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OVERDENKING 
 

Het volk kiest 

(Matteüs 27:15) 

 

De kiezer heeft altijd gelijk, zo zegt een volkswijsheid die nogal eens wordt gebe-

zigd na verkiezingen. Daarmee wordt bedoeld dat de democratische spelregels 

gerespecteerd dienen te worden. Ik ben geneigd om het daarmee eens te zijn. 

Hoewel ik vaak het idee krijg, dat mensen niet op de partij stemmen die overeen 

komt met hun eigenlijke overtuigingen, denk ik dat de democratie een groot zelf-

corrigerend vermogen heeft. Daarom is het een christenplicht op te komen voor 

de rechtstaat, bidden we in de kerkdienst voor gezagsdragers en zien we ook het 

politieke ambt als een roeping. 

 

In het lijdensevangelie komt Jezus in aanraking met de politiek. Dat blijkt al, 

wanneer hem op het tempelplein gevraagd wordt of het geoorloofd is belasting te 

betalen. Wanneer Jezus wordt voorgeleid aan de stadhouder Pilatus, het be-

voegd gezag, dan vraagt deze hem naar zijn politieke aspiraties: Bent u de ko-

ning der Joden? Jezus antwoordt dan bevestigend noch ontkennend: “U zegt 

het’. 

Het koningschap van Jezus is van een andere orde, niet van deze wereld. Hij 

kiest ervoor om zijn macht af te leggen en komt alleen te staan. Zijn eigen aan-

hang keert zich tegen hem. Hij trekt geen profijt van zijn populariteit, maar geeft 

zijn leven voor zijn volk.  

 

Het is een uiterst wrang moment in het lijdensverhaal dat Pilatus het volk laat 

kiezen tussen de beruchte misdadiger Barabbas en de onschuldige rechtvaardi-

ge Jezus. In een democratie geldt doorgaans de regel dat een volk de leiders 

krijgt die het verdient. In het geloof gaat die vlieger niet op. Christus werd aan de 

schandpaal genageld, een gekruisigde koning. Dat niet alleen de leiders tegen 

Jezus kiezen, maar ook heel het volk, wil zeggen dat ik zelf ook medeplichtig ben 

aan het geweld dat hem is aangedaan. Anderen kan ik daar niet de schuld van 

geven. Ook ik heb het verkeerde vakje bloedrood gekleurd. 

 

In de afgelopen verkiezingscampagne was nationale identiteit een van de the-

ma’s. Er ontspon zich in kerkelijk Nederland een discussie of het een goede zaak 

is wanneer politieke partijen zeggen op te komen voor de joods-christelijke wor-

tels van onze cultuur. Dat lijkt een nobel streven, maar sommige politici komen 

niet veel verder dan kerstbomen en paaseieren. Dan gaan de Bijbelse wortels 

niet echt diep en zijn de woorden van Jezus aan Pilatus van toepassing: ‘Mijn 

koninkrijk is niet van deze wereld’.   

 

Er zijn populisten die er een punt van maken dat andere culturen onvrij, onge-

emancipeerd en intolerant zijn. Dat mag waar zijn, maar wanneer je waarde 
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hecht aan de christelijke cultuur, zul je daar zelf ook iets mee moeten doen. Ga 

eens naar de kerk, breng tenminste een van de werken van barmhartigheid in de 

praktijk, lees je Bijbel, bid elke dag… 

 

Ook de politiek leider Pilatus kan zich niet aan de keuze voor of tegen Jezus ont-

trekken. De vrouw van Pilatus geeft het hem op een briefje (Mat. 27:19). Welis-

waar wast Pilatus zijn handen in onschuld, maar het is duidelijk dat hij zich er te 

gemakkelijk vanaf wil maken en zo kunnen wij ons evenmin voordoen als on-

schuldige burgers die van de prins geen kwaad weten. Aan het kruis heeft deze 

koning der Joden geleden aan mijn foute keuzes, zodat ik voortaan vrij ben om 

het goede te kiezen. In Christus ontvangt een mens medezeggenschap, in poli-

tieke termen: regeringsverantwoordelijkheid. Dat betekent dat maatschappelijke 

keuzes niet neutraal zijn. Bij beslissingen over het bestrijden van armoede, het 

behoud van de schepping, het opnemen van vluchtelingen, onze omgang met 

lijden en het levenseinde spreekt de Heer mij aan met het woord van Mozes:  

Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen zegen en vloek, tussen le-

ven en dood. (Deut. 30:15) 
 

Ds. F.C. de Ronde  
 
 

KERKDIENSTEN 
 
2 april Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Hervormde kerk, Klundert 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden 5
e
 zondag Passietijd 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Wim Tolenaars 

Gastheer / gastvrouw Menno Bom 

Collecte Rondgang 
 
              Uitgang 

1
e
 Werelddiaconaat: jongeren Zuid-Afrika 
2

e
 Instandhouding kerk en eredienst  

Onderhoudsfonds  

 
 
9 april Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Klundert 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Palmzondag; Meetingpoint 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Susanne Baan 

Gastheer / gastvrouw Adri de Vrij 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Werelddiaconaat 
Instandhouding kerk en eredienst  
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10 april, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. van der Sterre  

 

 
13 april - Witte Donderdag 

19.30 uur De Ontmoetingskerk 

Bijzonderheden Heilig Avondmaal 

Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  

Ambtsdrager van dienst Menno Bom 

Gastheer / gastvrouw Marion Kruis 

Koster Bas van Dueren den Hollander 

Collecte Rondgang Diaconie 

 
 
14 april – Goede Vrijdag 

19.30 uur De Ontmoetingskerk 

Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  

Ambtsdrager van dienst Nicky van Dam 

Gastheer / gastvrouw Emie Hendrikse 

Koster Bas van Dueren den Hollander 

 
 
15 april – Stille Zaterdag 

19.30 uur De Ontmoetingskerk 

Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  

Ambtsdrager van dienst Janita Bom 

Gastheer / gastvrouw Jan Tolenaars 

Koster Bas van Dueren den Hollander 

 
 
16 april  Moerdijk FM: Hervormde kerk, Zevenbergen 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden PASEN 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Peter van der Eijk 

Gastheer / gastvrouw Léander van Holten 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Paascollecte 
Zending: jeugdwerk 
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23 april  Moerdijk FM: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen 

10.00 uur De Dorpskerk 

Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  

Ambtsdrager van dienst Adri de Vrij 

Gastheer / gastvrouw Marion Kruis 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Instandhouding kerk en eredienst  
Diaconie: eredienst en kerkmuziek 

 
 
30 april  Moerdijk FM: Protestantse kerk, Willemstad 

10.00 uur De Dorpskerk 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Tiny Bienefelt 

Gastheer / gastvrouw Wim Tolenaars 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Onderhoudsfonds  
Diaconie 

 
 

