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OVERDENKING 
 

Mensen op aarde 

 
1. Zolang er mensen zijn op aarde, 

zolang de aarde vruchten geeft,  

zolang zijt Gij ons aller Vader, 

wij danken U voor al wat leeft. 

 

 2. Zolang de mensen woorden spreken, 

  zolang wij voor elkaar bestaan,  

  zolang zult Gij ons niet ontbreken, 

  wij danken U in Jezus’ naam. 

 

   3.  Gij voedt de vogels in de bomen, 

       Gij kleedt de bloemen op het veld,  

       o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 

       en al mijn dagen zijn geteld. 

 

 4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 

  Gij redt de wereld van de dood. 

Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 

zijn lichaam is het levend brood. 

 

5. Daarom moet alles U aanbidden, 

uw liefde heeft het voortgebracht, 

Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 

o Heer, wij zijn van uw geslacht.  

 

(Lied 981, tekst Huub Oosterhuis; melodie Tera de Marez Oyens) 

 
Winsum 

Net als eerdere jaren mediteer ik ook deze zomer graag over de schepping. Dit 

keer aan de hand van het eerste lied dat de dichter Huub Oosterhuis heeft ge-

schreven. Hij herinnert zich dat het lied geboren werd tijdens een fietstocht, 

over het vlakke land van Winsum naar Groningen, tegen de wind in, op een 

zondagmiddag in november 1958. Daar werd het in haast opgeschreven en ‘s 

avonds al gezongen, op een bestaande melodie, begeleid door een saxofoon. 

Het sloeg zo aan, dat het de kerken veroverde. En na dit lied schreef Ooster-

huis er meer dan zeshonderd. De melodie die ook in Liedboek 2013 is opge-

nomen, is die lekkere, jazzy melodie van Tera de Marez Oyens. Met dat tegen-

draadse ritme (=syncopen), heerlijk om te zingen!     
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Bergrede 

Al werd het lied geschreven in het najaar, het is, met zingende vogels en bloei-

ende bloemen een bijna lichtzomers lied. ‘Gij voedt de vogels in de bomen, Gij 

kleedt de bloemen op het veld’. We horen er de klank van de Bergrede in, 

waarin Jezus ons zegt niet bezorgd te zijn (Matth. 6: 25). Want als God al zorgt 

voor vogels en bloemen, hoeveel te meer zorgt Hij dan niet voor ons. Zo zullen 

we, in dit lied, ook de slotregel van couplet drie mogen verstaan: wij zijn ge-

kend, in leven en sterven. Deze zorg van God voor ons en heel de schepping, 

verdiept zich naar het einde toe, als Oosterhuis in couplet vier Christus noemt, 

ons licht, ons eeuwig leven. De Zoon, waarin God ons nabij komt, Christus, 

Gods grootste gave, die de wereld redt van de dood en eeuwig leven geeft. 

 
Meervoud 

‘Zijn lichaam is het levend brood’, zegt couplet vijf. Zo beleven we Gods gave: 

in Woord en lied maar ook in de Maaltijd, dat grote geheimenis waarin God ons 

Zijn gemeenschap biedt. Wat ook opvalt in deze tekst, is het meervoud. Het 

gaat over ‘mensen’ en telkens klinkt het woordje ‘ons’. Het lied tilt ons uit het 

individuele dat zo vaak centraal staat. Kerk en geloof mogen dát bewaken en 

bewaren: dat we meer zijn dan enkelingen, maar samen bestaan in Gods 

schepping. En ook samen een lied mogen aanheffen tot zijn lof. 

 
Verwondering 

Deze lofzang dringt ons tot verwondering. Wie ooit aan het graf van een leef-

tijdsgenoot heeft gestaan, weet wat ik bedoel. Besef: leven is niet vanzelfspre-

kend, elke dag is een geschenk. Kijk omhoog en dank de Schepper. Sta er 

weer eens bij stil, dat ons leven gedragen wordt. Geniet van de schepping en 

weet je er verantwoordelijk voor. Wees je bewust dat het ons sámen gegeven 

is. Dat wij, zoals Paulus zegt, van Gods geslacht zijn (Hand 17:28). Dat wil 

zeggen: Zijn kinderen op aarde, die samen leven en spelen voor Zijn aange-

zicht.  

 

Een goede zomer gewenst! 

Ds. Van der Sterre 
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KERKDIENSTEN 
 
2 juli Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Gereformeerde kerk, Zevenbergen 

10.00 uur De Dorpskerk 

Voorganger Ds. P. Schalk, Rijswijk 

19.00 uur Zangdienst in De Ontmoetingskerk 
Gerarde de Jong  

Ambtsdrager van dienst Menno Bom 

Gastheer / gastvrouw Alex Sonneveld 

Koster 19.00 uur Bas van Dueren den Hollander 

Collecte Rondgang 
 
              Uitgang 

1
e
 Onderhoudsfonds  

2
e
 Jeugdwerk 

Instandhouding kerk en eredienst  

 
9 juli Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert 

10.00 uur De Dorpskerk 

Voorganger Ds. K. Vos, Ossendrecht 

Ambtsdrager van dienst Nicky van Dam 

Gastheer / gastvrouw Wim Tolenaars 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Onderhoudsfonds  
Diaconie 

 

10 juli, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. F.C. de Ronde  

 
16 juli Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Klundert 

10.00 uur De Ontmoetingskerk 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Kees Oostdijck 

Gastheer / gastvrouw Janita Bom 

Koster Maarten Schouls 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Instandhouding kerk en eredienst  
Diaconie 

 
23 juli Moerdijk FM: Hervormde kerk, Zevenbergen 

10.00 uur De Ontmoetingskerk 

Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  

Ambtsdrager van dienst Tiny Bienefelt 

Gastheer / gastvrouw Emie Hendrikse 

Koster Anton Bom 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Instandhouding kerk en eredienst  
Diaconie 
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30 juli Moerdijk FM: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen 

10.00 uur De Ontmoetingskerk 

Voorganger Ds. J. Visser, Rotterdam 

Ambtsdrager van dienst Janita Bom 

Gastheer / gastvrouw Dina Korteweg 

Koster Ad van der Boon 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Diaconie 
Onderhoudsfonds  

