes 
wo 25 1 Korintiërs 2:6-16 Onthuld geheim 
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do 26 Psalm 37:1-11 Heb geduld 
vr 27 Psalm 37:12-24 Eerlijk duurt het langst 
za 28 Psalm 37:25-40 Wie goed doet, goed ontmoet. 
zo 29 Matteüs 5:1-12 Het echte geluk 
ma 30 Matteüs 5:13-26 Smaakmakers 
di 31 Matteüs 5:27-37 Aanscherping 
 

De kerkenraad wenst u  gezegende kerstdagen,  

een goede jaarwisseling en een Gelukkig 2017. 

De redactie van Contactruimte  sluit zich daar 

graag bij aan. 