ROOSTERS 
 

 Kinderoppas Kindernevendienst 

  2 april Addie en Robin Linda en Myrthe 

  9 april Nelleke en Femke Tiny en Saskia 

16 april Marloes, Amber en Angeli-
que 

Claudia en Linda 

23 april Claartje en Judith Jolanda en Monique 

30 april Christy en Nel Neely Anne en Myrthe 

 
 

 PPT-dienst Beamerdienst 

  2 april Edward Anton 

  9 april Jan Peter 

13 april Gedrukte liturgie Gedrukte liturgie 

14 april Gedrukte liturgie Gedrukte liturgie 

15 april Gedrukte liturgie Gedrukte liturgie 

16 april Tiny Gerrit 

23 april Jeroen Willian 

30 april Ad Arjan 
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 Bloemendienst Organist 

  2 april Willy Oostdijck Dick van der Giesen 

  9 april Ella Knook Ad van Sprang 

13 april  Johan van der Steen 

14 april  Ad van Sprang 

15 april  Ad van Sprang  

16 april Bep van der Mast Dick van der Giesen 

23 april Marjan van der Zwaag Dick van der Giesen 

30 april Jenke de Lint Ad van Sprang 

 
 
Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld 
We zijn op weg naar Pasen. Een bijzondere periode die ons uitnodigt na te den-
ken over hoe krachtig Jezus zijn lijdensweg volbracht uit liefde voor ons. Geïnspi-
reerd door Jezus Christus geloven we in delen. Het delen van wat we hebben: 
tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. Laten wij net zo sterk en 
dapper zijn als Jezus. En delen zoals Hij deelt. 
 
2 april: Kerk in Actie: Een toekomst voor jongeren in Zuid-Afrika 
Vrygrond is een arme gemeenschap in Kaapstad, Zuid-Afrika, waar de bevolking 
dagelijks wordt geconfronteerd met criminaliteit, bendes en misbruik. Daarnaast 
is de werkloosheid er hoog. De Sozo Foundation (Sozo) is een partnerorganisa-
tie van Kerk in Actie, gevestigd in Vrygrond. Sozo ondersteunt jongeren vanuit 
een holistische visie in hun ontwikkeling. Dit doet zij door het geven van 
(vak)trainingen en workshops en door het aanbieden van stageplaatsen. 
 
9 april: Kerk in Actie: Steun mensen met een handicap in Myanmar 
In Myanmar (Birma) hebben mensen die lichamelijk gehandicapt zijn, nauwelijks 
toegang tot onderwijs, zorg en werk. Toch is meer dan vijftig procent van hen in 
principe in staat om te werken en zouden ze in hun eigen levensonderhoud kun-
nen voorzien. The Leprosy Mission International (TMLI) zet zich in voor gehandi-
capten. Zij krijgen vakonderwijs of microkredieten om een eigen bedrijfje te be-
ginnen. TLMI probeert ook werkplekken te creëren bij grotere bedrijven, werk-
plaatsen en markten en biedt daarnaast medische zorg. Kinderen met handicaps 
krijgen fysiotherapie en logopedie, zodat zij later meer kansen hebben om aan 
de slag te komen. 
 
Witte Donderdag 13 april: Edukans 
Een kind dat leert, is een kind met kansen. Op school leer je veel meer dan le-
zen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Je talenten ontwikke-
len. Wat je op school leert, is voor altijd. Wereldwijd gaan 263 miljoen kinderen 
en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans werkt in ontwikke-
lingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren.
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16 april: Jeugdwerk, jongeren ontdekken de kracht van Pasen! 
Veel jongeren weten niet meer wat we vieren in de kerk met Pasen. Nelleke 
Plomp is catecheet en werkt bij JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. 
In deze weken voor Pasen merkt zij hoe weinig jongeren nog weten van het 
paasfeest en hoe zij opeens geraakt kunnen worden als ze de kracht van het 
paasverhaal ontdekken. Nelleke helpt daarom kerken om de betekenis van Pa-
sen opnieuw uit te leggen aan deze jongeren. JOP gelooft dat jongeren het recht 
hebben om de kracht van Pasen te ontdekken en te horen van een God die hen 
liefheeft en er voor hen wil zijn. Daarom zet JOP zich voor in met het ontwikkelen 
van materialen en trainingen. Helpt u mee? 
 
23 april: Collecte voor eredienst en kerkmuziek 
Zowel in Nederland als op Cuba zoeken gemeenten naar nieuwe manieren om 
hun kerkdiensten vorm te geven. Daarvoor wordt op 23 april gecollecteerd in veel 
gemeenten van de Protestantse Kerk. 
In Nederland zijn sommige gemeenten zo klein geworden, dat ze geen eigen 
predikant meer kunnen betalen. Toch willen ze in kleine kring blijven samenko-
men rond Gods Woord. De Protestantse Kerk ondersteunt deze kleine, maar vi-
tale gemeenten met materiaal voor vieringen, zoals preekschetsen en liturgieën. 
Op Cuba groeien de kerken juist, ondanks tegenwerking van de overheid. Hier 
hebben steeds groter wordende gemeenten behoefte aan meer liturgische struc-
turen en eigen kerkelijke liederen. Het protestants oecumenisch Centrum Kairos 
in Matanzas, partner van Kerk in Actie, helpt de Cubaanse kerken bij het vorm-
geven van hun liturgie en het ontwikkelen van een eigen christelijke muziekcul-
tuur. 
 
30 april: Collecte Giro 555 
Hongerrampen in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen eisen ra-
zendsnel steeds meer onschuldige levens. Steeds meer mensen uit deze landen 
hebben niks te eten. Samen kunnen we miljoenen mensen redden van de hon-
gerdood door NU noodhulp te bieden. Red levens. Helpt U mee ? 
 
 
 
U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te maken 
aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en 
Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder ver-
melding van het project dat u wilt steunen. 
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TAAKGROEP   PASTORAAT 
 

WIJ GEDENKEN 
 

Op 22 februari 2017 is in De Zeven Schakels in Zevenbergen overle-
den Adriana Pieternella Moerland-Polak in de leeftijd van vierentach-

tig jaar.  

Zus Polak werd geboren op 28 maart 1932 in Heijningen als enig meisje in een 

gezin van vier kinderen. In 1954 trad zij in het huwelijk met haar zorgzame man 

Gerrit Moerland. Samen kregen ze twee zonen, Wim en Jan, voor wie ze, zo zei-

den de kinderen, er altijd was en later een fijne schoondochter, Coby en twee 

kleindochters, Joyce en Mandy, op wie ze zeer gesteld is geweest. Ingrijpend 

was in 1985 het plotselinge overlijden op drieënzestigjarige leeftijd van haar man 

Gerrit. Ze heeft toen een slechte tijd gehad. Mevrouw Moerland was altijd het 

liefste thuis, daar beneden aan de Kraaiendijk, bij haar kinderen en kleinkin-

deren, die in hartelijke zorg veel voor hun schoonmoeder en overgrootmoeder 

betekend hebben! 