 
6 augustus Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Willemstad 

10.00 uur De Ontmoetingskerk 

Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  

Ambtsdrager van dienst Wim Tolenaars 

Gastheer / gastvrouw Peter van der Eijk 

Koster Frans Brouwer 

Collecte Rondgang 
 
              Uitgang 

1
e
 Instandhouding kerk en eredienst 

2
e
 Diaconie 

Onderhoudsfonds  

 
13 augustus Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Fijnaart 

10.00 uur De Ontmoetingskerk 

Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  

Ambtsdrager van dienst Dina Korteweg 

Gastheer / gastvrouw Tiny Bienefelt 

Koster Cor Endepoel 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Zending 
Diaconie 

 

14 augustus, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. van der Sterre  

 
20 augustus Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenbergen 

10.00 uur De Ontmoetingskerk 

Bijzonderheden Heilig Avondmaal 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

19.00 uur Plein RK-kerk:  
Oecumenische dienst, Diaken M. Bastiaansen 

Ambtsdrager van dienst Jan Tolenaars 

Gastheer / gastvrouw Susanne Baan 

Koster Bram Huitkar 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Instandhouding kerk en eredienst  
Diaconie 
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27 augustus Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert 

10.00 uur De Dorpskerk 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Marion Kruis 

Gastheer / gastvrouw Menno Bom 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Onderhoudsfonds  
Diaconie 

 

28 augustus, 15.00 uur: Koffiekerk 

 

ROOSTERS 
 Kinderoppas Kindernevendienst 

  2 juli Nelleke en Judith Jolanda en Myrthe 

  9 juli Marloes en Femke Saskia en Monique 

16 juli Nel en Angelique Neely Anne en Myrthe 

23 juli Christy en Claartje Linda 

30 juli Geerte en Addy Monique 

  6 augustus Anne en Judith Tiny 

13 augustus Marloes en Femke Saskia 

20 augustus Nel en Angelique Claudia en Neely Anne 

27 augustus Christy en Addie Monique en Tiny 

 

 PPT-dienst Beamerdienst 

  2 juli Ad Arjan 

  9 juli Edward Peter 

16 juli  Jan Anton (Ontm. kerk) 

23 juli Tiny Gerrit (Ontm. kerk) 

30 juli Jeroen Anton (Ontm. kerk) 

  6 augustus Ad Anton (Ontm. kerk) 

13 augustus Edward Willian (Ontm. kerk) 

20 augustus Jan Peter (Ontm. kerk) 

27 augustus Tiny Gerrit 

 

 Bloemendienst Organist 

  2 juli Hanny v.d. Kemp Dick van der Giesen 

  9 juli Cor Endepoel Johan van der Steen 

16 juli Jeanne Moerland Ad van Sprang 

23 juli Marianne Solleveld Johan van der Steen 

30 juli Tanny Verhagen Ad van Sprang 

  6 augustus Marjo van Dueren den H. Dick van der Giesen 

13 augustus Riet Verhagen Ad van Sprang 

20 augustus Anneke Knook Ad van Sprang 

27 augustus Tiny Bienefelt Johan van der Steen 



 pagina 6  

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 
geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en fi-
nanciële steun, delen we met wie dat nodig hebben.  
 
2 juli: Zending /Jeugdwerk JOB 
In veel kerken komen kinderen nog regelmatig, maar tieners en jongeren veel 
minder. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, gaat ervoor om 
100% van de kinderen betrokken te houden! JOP helpt plaatselijke kerken om 
geen afscheidsfeestjes meer te organiseren, hoogstens feestjes die een nieuw 
begin markeren. Help dit werk mogelijk maken! 
 
9 juli: Collecte eigen gemeentewerk: Jeugdwerk 
Deze collecte is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk van de Protestantse 
Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. “Elk kind en iedere jon-
gere weet zich geliefd door God.” Dat is een verlangen van veel ouders en 
grootouders voor hun kinderen en kleinkinderen. De Taakgroep Kerk en We-
reld deelt dit verlangen, want geloofsopvoeding is er 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 Standdaarbuiten, want samen geven we het geloof door aan de volgende 
generaties! Helpt u mee? 
 
16 juli: Collecte eigen gemeentewerk: Kerktelefoon 
Op zondag 16 juli 2017 collecteren we voor het in stand houden van de kerkte-
lefoon. De kerktelefoon is een geweldig middel voor diegenen die niet meer in 
staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. De taakgroep Kerk en Wereld (Diaco-
nie) verzorgt deze voorziening en met de opbrengst van de collecte kunnen we 
die in stand houden voor de aan huis gebonden gemeenteleden. 
 
23 juli: Voedselbank 
In Moerdijk is al heel wat jaren een voedselbank actief. Armoede is namelijk 
een probleem dat ook onze gemeente niet voorbijgaat, al blijft het voor de bui-
tenwereld soms verborgen. De Voedselbank Moerdijk biedt alleenstaanden en 
gezinnen die onder de armoedegrens leven (tijdelijk) een steuntje in de rug 
door het wekelijks verstrekken van een voedselpakket. Deze concrete zorg 
voor mensen in onze directe omgeving heeft alles te maken met het werkter-
rein van de taakgroep Kerk en Wereld. Daarom ondersteunen we het werk van 
de Voedselbank van harte. 
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30 juli: Dorcas: Romakinderen krijgen kansen op school! 
Een nieuwe generatie dankzij lezen en schrijven. Voor de 12-jarige Anita uit 
Roemenië was het vasthouden van een pen iets compleet nieuws. Nooit eerder 
had ze geschreven of gekleurd. Hetzelfde geldt voor veel kinderen die deel 
uitmaken van de Romagemeenschap 
 
6 augustus: Vakantieweken gehandicapten Nieuw Hydepark 
Op landgoed Hydepark in Doorn staat het zorghotel en conferentiecentrum 
Nieuw Hydepark. Diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland én Het 
Vakantiebureau verzorgen hier vakanties voor mensen die zorg nodig hebben. 
 
13 augustus: Kerk in Actie: Plattelandsdorpen vrij van kinderarbeid (In-
dia) 
In India zijn naar schatting 17 miljoen kinderen aan het werk. De arbeidsbevol-
king bestaat voor bijna vier procent uit kinderen onder de 14 jaar. Kinderen 
werken onder meer in de bouw, de kledingindustrie, de horeca, in steengroe-
ven of doen huishoudelijk werk. Maar de meeste werkende kinderen (85%) zijn 
actief in de landbouw. Ze werken daar vaak onder zware omstandigheden met 
grote gevolgen voor hun lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling. De 
organisatie CASA zet zich samen met de bewoners in om 48 dorpen in het zui-
den van India vrij van kinderarbeid te krijgen. In totaal gaat het om 6.160 ge-
zinnen! 
 
20 augustus: Kerk in Actie: Kinderen in Egypte leren via quiz meer over 
de Bijbel 
Al jarenlang organiseert het Egyptisch Bijbelgenootschap via zondagsscholen 
een bijbelquiz voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Het quizprogramma helpt hen 
daarbij. Het is een groot succes: afgelopen jaar deden meer dan 100.000 kin-
deren mee. Zij bestudeerden het boek Handelingen en vulden de vragen in het 
quizboekje in. De 8.000 winnaars wonnen een prachtig geïllustreerd Nieuw 
Testament.  
Help mee, zodat nog meer kinderen speels aan de slag kunnen met de Bijbel. 
 
27 augustus: Kerk in Actie: Kinderen in de knel Colombia: onderwijs voor 
werkende kinderen 
Wie door de sloppenwijken van Bogotá loopt, ziet talloze kinderen werken op 
de markt of in de vuilnis. De medewerkers van de organisatie FPT (Stichting 
Kleine Arbeider) zetten zich in voor werkende kinderen in Bogotá. De organisa-
tie leert 120 kinderen alternatieven voor werk te zoeken en maakt hen mondig 
en weerbaar.  
 
U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te ma-
ken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en 
Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder 
vermelding van het project dat u wilt steunen. 
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TAAKGROEP   GEMEENTE   ZIJN 
 
 
 

Toekomst en vorm zangdiensten 
In de afgelopen jaren is enkele keren gesproken over het continueren en de 
vorm van de zangdiensten. In de kerkenraad, maar ook met de regelmatige 
bezoekers van deze diensten. Om uw wensen ten aanzien van deze diensten 
te inventariseren, willen we daarover graag met u in gesprek blijven. We nodi-
gen u daarom uit om na de zangdienst van zondag 2 juli met ons in gesprek te 
gaan over het voortbestaan, de frequentie en de vorm van deze diensten. 
 
Namens de kerkenraad, Ds. F.C. de Ronde en Menno Bom 

 
 

OECUMENISCHE OPENLUCHTVIERING 20 AUGUSTUS 2017 
 
Op 20 augustus a.s. vindt de Oecumenische Openluchtviering plaats op het 
plein voor de Rooms Katholieke kerk.    Aanvang: 19.00 uur. 
Met medewerking van 

- De Open Deur Commissie. 
- De gezamenlijke kerkkoren o.l.v. Jack Vermeulen 
- Met aan de piano Dick van der Giesen en een blazerstrio. 

 
Voorganger is Diaken Bastiaansen 
 
Slecht of minder goed weer hoeft geen belemmering te zijn voor uw aanwezig-
heid. Als het buiten niet lukt, kunnen we gebruik maken van het kerkgebouw. 
Wij verwelkomen u graag. 
Provinciale viering 500 jaar protestantisme vrijdag 1 september 2017 in 
de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom 
Op vrijdag 1 september komt de estafette van de viering van 500 jaar protes-
tantisme vanuit Zeeland in West-Brabant aan. In de Ontmoetingskerk van Ber-
gen op Zoom is een oecumenische ontmoeting gepland. Naast een viering en 
(Bourgondische) ontmoeting zijn op drie momenten tafelredes gepland. In de 
traditie van Maarten Luthers “Tischrede”.  
  
 Het programma:  
  
-17.00 uur. Inloop met koffie en thee.  
-18.00 uur. Avondgebed.  
-18.45 uur. Het stokje wordt vanuit Zeeland doorgegeven.  
-19.00 uur. buffet, onderbroken door enkele voordrachten en tussendoor ont-
moeting en discussie. 
*dr. Frank Petter, burgemeester van Bergen op Zoom en theoloog.   
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*prof. dr. Martin Hein, bisschop van het Evangelische bisdom Kurhessen-
Waldeck, partner kerk van Protestants Brabant/Limburg en van het RK bisdom 
den Bosch. 
*dr. J.H. J van der Hende, bisschop van Rotterdam en bisschop-referent voor 
oecumene. 
-21.30 uur afsluiting van de avond door dhr. Arie Haasnoot, preses van de 
classis West-Brabant. 
 
Indien U van het buffet gebruik wenst te maken, gelieve dan uw aanwezigheid 
te melden via mailadres: antiendelaater@gmail.com. Voor de gemaakte onkos-
ten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
Adres Ontmoetingskerk: Bolwerk Zuid 134 
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Portret van een gemeentelid - Linda van Strien 

 
Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi? 
Ik hoorde het verhaal van Jona heel graag, want ik 
vond het als kind zo bijzonder dat Jona drie dagen en 
drie nachten in die vis zat. Nu zie ik het verhaal meer 
als een symbool voor de medemens: de vis hielp Jo-

na om verder te leven. Zo kan de mens ook klaarstaan om de ander te helpen. 
 
Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die 
vraag? 
Ik zou heel graag aan God willen vragen waarom sommige mensen zo erg 
moeten lijden. Er gebeuren zoveel verschrikkelijke dingen! 
 
Waar ben je dankbaar voor in je leven? 
Voor de opvoeding die ik heb gehad, ook voor de geloofsopvoeding. Ik ben ook 
dankbaar voor mijn ouders en schoonouders die altijd voor ons klaarstaan en 
natuurlijk voor mijn lieve man en onze twee lieve dochters. Ik ben heel blij met 
alles wat we hebben en dat we gezond zijn! 
 
Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen? 
Mijn droomkerk is een kerk waar iedereen in zijn waarde wordt gelaten en waar 
ik me thuis voel. Onze kerk is zo’n kerk, maar dan met één aanvulling: er zijn 
zoveel mooie opwekkingsliedjes met beeld en die zouden geprojecteerd kun-
nen worden op de beamer. Zomaar in iedere dienst wat, dat hoort voor mij bij 
mijn droomkerk. 
 
Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen? 
Ik wil het hele plaatje niet missen. Natuurlijk spreekt de ene preek je meer aan 
dan de andere. Wat wel helpt, is plaatjes erbij op de beamer, net zoals in de 
kerstnachtdienst, dan zit je er meer in. Dat kunnen we wel vaker doen, het 
spreekt de jeugd ook aan. 
 