Toen ze thuis helaas niet meer verpleegd kon worden, vond ze in mei 2016 on-

derdak in Huisje 59 in De Zeven Schakels in Zevenbergen. In de rouwdienst 

hebben we over de Goede Herder gelezen en geluisterd naar een ontroerend In 

Memoriam van Coby. Moge God ook voor Wim en voor Jan en Coby en voor de 

kleinkinderen Joyce met Gerald en Mandy met Yoeri, een Goede Herder zijn. 

 

Ds. Van der Sterre 

 

Op zondag 5 maart 2017 is in zijn woning in Stampersgat overleden 
Teunis Bastiaan Nieuwkerk in de leeftijd van 78 jaar.  

Teun Nieuwkerk werd geboren op 27 oktober 1938 op Kwartier. In 1964 

trad hij in het huwelijk met Jeanne van Reijen, zijn ‘supervrouw’, zoals 

hij zei, met wie hij, op één dag na, drieënvijftig gouden jaren heeft gedeeld. Sa-

men mochten ze drie kinderen ontvangen: Ab, Marcel en Annemarie en in later 

jaren schoonkinderen en kleinkinderen voor wie hij een liefdevolle vader en 

grootvader is geweest.  

Eerst met zijn vader aan de Kwartiersedijk, later aan de Vrouwe Jacobstraat en 

in deze eeuw met zoon Ab en schoondochter Ina aan de Appelaarsedijk, heeft hij 

samen met zijn vrouw Jeanne een aardappelhandel gebouwd. Zijn lust en zijn 

leven waarin hij tot veertien dagen voor zijn dood nog graag hand- en spandien-

sten verrichtte. Zijn overlijden, binnen een paar weken tijd, aan een agressieve 

kwaadaardig ziekte is onwerkelijk en bijna niet te bevatten. Maar wat heeft hij 

een steun gehad aan zijn geloof dat hij een hemelse Vader had, bij Wie hij wel-

kom was, door de wondere genade van Jezus Christus. In de drukbezochte uit-

vaartdienst in Roosendaal hebben we uit Romeinen 8 gelezen over de liefde van 

God in Jezus Christus waarvan niets een mens dan kan scheiden. En we hebben 

het lied ‘Amazing grace’ gezongen. ‘Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen 
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aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis’. We bid-

den dat God zijn vrouw Jeanne, de kinderen Ab en Ina, Marcel, Annemarie en 

Richard en Annet en de kleinkinderen Anne en Teun, Janneke en Lisette, Laura 

en Thomas, met Zijn wondere genade nabij zal zijn, in de tijd die komt. 

 

Ds. Van der Sterre 

 
Op 11 maart 2017 is overleden Pieter Jacobus de Wit (De Bongerd 

11) in de leeftijd van negenennegentig jaar.  

Boven de rouwkaart stonden met zorg gekozen woorden uit Psalm 62 

‘Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil’. In de rouwdienst, 

op vrijdag 17 maart, voorafgaande aan de begrafenis, hebben we deze 

psalm gelezen en overwogen. God zij de kinderen Gerrit en Klaske, Piet en Su-

sanne, Toke en Frans, Teuny en Hans, Jannie en Ger, Corrie en Ary, de klein-

kinderen Geerte en Edward, Piet en Petra, Age en Monique, Willem-Pieter, Mark, 

Bertelijn en Gerrit, Bas en Ineke, Pieter en Lizette, Lejanne en Niels, Marieke, 

Jaap en Sanne, Marion en Mikel, Piet en Rosanne, Anke en Joris, Rogier en de 

achterkleinkinderen Tijl, Madelief, Mieke, Hanna, Gijs, Siem, Ties, Hein, Gerrit 

junior, Femke, Joost, Niels, Hanne en Ischa heilzaam nabij.   

 

Ds. Van der Sterre 

 

 

 
Stagiaire 

Het is de bedoeling dat in de dienst van 9 april stagiaire Gerarde de Jong aan de 

gemeente wordt voorgesteld. Op de volgende pagina stelt zij zich voor. 

Ongeveer een dag per week zal zij werkzaamheden bij ons verrichten. Wij wen-

sen haar een goede tijd in onze gemeente. 
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Even voorstellen 

Ik ben Gerarde de Jong, geboren op 8 juli 1992 en theologiestudent aan de Fon-

tys Hogeschool Theologie & Levensbeschouwing (FHTL) te Utrecht. 

Afgelopen zomer heb ik mijn bachelordiploma Godsdienst Pastoraal Werk be-

haald. Momenteel ben ik bezig met de master aan diezelfde insteling. Vanaf april 

2017 tot juni 2018 ga ik in het kader van deze opleiding als stagiaire kerkelijk 

werker aan de slag in de protestantse gemeente van Fijnaart, Heijningen en 

Standdaarbuiten. Mijn leerdoelen liggen vooral in de gebieden van individueel 

pastoraat, groepen begeleiden, catechese en kerkopbouw. 

 

In mijn spiritualiteit ben ik iemand die zoekt 

naar sporen van God in onze wereld en die 

verbindingen probeert te leggen tussen het 

alledaagse en het heilige. Als jongvolwasse-

ne sta ik midden in het leven: “in de wereld, 

maar niet van de wereld”. Hiermee wil ik ge-

tuigen en uitdragen dat ik woon, werk en leef 

in de wereld die God voor ons geschapen 

heeft. Tegelijk mag ik mij als persoon en kind 

van God in deze wereld onderscheiden. 

Vanuit deze houding en met het oog op het 

present stellen van God in déze wereld wil ik 

iets bijdragen aan de gemeente van Fijnaart, 

Heijningen en Standdaarbuiten en hoop ik 

dat de gemeenteleden mogen bijdragen aan 

mijn leerproces.  

 

Ik ben opgegroeid op het eiland Goeree-Overflakkee waar ik tot mijn 20
e
 levens-

jaar met veel plezier gewoond heb. In 2012 ben ik naar Utrecht verhuisd om daar 

mijn theologiestudie te volgen. Sinds kort woon ik in Oud Gastel en reis ik één 

keer per week naar Utrecht om daar colleges te volgen.  

Naast het studeren lees ik graag een goed boek. Andere hobby´s zijn gitaar spe-

len, verschillende soorten handwerk en koken. Naast het koken kan ik genieten 

van een gezellige, lekkere maaltijd samen met mijn verloofde en met familie en 

vrienden.  

Ik kijk er naar uit om in het pastoraat aan de slag te gaan en hoop velen van u te 

mogen ontmoeten.  