Waar word je blij en enthousiast van in de kerk? 
Ik word blij als er heel veel kinderen in de kerk zijn en meegaan naar de kin-
dernevendienst. Ik vind het ook heel leuk om mee te doen met de kinderne-
vendienst. Vooral bij de projecten rond de feestdagen en ook als ze trots terug-
komen met wat ze gemaakt hebben.  
 
Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week? 
We lezen ’s avonds na het eten altijd uit de kinderbijbel en dan hebben we het 
er vaak nog even over met elkaar en dat zijn heel waardevolle momenten die 
me blij maken! 
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Wat wens je je medegemeenteleden toe? 
Ik wens iedereen een gelukkig en gezond leven. Ik wens ook iedereen dat ze 
troost en kracht mogen vinden in het geloof, wat er ook gebeurt. 
 
Welk lied zing je heel graag? Lied 488 uit de bundel Opwekking: 
 

Heer ik kom tot U, neem mijn hart, verander mij. 
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde 
 
Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw geest, 
en de kracht van Uw liefde 
 
Heer kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, diep in mij. 
En Heer, leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde. 

 
Aan wie geef je de pen door? 
Aan Anne van Dongen. 
 

In de zomerperiode kunt u de boekentafel twee keer 
aantreffen in De Ontmoetingskerk. 
Op 16 juli staat daar een overzicht van BIJBELS 
voor volwassenen door de jaren heen. Kom eens 

kijken en zie hoe er vooral in de laatste jaren heel veel vertalingen verschenen 
zijn. Er zijn nu Bijbels speciaal gericht op bevolkingsgroepen. 
Op 13 augustus vindt u in de hal van De Ontmoetingskerk weer een uitstalling 
van boeken voor groot en klein. 
We vinden het fijn als u eens komt kijken en een praatje komt maken. 
 
Nel, Janneke en Bep 
 
Lopend Vuurtje 
Voor de aanschaf van een Tovertafel voor het Kompas mochten wij een bedrag 
van € 228,30 ontvangen. Dit bedrag is bijeengebracht door de deelnemers aan 
het Lopend Vuurtje.  
Mede namens de cliënten van het Kompas wil ik alle deelnemers en het orga-
nisatiecomité hartelijk bedanken voor deze mooie bijdrage!  
 
Elly Elzerman 
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Jeugdrubriek 
Van de kindernevendienst 
Ook in de zomervakantie gaat de kindernevendienst door. De eerste 3 zonda-
gen gaan we verder met het verhaal over Mozes, die in opdracht van God het 
volk Israël uit Egypte moet krijgen. Maar de farao, de baas van Egypte wil het 
volkniet laten gaan. Er komen plagen in Egypte, zoals overal kikkers en sprink-
hanen. Maar geen plaag brengt de farao op andere gedachten. Maar dan komt 
de laatste plaag. Daar kan de farao niet meer omheen, hij moet het volk Israël 
laten gaan. Ze vertrekken na het zogenaamde Pesachmaal, midden in de 
nacht. Best spannend hè, midden in de nacht op reis gaan?   

Na de bevrijding uit Egypte zullen we verder lezen in het Bijbelboek Je-
remia. Jeremia, krijgt een bijzondere taak van God. Hij moet profeet zijn van 
alle volken, dat betekent dat hij Gods woorden door moet geven. Jeremia vindt 
dat wel een lastige taak. Is hij niet te jong daarvoor? Je zult horen in de kinder-
nevendienst hoe God hem zal helpen.  

De laatste zondag van juli lezen we over de inwoners van Juda, de 
Judeeërs. Ze zeggen wel dat ze in God geloven, ze komen naar de tempel 
daarvoor. Maar ze leven niet volgens Gods geboden. Ze denken teveel aan 
zichzelf, helpen anderen niet. Jeremia waarschuwt het volk, zo wil God niet dat 
we leven. Hij wordt boos op het volk. Hoe zou het aflopen? 

De eerste zondag in augustus zullen we het hebben over Gods geduld, 
het raakt op. Ondanks alle waarschuwingen van Jeremia blijft het volk doorle-
ven op een manier die niet bij God past. In dit verhaal staat er een mooi voor-
beeld over een hemd dat Jeremia moet verstoppen in de rots. Wat zou er ge-
beuren als je een hemd een tijd lang daar zou laten liggen? Blijft er veel van 
over? Wat wil God daarmee zeggen? Je hoort het in de kindernevendienst. 

De volgende zondag lezen we over een ander mooi voorbeeld. Jere-
mia komt bij een pottenbakker. Hij maakt een pot van een stuk klei, maar het 
mislukt. Gelukkig geeft de pottenbakker niet op, hij vormt opnieuw de klei en 
gaat net zo lang door totdat hij een mooie pot heeft gemaakt. Wat zal God met 
zijn volk doen? Krijgen zij nog de kans om hun leven te verbeteren? En hoe 
kunnen wij leven volgens Gods bedoeling? 

20 augustus horen we dat de leiders van Juda er een puinhoop van 
hebben gemaakt, ze hebben niet goed gezorgd voor hun volk. Dat hebben we 
wel nodig, mensen die goed voor ons zorgen. God wil goed voor ons zorgen, 
Hij belooft de mensen dat er een nieuwe koning zal komen uit het huis van Da-
vid, die eerlijk zal zijn. Welke koning bedoelt God hier denk je? 

De laatste zondag van augustus lezen we verder over Jeremia. Het 
volk blijft maar ongehoorzaam. Ze vereren bijvoorbeeld andere goden, knielen 
daarvoor. Hoe vaak moeten ze nog gewaarschuwd worden? God wil goed voor 
zijn volk zorgen, maar de mensen zien dat niet. Ze zeggen zelfs: ‘Wat komt de 
Heer nu weer lastig doen’. Waaraan zie jij dat God goed voor je wil zorgen?  
We hopen je ook in de zomervakantie weer te zien bij de kindernevendienst! 
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Aan Tafel!    
Je moet er nog even op wachten, want eerst komt 
de zomervakantie, maar in de herfstvakantie wordt 
er weer een Vakantie Bijbel Club gehouden voor 
alle kinderen in de basisschoolleeftijd.  
Dit jaar is het op donderdag en vrijdagmiddag 19 en 
20 oktober). Voor de tieners hebben we weer een 
speciaal Tienerprogramma!  
Het Thema is dit jaar: Aan Tafel!  
Achter de schermen zijn we met een aantal enthou-

siaste mensen begonnen met de voorbereidingen, maar voor de dagen zelf 
kunnen we ook nog wel mensen (jong / oud) gebruiken.  
Zou u / jij  willen helpen bij dit feest?!  
(dit kan van alles zijn: helpen bij het knutselen, muziek, limonade schenken, 
foto’s maken, één of twee dagen…)  
Vooral voor de muziekgroep zoeken we nog versterking. Kunt u of jij een in-
strument bespelen? Laat het ons weten. Ook als je maar één dag zou kunnen!   
Oh ja, ook mannen kunnen natuurlijk helpen, graag zelfs!  
Gelukkig heeft al een aantal mensen toegezegd te willen helpen, maar er zijn 
er echt nog meer nodig.  
 
Opgave en info: vbc@pknfijnaart.nl. 
Alvast voor in je agenda: 
Medewerkersavond: maandag 25 september om 20.00 in het Trefpunt 
 
Groetjes van het VBC-team 
Gerda van Dorp, Sandra van Dorp, Colinda van der Steen, Monique Leijten 
 
 

 
 

kinderkerkflame@hotmail.com 

 

TAAKGROEP   BEHEER 
 

 

Verantwoording collecten 

 
21/5  onderhoudsfonds (kerktuin)  € 240,30  
21/5  zangdienst     €   41,15  
25/5  onderhoudsfonds (kerktuin)  €   50,22  
28/5  instandhouding kerk en eredienst € 161,90  
  4/6  onderhoudsfonds (kerktuin)  € 215,18  
  4/6  instandhouding kerk en eredienst  € 191,60  
 
8/5 Fendertshofdienst € 50,60 en 12/6 Fendertshofdienst € 54,80  
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Kerkbalans 2017  
De toezeggingen  voor kerkbalans 2017 bedragen tot nu toe € 91.651,50 waar-
van er inmiddels ruim € 65.000 binnengekomen is. Dank aan allen die dit mo-
gelijk gemaakt hebben. U kunt nog steeds uw toezegging afgeven (mocht die 
om een of andere reden nog niet doorgegeven zijn) aan een der kerkrentmees-
ters of een mail sturen naar jjtolenaars@hetnet.nl. 
 
Giften 
In de afgelopen periode zijn de volgende giften voor de kerk binnengekomen: 
via mw. A. de Vrij € 20 voor de kerk. Via de bank is er een gift van € 500 bin-
nengekomen voor het herstel van de kerktuin en het talud van de vijver. 
Alle gevers weer hartelijk dank.  
 
Abonnement Contactruimte 
Vorige maand is deze mededeling reeds geplaatst, maar de acceptgiro’s kwa-
men pas binnen op het moment dat Contactruimte reeds verspreid was. Deze 
maand wordt er weer wel een acceptgiro/faktuur bijgevoegd in uw kerkblad be-
treffende het abonnement van het huidige jaar. Voor degenen die reeds op een 
andere manier betaald hebben, zit de kaart er uiteraard niet bij.  
De prijs voor dit abonnement hebben we moeten verhogen naar € 9,95 per jaar 
door diverse kostenstijgingen. Wij verzoeken u dit bedrag een dezer weken te 
voldoen op bankrekening NL02INGB0009638292. Over het afgelopen jaar zijn 
er een 20-tal abonnementen nog niet betaald, ook niet na diverse herinnerin-
gen. Gaarne alsnog de € 9 over 2016 over te maken naar de rekening van het 
kerkblad. Dank alvast voor uw medewerking. 
 
Solidariteitskas 2017 
Binnenkort wordt u weer gevraagd om een bijdrage te leveren aan de Solidari-
teitskas. Daarom wil ik daarover graag enige toelichting geven. De Solidari-
teitskas is bestemd voor onderlinge steunverlening van de plaatselijke ge-
meenten. De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage 
van of namens alle belijdende leden en doopleden van de kerk die weer voor 
50% afgedragen moet worden aan het landelijk orgaan, ook voor de leden die 
niet bijdragen. De overige opbrengst is voor de eigen gemeente. Er zijn drie 
geldstromen: op de eerste plaats de directe financiële ondersteuning van 
plaatselijke gemeenten die door uitvoering van noodzakelijke projecten in on-
overkomelijke financiële problemen dreigen te geraken; daarnaast wordt on-
dersteuning geboden aan pastoraat, dat maar op enkele plaatsen georgani-
seerd wordt, maar een bredere betekenis heeft voor het geheel van de kerk, 
zoals het studentenpastoraat en bijvoorbeeld het dovenpastoraat. Tenslotte 
worden uit de Solidariteitskas regionale projecten ondersteund waarbij ge-
meenteopbouw centraal staat. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage 
 
Met vriendelijke groet, Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep beheer 
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Jaarrekening 2016 

Protestantse Gemeente  begroting  rekening rekening 

Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten 2016 2016 2015 

Baten       

        

baten onroerende zaken  €   15.500   €  19.269   €  13.234  

rentebaten en dividenden  €   10.500   €  14.335   €  14.941  

bijdragen levend geld  € 127.550   €129.014   €132.239  

subsidies en bijdragen  €           -   €           -   €  60.000  

totaal baten (a)  € 153.550   €162.618   €220.414  

        

Lasten       

lasten kerkelijke gebouwen exclusief 
afschrijvingen  €   43.725   €  35.678   €  26.487  

lasten overige eigendommen en inven-
tarissen  €       750   €       723   €    1.548  

Afschrijvingen  €    2.850   €    2.004   €    2.194  

Pastoraat  € 127.300   €124.520   €123.288  

lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €    4.000   €    2.492   €    2.036  

verplichtingen/bijdragen andere orga-
nen  €    9.150   €    8.337   €    8.999  

Salarissen  €    4.700   €    3.061   €    4.467  

kosten beheer en administratie  €    5.590   €    7.565   €    5.053  

rentelasten/bankkosten  €    1.600   €    1.512   €    1.752  

totaal lasten( b)  € 199.665   €185.892   €175.824  

        

Saldo baten - lasten (a-b)  €  46.115-  € 23.274-  €  44.590  

        

toevoegingen aan fondsen en voorzie-
ningen  €  19.250-  € 21.495-  € 83.301- 

onttrekkingen aan fondsen en voorzie-
ningen  €   22.350   €  21.136   €  26.880  

overige lasten en baten  €   17.500   €    4.534   € 10.269- 

totaal ( c )  €   20.600   €    4.175   € 66.690- 

        

Resultaat (tot a-b-c)  €  25.515-  € 19.099-  € 22.100- 
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De jaarrekening ligt ter inzage bij de penningmeester van het College van 
Kerkrentmeesters. Voor vragen en inzage kunt u een afspraak maken met Jan 
Tolenaars, bereikbaar op telefoonnummer: 0168-462450 of  
mobiel: 06-15332198 of via emailadres: jjtolenaars@hetnet.nl  

 
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 overge-
maakt worden op bankrekening NL02 RABO 0346703433 ten name van Kerk-
rentmeesters Protestantse Gemeente Fijnaart. 