 

Met vriendelijke groet, 

Gerarde de Jong, stagiaire kerkelijk werker 
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TAAKGROEP   GEMEENTE   ZIJN 
 
 

Van de KERKENRAADSTAFEL 
 

Samenvatting kerkenraadsvergadering 31 januari 2017 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezi-

gen welkom. Vervolgens geeft hij het woord aan ds. Van 

der Sterre voor de bezinning. Hij start met lezing van 

Romeinen 14: 7-8 en Johannes 15: 9-17, waarna, mede 

n.a.v. twee vooraf toegezonden artikelen over Orgaandonatie en het wetsvoor-

stel t.a.v. 'Voltooid leven', van gedachten gewisseld wordt: hoe gaan we als 

christenen met beide onderwerpen om, hoe denken we daarover, mede gezien in 

het licht van de beide Bijbelgedeelten. 

Aan de agenda wordt de jaarlijkse verkiezing van het moderamen toegevoegd en 

meteen besproken. De huidige moderamenleden gaan akkoord met en aanvaar-

den hun herverkiezing. 

Na enkele korte mededelingen o.a. over het studieverlof van ds. De Ronde, wor-

den het verslag en de actiepuntenlijst van de kerkenraadsvergadering van 13 

december 2016 doorgenomen. Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld, 

de actiepuntenlijst geactualiseerd. 

Vanuit de diverse taakgroepen en door de predikanten worden mededelingen 

gedaan, o.a. over een forse donatie voor het jeugdwerk (specifiek voor Sir-

kelslag), start van de actie Kerkbalans, de voorgenomen beëindiging van de 

kerkuitzendingen door RTVM. 

Er zijn geen vragen n.a.v. de ingekomen en uitgaande post. 

Het Beleidsplan 2017-2020 is een terugkerend onderwerp. De voorzitter geeft 

een korte toelichting op het voorliggende concept, waarna dit paginagewijs wordt 

besproken en waar gewenst aangepast. Vervolgens zal het in de taakgroepen 

verder besproken worden, waarna vaststelling van het definitieve concept in de 

kerkenraadsvergadering van 7 maart a.s. zal plaatsvinden en het concept voor 

gemeenteleden beschikbaar komt. 

 Aan de hand van de ingediende voordrachten voor het ambt van wijkou-

derling/pastoraal medewerker legt het moderamen een voorstel voor, waarmee 

de kerkenraad akkoord gaat. Adri de Vrij zal, zo mogelijk samen met voorzitter 

Menno Bom, de genoemde kandidaten benaderen. 
 Bij evaluatie van het vermelden van pastoralia in Contactruimte wordt af-

gesproken dat de huidige werkwijze wordt gecontinueerd: in de papieren versie 
van Contactruimte worden de pastoralia vermeld, inclusief huisnummer. Op de 

website worden pastoralia niet vermeld. 

N.a.v. de diensten en activiteiten van de afgelopen en komende weken 

wordt gemeld dat de diensten, o.a. met/rondom Kerst en de uitvaartdiensten, 
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mooi werden gevonden. Speciaal wordt het gebruik van de beamer bij de Kerst-

nachtdienst als toegevoegde waarde genoemd. Het geluid op het balkon, waar 

de jongeren zaten, liet te wensen over. De avonddienst van 15 januari werd als 

goede dienst ervaren. Er waren slechts ca. 10 bezoekers. De vraag wordt ge-

steld of de avonddienst gecontinueerd moet worden als de oecumenische dienst 

's morgens in de R.K. kerk wordt gehouden. Het moderamen zal dit punt agende-

ren. 

Bij de rondvraag worden enkele vragen van praktische aard gesteld, die 

allemaal een vervolg hebben gekregen in de navolgende week/weken. 

Tiny Bienefelt sluit de vergadering met een gedicht van Thijs Beerstra: 

"Geloven, Hopen en Liefhebben". 

Daarna sluit de voorzitter de vergadering en wenst allen wel thuis. 

 

Susanne Baan, scriba 

 

 
Beleidsplan 2017-2020 
De kerkenraad heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan het nieuwe beleidsplan 
dat geldig is van 2017 tot 2020. Op de gemeenteavond op 5 april a.s. zal het de-
finitieve concept van het plan worden toegelicht. U kunt het concept-beleidsplan 
2017-2020 digitaal opvragen door een mail te sturen naar de scriba (scri-
ba@pknfijnaart.nl). Ook zal achterin de kerk op de leestafel een aantal geprinte 
exemplaren gelegd worden om mee te nemen. 
 
 
Kerkradio 
De kerkenraad heeft besloten met ingang van 12 maart jl. te stoppen met het 
voorlezen van de liturgie en mededelingen om 9.45 uur voor de kerkradioluis-
teraars. Dit vooral omdat er erg weinig naar geluisterd werd, maar ook om enkele 
praktische redenen. 
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Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten 
 

U I T N O D I G I N G 
 

De kerkenraad nodigt u hartelijk uit voor de gemeenteavond op 
woensdag 5 april 2017 in ‘t Trefpunt. 

Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staat koffie en thee klaar. 
 
AGENDA 
 
1. Welkom door H.A. Bom, voorzitter kerkenraad 
2. Opening i.c.m. toelichting studieverlof door ds. F.C de Ronde 
3. Arieke Knook: vrijwilligster in vluchtelingenkamp Lesbos 
4. PAUZE 
5. Mededelingen 
6. Concept Beleidsplan 2017-2020 
7. Nota Kerk 2025 
8. Rondvraag 
9. Sluiting door ds. J.H. van der Sterre 
 
Hierna volgt een informeel samenzijn met een hapje en een drankje. 

 
 

Portret van een gemeentelid - Anna Bevelander 

 
Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi? 
Mijn vader las drie keer per dag aan tafel uit de Bijbel. Dat 
was nog geen kinderbijbel, dus ik begreep echt niet alles wat 

hij voorlas. Maar als hij aankwam bij Jozef spitste ik mijn oren, want dat vond ik 
echt het allermooiste verhaal. Vooral het stuk waarin hij zich aan zijn broeders 
bekend maakt! 
 
Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die vraag? 
Ik zou graag willen praten met koning Salomo. Ik zou hem willen vragen een 
beetje van zijn wijsheid te mogen hebben. 
 
Waar ben je dankbaar voor in je leven? 
Ondanks alles wat ik heb meegemaakt, ben ik heel dankbaar voor mijn leven en 
voor ons gezin. Ik zoek altijd naar het positieve en ik ben altijd opgeruimd. Ik ben 
blij met elke nieuwe dag! 
 
Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen? 
Onze kerk is een rustpunt in mijn leven en ik geniet van elke dienst: dit is mijn 
droomkerk. Ik wen gemakkelijk aan veranderingen, dus ook aan onze nieuwe 
kerk!  
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Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen? 
Ik geniet heel erg van het orgelspel, daar luister ik altijd heel goed naar en dat 
zou ik absoluut niet willen missen! Daarbij hoort natuurlijk het samen zingen, dat 
is ook onmisbaar, evenals het samen luisteren. 
 
Waar word je blij en enthousiast van in de kerk? 
Ik word heel enthousiast als de kerk helemaal vol zit en als er heel veel kinderen 
zijn die naar de kindernevendienst gaan. Ik vind het leuk als er gesprekjes met 
hen zijn en als er een spiegelverhaal verteld wordt. De projecten die de kinder-
nevendienst heeft met de feestdagen vind ik ook zo mooi. 
 
Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week? 
Als ik besef dat ik mag geloven als een kind. Pas als je ouder wordt, ga je aan 
dingen twijfelen. Dat besef dat ik als een kind mag geloven zit in mij, door de 
week en op zondag!  
 
Wat wens je je medegemeenteleden toe? 
Ik wens iedereen alle goeds toe, wat er ook gebeurt in hun leven! 
 
Welk lied zing je heel graag? 
Lied 122 uit de Evangelische liedbundel met orgel en trompet! 
 

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door gans Jeruzalem; 
een heerlijk morgenlicht breekt aan: 
de Zoon van God is opgestaan! 
 
Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
Hij overwon, die sterke Held, 
Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht! 
 
Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
want alles, alles is voldaan; 
wie in geloof op Jezus ziet, 
die vreest voor dood en duivel niet. 
 
Want nu de Heer is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan, 
een leven door zijn dood bereid, 
een leven in zijn heerlijkheid! 

 
Aan wie geef je de pen door? 
Aan mevrouw Joke Frijters. 
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Paasviering voor ouderen in ‘t Trefpunt 
De ouderensoos en het ouderenpastoraat nodigen u hierbij uit voor de paas-
viering op dinsdag 11 april a.s. Het is de bedoeling dat wij ’s middags vanaf 3 uur 
bijeen zijn. We overdenken het lijden, sterven en de opstanding van Christus. De 
bijeenkomst zal worden afgesloten met een broodmaaltijd. U bent allen van harte 
welkom. 
Voor vervoer kan worden gezorgd. Als u wilt komen, kunt u dat doorgeven aan 
de leiding van de ouderensoos of aan een van de leden van het ouderen-
pastoraat. Graag vóór 10 april 2017. 
Vanaf half drie staat de deur van ‘t Trefpunt open. 
 
Addy Roks tel: 462254  Nel van Dorp  tel: 463639 
Nel Zegelaar tel: 462125  Bep v.d. Mast  tel: 462632 
 
 
The Passion kijken op groot scherm in ‘t Trefpunt 
Het tv-programma The Passion is de afgelopen jaren een begrip geworden. De-
ze hervertelling van de laatste dagen van Jezus wordt door de EO uitgezonden 
op Witte Donderdag. Dit jaar vanuit Leeuwarden. Bekende acteurs en artiesten 
werken er aan mee zoals Dwight Dissels, Roel van Velsen, Remco Veldhuis en 
Elske DeWall. Iedere keer is het weer spannend welke moderne liedjes er ge-
bruikt worden om het Paasverhaal onder de aandacht te brengen. 
Het is goed om deze ervaring met anderen te delen. Kom daarom samen kijken 
naar deze verbeelding van de kruisweg die Jezus is gegaan en hoe zijn leer-
lingen daarop reageerden. 
Donderdag 13 april. Vanaf 20.30 uur in ‘t Trefpunt, Wilhelminastraat 66.  
Toegang gratis. Voor koffie, thee en frisdrank wordt gezorgd. 
 
Taakgroep Gemeente Zijn 
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Terugblik op Sobere Maaltijd  
Met ongeveer 25 personen kwamen we op woensdag 15 maart bij elkaar in de 

Jacobushof. Daar werd de jaarlijkse sobere 
maaltijd gehouden. Tijdens deze maaltijd waarin 
we een eenvoudige, maar voedzame (en lekke-
re) soep te eten kregen, stonden we stil bij al die 
mensen, waarvoor een maaltijd niet vanzelfspre-
kend is. Zo in de 
aanloop naar Pa-
sen is het goed 

om eens stil te staan bij wat wij hebben en wat wij 
kunnen delen.  
Het geld dat tijdens deze maaltijd werd gedo-
neerd, ging deze keer naar De Zendingskrans. 
Sandra van Dorp kwam na afloop van de maaltijd 
vertellen over wat de zendingskrans zoal doet, nl. 
kinderkleertjes maken. Ze vertelde waar deze kle-
ding vervolgens heengaat. Hierbij had ze een 
mooie powerpointpresentatie gemaakt.  
Via Stichting Dorcas wordt de kleding gestuurd 
naar diverse Afrikaanse en Oost-Europese lan-
den.  
 
Aan het eind van de avond overhandigde Jeanne 
van Ham de opbrengst van € 130,- aan Sandra. 
 
 
 
 

Bazaar              Rommelmarkt        27 april            10 tot 18 uur 
 
Volgende maand is het alweer zo ver, dan is er weer de jaarlijkse bazaar. Voor 
de 40e keer! We zijn er trots op dat we dat al zo lang met elkaar mogen organi-
seren voor de medemens. We doen dat  in kleinschalige projecten waarvan we 
zeker weten dat het daadwerkelijk en direct bij hen komt die het moeilijk hebben. 
De andere helft van de opbrengst is voor de kerk. 
Dit jaar hebben we in overleg met de taakgroep Kerk en Wereld gekozen voor 
Victory4All. Informatie over Victory4All is er op de bazaar, maar wij willen er al 
het volgende over zeggen. In november 2002 zijn Johan en Astrid Vos met hun 
gezin verhuisd naar Jeffrey's Bay, Zuid-Afrika. Tijdens de eerste maanden in dit 
dorp werden ze geconfronteerd met de armoede en hopeloosheid die in de slop-
penwijken heersen. Het werd hun duidelijk dat er veel hulp nodig was voor de 
zwaksten in de samenleving, de kinderen, en dat zij daar een verschil in mochten 
gaan maken. Ze zijn begonnen om, in samenwerking met lokale boeren, melk uit 
te delen aan verschillende crèches en schooltjes in Tokeo Sexwale, één van de 
sloppenwijken van Jeffrey's Bay. Langzamerhand werd duidelijk dat goed onder-
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wijs de beste strategie zou zijn om armoede aan te pakken. Met deze overtuiging 
zijn zij zelf, in mei 2005, een peuter-/kleuterschool begonnen met vijf kinderen en 
twee vrijwilligers. Toen deze kinderen op de basisschoolleeftijd kwamen, werd 
duidelijk dat bestaande scholen in de buurt geen extra kinderen aankonden en 
dat de kwaliteit van het onderwijs in de gehele provincie te laag was. Daarom is 
besloten om die kinderen niet naar een andere school te sturen, maar hen zelf 
onderwijs te bieden. 
Die eerste peuter-/kleuterschool is uitgegroeid tot Playschool Noah's Ark, waar 
inmiddels 131 kinderen op zitten. De basisschool, King's College genaamd, geeft 
nu goed onderwijs aan zo'n 340 leerlingen. Daarnaast is in Humansdorp een 
dagopvang voor kinderen met verschillende beperkingen opgericht, Rainbow 
Day Care Centre genaamd, waar momenteel dagelijks 104 kinderen opgevangen 
worden. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door zo'n 60 personeelsleden en onge-
veer 10 buitenlandse vrijwilligers. 
Vanuit Klundert gaat er deze zomer een groep vrijwilligers naar toe om Vic-
tory4All te ondersteunen. 
 