 

Beheer Trefpunt 

Zoals in de juni editie van Contactruimte geschreven, is het beheer van ’t Tref-
punt overgegaan van Frans en Ria Brouwer naar Jos Nijhoff. Alle taken zijn 
inmiddels aan Jos overgedragen. U kunt Jos vanaf nu dan ook aanspreken 
voor het reserveren van ’t Trefpunt of andere vragen. 
 
Om Jos bij deze taak te ondersteunen zoeken we nog vrijwilligers die een paar 
uur per week of per twee weken zouden willen helpen met schoonmaken. Het 
zou erg welkom zijn als enkele mensen daartoe bereid zijn. Wilt u daar eens 
over nadenken en het ons laten weten? U kunt mij of een van de andere leden 
van Taakgroep Beheer daarover aanspreken. 
 
Frans en Ria hebben het beheer van ’t Trefpunt maar liefst 16 jaar gedaan. 
Een flinke periode, waarvoor we hen zeer dankbaar zijn. We willen dit uiteraard 
niet geheel ongemerkt voorbij laten gaan. 
Na de kerkdienst van 2 juli zullen we daar aandacht aan besteden. 
Namens Taakgroep Beheer, Menno Bom 

 
FANCY FAIR zaterdag 26 augustus 2017 

Ook dit jaar organiseren we de laatste zaterdag van augustus weer een Fancy 

Fair rondom De Dorpskerk en in De Vijverhof. We hopen er met z’n allen, zoals 

altijd, een heel gezellige dag van te maken. We hebben nog steeds mensen 

nodig die kunnen helpen om dit evenement weer tot een succes te maken. De-

ze keer willen we de opbrengst bestemmen voor het straatwerk rondom de 

kerk.  

De verkoop van de loten voor de grote verloting start binnenkort. De loten kos-

ten € 2,50 per stuk. 1ste prijs € 330,-- en 2de prijs € 170,--.  

Wij vinden het heel fijn als wij prijzen en prijsjes voor het Rad van Avontuur en 

(zelfgebakken) lekkers voor bij de koffie en thee ontvangen. U kunt dit vanaf 

9.00 uur op 26 augustus inleveren in de Vijverhof of op vrijdag 25 augustus 

tussen 14.00 uur en 16.00 uur. 
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Voor de snuffelmarkt zouden we graag bruikbare spulletjes van u willen ont-

vangen (geen meubels!). Ook kleding is van harte welkom. Ook dit kunt u van-

af 9.00 uur inleveren in De Vijverhof of vooraf bij: Lenie Vogelaar, Pr. Bern-

hardstraat 3, tel. 464585 - of Addy Roks, Hoge Heijningsedijk 12, tel. 462254 of 

bij Henk Nijhoff, Karmijn 10, tel. 0649115532. 

We vertrouwen op uw medewerking en hopen dat u 26 augustus aanwezig 

kunt zijn tijdens de Fancy Fair. Graag tot dan! 

 

 

FANCY FAIR zaterdag 26 augustus 

 

RONDOM DE DORPSKERK 

 

Van 10.00 tot 18.00 uur 

 

• Bloemenkraam 

• Oliebollen  

• Snuffelmarkt  

• Springkussen  

• Eendjes vissen 

• Verkoop zelfgemaakte kaarten  

• Verkoop Pizza’s  

• Sjoelen  

• En nog veel meer…. 

 

IN DE VIJVERHOF: 

Rad van Avontuur 

 

Koffie, thee of fris met cake of een andere versnapering 

Tijdens de talentenveiling krijgt u gratis koffie!!! 

 

Trekking van de prijzen van de Grote Verloting is om 18.00 uur  
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TALENTENVEILING 
 
We hebben het een keer uitgesteld, maar nu gaat de talentenveiling echt door 
en wel tijdens de fancy fair op zaterdag 26 augustus a.s. van 11:00 tot 12:00 
uur. KOFFIE EN THEE IS TIJDENS DE TALENTENVEILING GRATIS!!! 
Dus meld uw talent aan voor de veiling, graag z.s.m. voor een goede voorbe-
reiding. Het is moeilijk voor jezelf vast te stellen wat je talent is om aan te bie-
den en of het wel geschikt is voor de veiling. We geven u hieronder wat voor-
beelden:  
-U biedt aan een wandeling met een kopje koffie (met stuk cake??) voor 2 per-
sonen langs de wallen in Willemstad.  
-U biedt aan een of meerdere zelfgebakken taart(en), cake(s) e.d. 
-U biedt aan voor een kinderfeestje de pannenkoeken te bakken. 
-U biedt aan een keer een klusje te verrichten in en/of om het huis (en dat kan 
natuurlijk voor meerdere keren). 
-U biedt aan een keer de boodschappen te doen (en dat kan natuurlijk voor 
meerdere keren). 
-U biedt aan voor 4 personen het maken van kaarten. 
-U biedt aan voor 2 personen een auto-rondrit met onderweg een kopje koffie. 
-U biedt aan het gras te maaien. 
-U biedt aan een boswandeling voor 2 personen met de fietstocht er naar toe 
(en dat kan natuurlijk meerdere keren worden aangeboden). 
-U biedt ter veiling aan een zelfgemaakt schilderij. 
-U biedt ter veiling aan bij je thuis een etentje voor twee (en misschien wel dat 
u dit meerdere keren kan aanbieden). 
-U biedt uw vakantiewoning aan voor een weekend of midweek o.i.d. 
-U biedt uit uw moestuin of landbouwakker groenten, aardappelen en/of fruit 
aan. 
-U biedt aan vanuit uw werk huiswerkbegeleiding. 
-U biedt aan vanuit uw werk een binnenhuisadvies, een eetadvies e.d.. 
-U biedt aan eigengemaakte jam e.d. 
-U biedt aan bij u thuis voor 4 personen een brei-, quilt-  of borduurcursus. 
Enz., enz…… 
 
Wilt u bij hetgeen u aanbiedt het bedrag vermelden waarvoor u uw dienst en/of 
product wilt aanbieden? We gaan uit van kleine bedragen als €5,00, €10,00, 
€15,00, €25,00, €50,00 e.d.. als startbedrag. De opbrengst is voor de kerk als 
onderdeel van de totaalopbrengst van de fancy fair.  
 