Nog wat informatie over Koningsdag. 
De grote verloting kent natuurlijk weer schitterende prijzen: twee dagen in een 
hotel met ontbijt, een tuinsetje, een prachtige sleutelkoffer en nog veel meer 
prachtige prijzen. 
De gehele dag Rad van Avontuur met prachtige prijzen, planten en bloemstukjes 
te koop, boeken, kinderspelen en rommel. De wereldwinkel, Amnesty Internatio-
nal, Boekentafel met mooie aanbiedingen. 
Van alles te eten en te drinken, heerlijke wafels, broodje kroket enz. enz. 
 
Heeft u verkoopbare en/of mooie spullen voor de rommelmarkt? Even een belle-
tje naar de fam. Van Strien, tel: 0168- 465494. Zij halen het eventueel graag bij u 
op. S.v.p. geen groot meubilair, indien het niet verkocht wordt kunnen wij het ‘s 
avonds niet kwijt. Dus als u schoonmaakt of opruimt, denk aan de bazaar! 
Wilt u het Rad van Avontuur sponsoren, belt u even, we kunnen mooie prijzen 
gebruiken, Huib Knook 0168-402360 of Tiny Bienefelt 0168-462979. 
Wilt u bakken of braden voor de keuken? Bel Marianne Solleveld 0165-314150 
Kinderspelen bedenken of helpen, bel naar Linda van Strien 0168-465494 
Stekken of plantjes een telefoontje naar de fam. Van der Boon 0168-464621. 
Gewoon gezellig mee werken op die dag? 
Vragen? Je kunt bellen. 
 
Met vriendelijke groet, namens de bazaarcommissie 
Adri (462996) 
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Jeugdrubriek 

 
Van de kindernevendienst 
In april gaan we verder met ons paasproject Het moment dat alles verandert. De 
klok tikt steeds verder.  

De eerste zondag is het thema ‘5 voor 12’. Alle priesters, wetsleraren en 
Joodse leiders van het volk Israël zoeken valse beschuldigingen tegen Jezus. 
Dan kunnen ze hem laten doden. Maar Jezus heeft niks verkeerd gedaan. Dan 
vraagt de hogepriester aan Jezus of hij de zoon van God is. Jezus antwoordt: ‘U 
zegt het zelf’ en daarna, ‘Ik ben de Mensenzoon’. Volgens de Joodse hogepries-
ter beledigt Jezus daarmee God en dat is voor de mensen reden om hem ge-
vangen te nemen. Gevangenen moesten bij Pilatus, de Romeinse bestuurder 
komen. In die tijd was Israël namelijk deel van het Romeinse rijk. Pilatus zag dat 
de beschuldigingen vals zijn, maar durfde niet voor eerlijkheid te kiezen. Hij liet 
het volk kiezen. Ben jij weleens vals beschuldigd van iets? Hoe voelde dat? En 
hoe is het afgelopen? 

De tweede zondag in april staat de tijd stil. Het volk heeft gekozen, Jezus 
wordt gekruisigd. Het is donker en stil in Israël. In de kindernevendienst zullen 
we het hebben over hoe het is om plotseling in het donker te zitten. Misschien 
heb je dat zelf weleens meegemaakt tijdens een stroomstoring? Hoe vond je 
dat? En hoe zou Jezus zich gevoeld hebben? Gelukkig blijft het niet donker en 
stil. We zijn bijna bij het moment dat alles verandert.  

De derde zondag vieren we Pasen, het moment is aangebroken! Er 
breekt een nieuwe tijd aan, Jezus is opgestaan! Hij heeft de dood overwonnen. 
Wat dat voor ons betekent hoor je in de kindernevendienst. 

Na Pasen gaan we terug naar het oude testament. We lezen uit het boek 
Exodus. Jullie weten het vast nog wel dat Jozef in de put terecht kwam, als slaaf 
verkocht werd aan handelaren uit Egypte en uiteindelijk een belangrijk man werd 
aan het paleis van de farao. Zijn broers kwamen later ook. Jozef en zijn broers 
kwamen uit Israël. Ze kregen in Egypte kinderen, de familie werd groter. Zo 
kwamen er dus veel Israëlieten in Egypte. Er kwam ook een nieuwe farao, die 
niks over Jozef en zijn familie wist. Hij vond dat er teveel Israëlieten in Egypte 
woonden en bedacht gemene dingen om ervoor te zorgen dat het volk Israël niet 
groter zou worden. Zal dat plan van de farao lukken?  

De laatste zondag van april lezen we het verhaal van de geboorte van 
Mozes. De farao van Egypte was heel gemeen, want van hem mochten Israëliti-
sche jongetjes niet blijven leven. Toen werd Mozes geboren, een Israëlitisch jon-
getje. De moeder van Mozes bedacht een slim plan, waardoor Mozes kan blijven 
leven en zij voor hem kon blijven zorgen.  
 

Kom je ook weer naar de kindernevendienst? 
En vergeet het paasontbijt niet op 9 april! 

De leiding 
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TAAKGROEP   BEHEER 
 

 

Verantwoording collecten 

19 febr. Kerk     € 250,25 

26 febr. Onderhoudsfonds (kerktuin)  € 230,28 

  5 mrt. Instandhouding kerk en eredienst € 191,86 

  5 mrt. Onderhoudsfonds (kerktuin)  € 124,32 

12 mrt. Instandhouding kerk en eredienst  € 158,14 

 
Fendertshofdiensten:  23 jan. € 30,-; 13 febr. € 33,95; 27 febr. € 33,10 

 
Giften 

In de afgelopen periode zijn de volgende giften voor de kerk ontvangen: 

via mw. A. de Vrij € 50,- en via mw. M. Nijhoff € 20,-.  

Alle gevers hartelijk dank.  

 
De koffiebusjes in de Vijverhof zijn ook weer geledigd. Over de laatste vier 

maanden heeft het dit keer een bedrag van € 264,85 opgebracht. 

 
Kerkbalans 2017  

De toezeggingen voor kerkbalans 2017 bedragen tot nu toe € 90.236,50 waarvan 

inmiddels ruim € 45.000,- binnengekomen is. Dank aan allen die dit mogelijk ge-

maakt hebben.  

Op dit moment zijn ook nog niet alle antwoorden binnengekomen (om wat voor 

reden dan ook). U kunt nog steeds uw toezegging afgeven aan één der kerk-

rentmeesters of een mail sturen naar jjtolenaars@hetnet.nl. Dank aan alle gevers 

en lopers die dit resultaat mogelijk gemaakt hebben.  

Voor 2016 verwachten we nog € 925,- welk bedrag aan toezeggingen niet vol-

daan is. 

 

Met vriendelijke groet,  

Jan Tolenaars, penningmeester Taakgroep Beheer  

 
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 Kerkrentmees-
ters Protestantse Gemeente Fijnaart. 
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Herinrichting kerktuin rondom De Dorpskerk 

In december schreef ik in Contactruimte over de herinrichting van de kerktuin. In 

dit voorjaar zal het talud opnieuw worden geprofileerd en het gazon opnieuw 

worden geëgaliseerd en ingezaaid. Dit is niet uit luxe, maar vooral om goed on-

derhoud in de komende jaren mogelijk te maken. De komende weken zal dit (bij 

goed weer) worden uitgevoerd. Andere zaken zoals aanstraalverlichting en be-

strating volgen later. 

Om deze werkzaamheden te financie-

ren halen we € 5.000,- uit onze voor-

zieningen. Voor het resterende bedrag 

zullen we de collectes voor de kerktuin 

en onderhoud kerk tot en met 31 mei 

aanwenden. We hebben al een aantal 

keer gecollecteerd en er staan nog 7 

collecties op het collecterooster. Onze 

prognose op basis van de gehouden 

collectes is dat we op 31 mei    € 

2.000,- hebben ontvangen en dus nog € 1.000,- tekort hebben. In verkiezingstijd 

weten we allemaal wat prognoses waard zijn, we bevelen deze collectes dan ook 

van harte bij u aan en hopen dat uw giften onze prognoses ver zullen overstijgen. 

 

Namens de Taakgroep Beheer, 

Menno Bom 

 
Paascollecte 2017 

 

"Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. 

Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft.” 

(Mattheus 28:5) 

 

Als gemeenten vieren we Pasen, het feest van de opstanding, nieuw leven en 

hoop! Samen met christenen wereldwijd laten we ons bemoedigen door die 

prachtige woorden van de engel: “Wees niet bang, Jezus leeft!”  

De engel sprak deze woorden tegen Maria. Haar wereld stond op z’n kop. Ook 

onze wereld kan op z’n grondvesten schudden. Door ziekte, verdriet of een-

zaamheid of door wat in de wereld om ons heen gebeurt. Als gemeente mogen 

we elkaar troosten en bemoedigen met diezelfde woorden: Wees niet bang. Dat 

doen we als we zondag samen zingen, bidden en vieren. Dat doen we door om 

te zien naar wie het moeilijk hebben en door hulp te bieden waar dat nodig is, 

dichtbij en ver weg.  

Om dit als gemeente te kunnen doen, is naast liefde, aandacht en tijd ook geld 

nodig. Daarom vragen we u juist met Pasen om het gemeentewerk te steunen. 

Geef aan de Paascollecte, maak uw gift over met de acceptgirokaart of geef via 

internetbankieren. Ook kunt u een bijdrage geven in de collecte in de kerk met 
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Pasen. Uw bijdrage besteden we zorgvuldig aan al die waardevolle activiteiten 

die in onze gemeente plaatsvinden.  

“Met deze mooie woorden van de landelijke kerk willen wij ook bij u 

de Paascollecte van harte aanbevelen. 

We danken u alvast heel hartelijk voor uw bijdrage!” 

 

Menno Bom 

 

 

TAAKGROEP KERK en WERELD 
 

40dagentijd 
We zijn op weg naar Pasen. Een bijzondere periode die ons uitnodigt na te den-
ken over hoe krachtig Jezus die lijdensweg volbracht uit liefde voor ons. Maar 
ook een periode om stil te staan bij hoe sterk en dapper wij eigenlijk als mensen 
zijn. 

Overal ter wereld leven sterke meiden en vrouwen en dappere jongens 
en mannen. Mensen die hun wil en hart volgen. In makkelijke en moeilijke om-
standigheden. Dit vraagt om kracht en doorzettingsvermogen. Iets dat vanzelf-
sprekend en makkelijk lijkt, maar het niet altijd is. Sterk & Dapper, deel als Jezus. 
Dat is het thema van de 40dagentijdcampagne dit jaar. 

Jezus deelt zijn kracht en zijn liefde met ons. En uit liefde volbracht Hij 
krachtig zijn lijdensweg. Laten wij net zo sterk en dapper zijn als Jezus.  
 Sterk en dapper zijn kent vele vormen. Tijdens de 40dagentijd verdiepen 
we elke week tijdens de eredienst een vorm van sterk en dapper zijn:  
 
1. Liefhebben 

Sterk en dapper is jezelf en elkaar liefhebben. Hoe brengt het geven en ont-
vangen van liefde u verder? 

2. Accepteren 
Sterk en dapper is jezelf, anderen en situaties accepteren. Accepteert u het 
als het even niet gaat zoals u zou willen? 

3. Overdenken 
Sterk en dapper is keuzes overdenken. Bent u tevreden met de door u ge-
maakte keuzes? 

4. Delen 
Sterk en dapper is delen wat uzelf en anderen verder helpt. Wat kunt u delen 
om een ander sterk en dapper te laten zijn? 

5. Bevestigen 
Sterk en dapper is anderen bevestiging geven. Bevestigt u wel eens een an-
der dat hij sterk of dapper is? 

6. Stimuleren 
Sterk en dapper is elkaar stimuleren. Wat kunt u doen om iemand anders te 
stimuleren om sterk en dapper te zijn? 
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40dagentijdapp 
Voor gemeenteleden met een smartphone of tablet heeft Kerk in Actie ook dit 
jaar weer de handige en inspirerende 40dagentijdapp. Deze app leidt u door de 
40dagentijd met inspirerende teksten, favoriete spreuken van predikanten, gebe-
den, foto’s en praktische tips. De 40dagentijdapp helpt u om iedere dag stil te 
staan bij stappen die u kunt zetten om Jezus te volgen en de naasten te dienen. 
U vindt meer informatie op: www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp. 
 
Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld 
19 februari Eigen gemeente: jeugdwerk € 180,14 
26 februari Eigen gemeente: kerktelefoon € 151,50 
  5 maart Kerk in Actie: Jeugddorp “ De Glind” € 216,01 
12 maart Kerk in Actie: Steun gezinnen in Guatemala  € 201,99 
 
Kerkauto 
Op zondagochtend gaan veel voetgangers, fietsen en auto’s richting onze kerk. 
Allemaal mensen die de diensten willen bijwonen. Voor degenen die niet meer 
op eigen gelegenheid naar onze kerk kunnen gaan, bestaat de kerkauto. Het 
gaat hierbij om vrijwilligers, die mensen met hun eigen auto ophalen, meenemen 
naar de kerk, en weer terugbrengen. Voor meer informatie over de kerkauto kunt 
u contact opnemen met de coördinator, Tanny Verhagen, telefoonnummer 0168 
46 28 94. 
 