Wellicht is bovenstaande voor u een goede leidraad. En ………. twijfelt u of 
weet u toch niet goed of uw idee geschikt is voor de veiling of heeft u andere 
vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met: 
Wim Langbroek (Kon. Julianastraat 2), tel. 0168462132 
of w.langbroek51@ziggo.nl 
Henk Nijhoff (Karmijn 10), tel. 0649115532 of henk.nijhoff@hetnet.nl 
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In de kerk plaatsen we een doos waarin u uw aanmelding(en), middels invulling 
van onderstaande strook, kan deponeren. Ook kunt u uw aanmelding(en) doen 
via bovenvermelde telefoonnummers, via e-mail en/of via bovengenoemde 
adressen. 
 
Wij hopen op vele aanmeldingen!, waarvoor bij voorbaat dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
Wim Langbroek, namens Taakgroep Beheer. 
 
 

 
Naam:…………………………………………………………………………………… 
 
Adres:…………………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………… 
 
E-mail :………………………………………………………………………………… 
 
Biedt het (de) volgende talent(en) aan: 
1. ………………………………………………Startbedrag:……………………… 

 

2. ………………………………………………Startbedrag:……………………… 

 

3. ………………………………………………Startbedrag:……………………     

 

4. ………………………………………………Startbedrag:……………………… 

 

5. ………………………………………………Startbedrag:……………………… 

Wij ontvangen uw aanmelding graag vóór 15 augustus a.s.. 
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TAAKGROEP KERK en WERELD 
 

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld 
21 mei Diaconale collecte: eigen gemeentewerk       € 140,02 

25 mei  Diaconale vakantieweken :Nieuw Hydepark    €   84,50 
28 mei Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)  € 107,61    
  4 juni Kerk in Actie: Sterkere kerken in Nicaragua    € 242,75 

 
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 medele-
ven. 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! 
 
Voedselbankproduct van de maand 
In 2016 was een collecte bestemd voor de Voedselbank Moerdijk met een uit-
giftepunt in Fijnaart. Toch zou het mooier zijn om concreet voedsel te geven. 
Daarom heeft u vanaf januari 2017 de mogelijkheid om voedsel in te leveren. 
Achterin De Dorpskerk staat een krat om producten in te zamelen voor de 
voedselbank. Deze producten worden dan naar de Voedselbank Moerdijk ge-
bracht.  
 
Wij hopen dat u, bij het doen van uw eigen boodschappen, aan de voedsel-
bank wilt denken door af en toe een lang houdbaar product extra te kopen en  
‘s zondags mee te nemen naar de kerk. Om aan het inzamelen wat meer rich-
ting en structuur te geven, wordt er iedere maand één bepaald basisproduct 
ingezameld. Elke maand kiezen we dus een ander (houdbaar) basisproduct. 
 
Het gaat in juli om het product koffie en in augustus: Houdbaar broodbeleg 
(jam, appelstroop, pindakaas, pasta enz) 
 
 
 

Kerkomroep 
U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende ‘stappenplan’: 
Ga naar de website: www.pknfijnaart.nl. 

• Klik vervolgens op ‘Kerkradio’. 

• Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.  

• Vul ‘Fijnaart’ in en na ‘Enter’ komt u op onze internetpagina terecht. 

• Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspeelkop. 

• Veel luisterplezier. 
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AGENDA 
  3 juli 20.00 uur:  Vergadering kerkrentmeesters, Vijverhof 
  4 juli 20.00 uur:  Vergadering kerkenraad, Vijverhof 
  5 juli   9.15-10.00 uur: Gebedskring, Vijverhof 
12 juli 14.15 uur:  Ouderensoos, Vijverhof 
26 juli 14.15 uur:  Ouderensoos, Vijverhof 

  2 aug. 9.15-10.00 uur:  Gebedskring, Vijverhof 

 

 

DIVERSE MEDEDELINGEN 
 

Op zondag 13 augustus kunt u in De Ontmoe-

tingskerk een petitie tekenen voor een vrouw uit 

Cambodja. 

De Cambodjaanse Tep Vanny (37) was de spil in protesten rondom het 

Boeung Kak-meer in Phnom Penh. De familie van Tep Vanny en duizenden 

andere families werden hier de laatste jaren gedwongen uit hun huis gezet. Er 

was voor hen geen plaats meer nadat de autoriteiten toestemming gaven aan 

private bedrijven om het gebied te ontwikkelen. 

Tep Vanny en andere activisten kwamen in opstand tegen de aangekondigde 

huisuitzettingen. Ze hielpen de getroffen families om zich te mobiliseren tegen 

de plannen voor de bouw van dure appartementen en toeristische projecten. 

De activisten worden regelmatig door de overheid lastiggevallen, mishandeld 

en vastgezet. Tep Vanny zit sinds augustus 2016 vast omdat ze geweld zou 

hebben gebruikt tegen veiligheidsagenten tijdens een vreedzame demonstra-

tie. Agenten sloegen die op harde wijze uiteen. Met verzonnen aanklachten 

doet de overheid er alles aan om haar in de cel te houden. 

Amnesty roept de Cambodjaanse autoriteiten op Tep Vanny onmiddellijk vrij te 

laten. Teken de petitie. Onze handtekeningen kunnen misschien helpen. Doet 

u mee? 