Zendingsbusjes bestemd voor Daniel Mwangi 
In de vorige Contactruimte hebben wij Daniel Mwangi aan u voorgesteld. De 
taakgroep Kerk en Wereld gaat Daniel maandelijks (via Stichting Shade Children 
Foundation) steunen. De opbrengst van de zendingsbusjes bij de uitgang van de 
kerk gaan bijvoorbeeld specifiek naar dit doel. Ook kunt u Daniel steunen door 
uw gift over te maken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijn-
aart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 
260 540 onder vermelding van Daniel Mwangi. 
 
Voedselbankproduct van de maand 
In 2016 was een collecte bestemd voor de Voedselbank Moerdijk met een uitgif-
tepunt in Fijnaart. Toch zou het mooier zijn om concreet voedsel te geven. Daar-
om heeft u vanaf januari 2017 de mogelijkheid om voedsel in te leveren. Achter 
in De Dorpskerk staat een krat om producten in te zamelen voor de voedselbank. 
Deze producten worden dan naar de Voedselbank Moerdijk gebracht.  
Wij hopen dat u, bij het doen van uw eigen boodschappen, aan de voedselbank 
wilt denken door af en toe een lang houdbaar product extra te kopen en ‘s zon-
dags mee te nemen naar de kerk. Om aan het inzamelen wat meer richting en 
structuur te geven, wordt er iedere maand één bepaald basisproduct ingezameld. 
Elke maand kiezen we dus een ander (houdbaar) basisproduct. Het gaat in april 
om het volgende product: soep. 
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Kerkomroep 
U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende ‘stappenplan’: 
1. Ga naar de website: www.pknfijnaart.nl. 
2. Klik vervolgens op ‘Kerkradio’. 
3. Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.  
4. Vul ‘Fijnaart’ in en na ‘Enter’ komt u op onze internetpagina terecht. 
5. Kies vervolgens welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspeelkop. 
6. Veel luisterplezier. 

 
Wie niet beschikt over een internetverbinding kan kerktelefoon aanvragen. Door 
middel van de kerktelefoon kunt u de kerkdiensten namelijk ook thuis volgen. 
Voor het aanvragen van kerktelefoon en bij vragen en/of klachten kunt u zich 
wenden tot de beheerder van kerkwebradio:  
Anton Bom, telefoonnummer: 0651 98 71 21. 
 
 

Op 9 april willen we de boekentafel weer voor u klaar-
zetten in de Vijverhof. Heeft u soms een cadeautje 
nodig voor iemand: een mooie kaart, een gedichten-
bundeltje? Zoekt u een boekje voor uw kleinkind of 

een mooi geschenk bij de geboorte van een baby? Kom eens kijken bij onze ta-
fel. U weet dat u een bon mee kunt krijgen om later contant of via de bank te be-
talen. 
 
Nel, Janneke en Bep 
 
 

AGENDA 

 
  3 april 19.30 uur: Zangkring, Vijverhof 

  4 april 20.00 uur: Vergadering Kerkenraad, ‘t Trefpunt 
  5 april   9.15 uur: Gebedskring, Vijverhof 
  5 april 20.00 uur: Gemeenteavond, ‘t Trefpunt 
  7 april 19.00 uur: Sedermaaltijd, ‘t Trefpunt 

  9 april 20.00 uur: Zondagavondgesprekskring, Appelaarseweg 2 
11 april 15.00 uur: Paasviering Ouderensoos, ‘t Trefpunt 
13 april   9.30 uur: Kring ‘Geloven met hart en ziel en verstand’, ‘t Trefpunt 
13 april   ‘De Passion’ kijken, ‘t Trefpunt 
20 april 15.30 uur: Donderdagmiddag Bijbelgespreksgroep, Vijverhof 
20 april 20.30 uur: Taakgroep Gemeente Zijn, ‘t Trefpunt 
24 april 19.30 uur: Zangkring, Vijverhof 
24 april 20.00 uur: Dienstvoorbereiding, Vijverhof 
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DIVERSE MEDEDELINGEN 
 

In de afgelopen weken kwam Amnesty door het he-

le land rond met een collectebus en op 8 maart wa-

ren er acties voor wereldvrouwendag. Zo kwamen 

veel mensen op voor de Universele Rechten van de Mens. Ook u deed daar aan 

mee? Als er weer een actie komt, klop ik bij u aan. 

 
Bedankt voor uw steun 

Het afgelopen jaar hielp u ons om meer dan 650 mensen vrij te krijgen. Deze 

mensen zaten onterecht vast, vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Ook 

zorgden we samen voor belangrijke wetswijzigingen in veertig landen en hebben 

we bijgedragen aan de veroordeling van oorlogsmisdadigers. In deze onzekere 

tijden weten we één ding zeker: Verontwaardiging is niet genoeg. Verandering 

komt pas als we samen actievoeren tegen onrecht. 

 

Bep Rosing 

 

 

 
Passage Fijnaart 
Woensdag 12 april, 19.45 uur in het Trefpunt: Paasviering 
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Bijbelleesrooster voor de maand april 2017 

 

 

 

 

  

za 1 Johannes 11:1-27 Ongeneeslijk ziek? 

zo 2 Johannes 11:28-54 Open graf 

ma 3 Johannes 11:55–12:11 Feestmaal 

di 4 Psalm 129 Niet gebroken 

wo 5 Romeinen 5:1-11 Als vijanden al verzoend 

do 6 Romeinen 5:12-21 Adam I en Adam II 

vr 7 Romeinen 6:1-14 Niet meer zondigen 

za 8 Psalm 73 Schijn bedriegt 

zo 9 Johannes 12:12-19 Inhuldiging 

ma 10 Johannes 12:20-36 Boerenwijsheid 

di 11 Johannes 12:37-50 Kijk en luister 

wo 12 Psalm 140 Roep om bevrijding 

do 13 Johannes 13:1-38 Voorbeeldgedrag 

vr 14 Johannes 18–19  Lijdensverhaal 

za 15 Jesaja 12:1-6 Loflied 

zo 16 Johannes 20:1-18 Vasthouden en loslaten 

ma 17 Romeinen 6:15-23 Wie is je baas? 

di 18 Romeinen 7:1-12 Huwelijk als metafoor 

wo 19 Romeinen 7:13-25 Tweestrijd 

do 20 Romeinen 8:1-11 Geestelijk leven 

vr 21 Romeinen 8:12-25 Kinderen 

za 22 Romeinen 8:26-39 Geestelijke bijstand 

zo 23 Johannes 20:19-31 Ooggetuigen 

ma 24 1 Petrus 1:1-12 Verrassende erfenis 

di 25 1 Petrus 1:13-25 Wees heilig 

wo 26 1 Petrus 2:1-10 Stenen 

do 27 1 Petrus 2:11-17 Vrije vreemdelingen 

vr 28 1 Petrus 2:18-25 Verdraagzaamheid 

za 29 1 Petrus 3:1-12 

 

Onderlinge omgang tussen 

mannen en vrouwen 

zo 30 Johannes 21:1-14 Extra vissen 