 

Dank, Bep Rosing 
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Bijbelleesrooster voor de maand 

 
juli 2017 

za 1 Jesaja 30:1-14 Geen buitenlandse hulp 

zo 2 Jesaja 30:15-26 Vluchtverhaal 

ma 3 Jesaja 30:27-33 Goddelijk geweld 

di 4 Jesaja 31:1-9 Bewaking 

wo 5 Matteüs 10:34–11:1 Tweedeling 

do 6 Matteüs 11:2-15 Geen twijfel mogelijk 

vr 7 Matteüs 11:16-30 Voorbeeldige kinderen 

za 8 Psalm 13 Niet vergeten 

zo 9 Jeremia 11:18–12:6 Moordplan 

ma 10 Jeremia 12:7-17 Haat-liefdeverhouding 

di 11 Jeremia 13:1-14 Vergane glorie 

wo 12 Jeremia 13:15-27 Onverbeterlijk 

do 13 Jeremia 14:1-10 Droogte 

vr 14 Jeremia 14:11-22 Bidden lijkt zinloos 

za 15 Jeremia 15:1-9 Bemiddeling onmogelijk 

zo 16 Jeremia 15:10-21 Jeremiade 

ma 17 Matteüs 12:1-8 Sabbatsgebod 

di 18 Matteüs 12:9-21 Goed werk 

wo 19 Matteüs 12:22-32 Voor of tegen 

do 20 Matteüs 12:33-42 Ongevraagd teken 

vr 21 Matteüs 12:43-50 Bewijs gevraagd 

za 22 Matteüs 13:1-15 Tekst en uitleg 

zo 23 Matteüs 13:16-23 Bevoorrecht 

ma 24 Matteüs 13:24-33 Om over na te denken 

di 25 Matteüs 13:34-46 Koninkrijksrelaties 

wo 26 Matteüs 13:47-58 Boven het maaiveld 

do 27 Jesaja 32:1-8 Goed regeren 

vr 28 Jesaja 32:9-20 Valse gerustheid 

za 29 Jesaja 33:1-16 Leegte 

zo 30 Jesaja 33:17-24 Bevrijding 

ma 31 Psalm 63 Dicht bij God 
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augustus 2017 

di 1 Matteüs 14:1-12 Hoofdprijs 

wo 2 Matteüs 14:13-21 Maaltijd en meer 

do 3 Matteüs 14:22-36 Stilte na de storm 

vr 4 Matteüs 15:1-11 Traditie en gebod 

za 5 Matteüs 15:12-20 Blind wantrouwen 

zo 6 Jeremia 16:1-13 Geboortebeperking 

ma 7 Jeremia 16:14-18 Wijziging eedsformule 

di 8 Jeremia 16:19–17:8 Vertrouw alleen op de HEER 

wo 9 Jeremia 17:9-18 God kent je door en door 

do 10 Jeremia 17:19-27 Vier de sabbat! 

vr 11 Jeremia 18:1-12 Pottenkijker 

za 12 Jeremia 18:13-23 Jeremia bedreigd 

zo 13 Jeremia 19:1-15 Jammerdal 

ma 14 Jeremia 20:1-6 Paniek 

di 15 Jeremia 20:7-18 In het nauw 

wo 16 Jeremia 21:1-10 Onheilsprofetie 

do 17 Jeremia 21:11–22:9 Sloopwerk 

vr 18 Jeremia 22:10-23 Geen terugkeer mogelijk 

za 19 Jeremia 22:24–23:8 Goede herder gezocht 

zo 20 Jeremia 23:9-24 Ontrouw 

ma 21 Jeremia 23:25-40 Dat had je gedroomd! 

di 22 Psalm 54 Gebed na verraad 

wo 23 Matteüs 15:21-28 Trouwe hond 

do 24 Matteüs 15:29-39 Genadebrood 

vr 25 Matteüs 16:1-12 Waarschuwing 

za 26 Matteüs 16:13-20 Geen openbare belijdenis 

zo 27 Matteüs 16:21-28 Op weg naar het kruis 

ma 28 1 Korintiërs 15:1-11 Getuigen genoeg 

di 29 1 Korintiërs 15:12-28 Geloof niet alleen voor nu 

wo 30 1 Korintiërs 15:29-49 Bloeitijd 

do 31 1 Korintiërs 15:50-58 De dood overwonnen 

 

 

Bezorging Contactruimte 

Sandra van Dorp heeft te kennen gegeven na 10 jaar te stoppen met het be-

zorgen van het kerkblad. Zij heeft een kleine wijk van nu 9 bladen, waarvan de 

adressen helaas niet dicht bij elkaar liggen. De bladen moeten bezorgd worden 

aan de Oude Appelaarseweg, de Blaaksedijk en de Boerendijk.  

Is er iemand die het bezorgen in deze wijk wil overnemen?  

Graag aanmelden bij Ad van der Boon of Jan Nieuwenhuizen.  
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“God verlene u ook eensgezindheid in de geest van Christus Jezus, 
opdat gij een van hart en uit een mond de God en Vader van onze Heer 

Jezus Christus moogt verheerlijken.” 
(Rom. 15:5-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met grote vreugde en dankbaar jegens God geven wij, 

 
Gerarde Cornelia de Jong 

& 
Lars Antonius Johannes Koks 

 
mede namens wederzijdse ouders kennis van ons voorgenomen huwelijk. 

 
Het huwelijk zal plaatsvinden  
op D.V. vrijdag 14 juli 2017. 

 
De burgerlijke huwelijkssluiting vangt aan om precies 13.00 uur  

in het Oude Raadhuis te Middelharnis (Raadhuisstraat 1). 
 

De kerkelijke huwelijkssluiting vindt plaats om 18.30 uur  
in de Basiliek van de H.H. Agatha & Barbara te Oudenbosch (Markt 57). 

 
Aansluitend bent u uitgenodigd voor de receptie.  

Deze vindt plaats in de Hellemonszaal (voorheen De Pilaar), een van de ruim-
tes in pastoraal-diaconaal centrum ‘De Pelgrim’ onder de basiliek.  

 
Wij stellen het op prijs als u voor 1 juli 2017 zou kunnen laten weten  

of u aanwezig kunt zijn. Dit kunt u doen per e-mail naar:  
larsengerarde@gmail.com 

 
Wij verheugen ons op uw aanwezigheid! 

 
Ons nieuwe adres is: 

Korte dreef 4, 4751 HZ Oud Gastel 
 

Cadeautip: 
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Op vaderdag was er in De Dorpskerk een jeugddienst met doopdagviering. 
 

Tijdens de dienst staken kinderen hun doopkaars aan. 
 

Kerkgangers reageerden via Whatsapp op stellingen  
bij het thema 'eer uw vader en uw moeder'. 

 
 

 
 
 


