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OVERDENKING 
 

De God van Tijn, Nouri en Sylvia 
 
Verdrietige berichten die deze zomer veel indruk maakten. Eerst het overlijden 
van Tijn. De ernstig zieke jongen die in december 2016 met zijn nagellakactie 
veel geld inzamelde voor het Rode Kruis en die iedereen ontroerde met zijn 
onbaatzuchtigheid. 

Daarna volgde het bericht van de jonge voetballer Nouri die tijdens een 
wedstrijd in elkaar zakte, gereanimeerd kon worden, maar op het moment van 
dit schrijven nog in coma ligt. Er is sprake van ernstig hersenletsel. 

Jonge mensen die zomaar uit het leven worden weggerukt, dat is iets 
waar we terecht niet goed tegen kunnen. Massaal betuigen mensen in het land 
hun verdriet en hun steun voor de betrokken families. Wel valt dan op dat er 
voor de voetbalster Sylvia Nooij die in haar slaap kwam te overlijden in de me-
dia veel minder aandacht was, omdat zij nu eenmaal minder bekend was. De 
massa is behoorlijk selectief als het om meeleven gaat. Dat is voor de kerk een 
opdracht om het anders te doen. 

In deze periode las ik een paar columns van de cabaretier Youp van ’t 
Hek. In zijn veelgelezen en veelgedeelde stukjes bracht hij onder woorden wat 
velen voelden. Ook betrok hij de Godsvraag bij dit collectieve rouwproces. Dat 
zal ik hem niet kwalijk nemen. Wanneer het kwaad goede mensen treft, dan 
hebben we een adres nodig waar we naar toe kunnen met onze onmacht en 
onbegrip. 

Wat mij persoonlijk wel stak was dat Youp in een van die columns be-
weerde dat ‘allerlei godvrezende angsthazen dit ongetwijfeld kunnen uitleggen. 
Wat de Here hiermee bedoelt. Wat Hij hiermee wil zeggen.’ 

Voor religiekritiek ben ik niet bang, maar op wie heeft Youp het hier 
gemunt? Jezus zelf is in het evangelie juist heel duidelijk dat er geen verklaring 
is voor het ongeluk dat mensen overkomt. Denk aan het verhaal van de blind-
geborene en de reactie van Jezus op het nieuws van de ingestorte toren te Si-
loam. 

Ben ik een angsthaas, als ik geloof in de God van Jezus die ons in zijn 
lijden en sterven nabij is gekomen? Een God die meelijdt, die deelt in onze mi-
sère en die mee kan voelen met al onze beproevingen. De God van Tijn, Nouri, 
Sylvia en al diegenen van wie de stille strijd niet in de krant gekomen is. 

 
Ds. Franc de Ronde 
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KERKDIENSTEN 
 
3 september Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Gereformeerde Kerk, Klundert 

10.00 uur De Dorpskerk 

Voorganger Ds. G.A.J. van der Maas, Apeldoorn 

19.00 uur Zangdienst in De Ontmoetingskerk: 
Ds. J.H. van der Sterre  

Ambtsdrager van dienst Adri de Vrij 

Gastheer / gastvrouw Marion Kruis 

Koster 19.00 uur Bas van Dueren den Hollander 

Collecte Rondgang 
 
              Uitgang 

1
e
 Instandhouding kerk en eredienst  
2

e
 Missionair werk en kerkgroei 

Onderhoudsfonds  

 
10 september Moerdijk FM: Hervormde kerk, Zevenbergen 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden FLAME en Meetingpoint – Het Interkerkelijk Koor 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Marion Kruis 

Gastheer / gastvrouw Kees Oostdijck 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Instandhouding kerk en eredienst  
Diaconie: jeugdwerk 

 

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

 
17 september Moerdijk FM: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Startzondag 

Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  

Ambtsdrager van dienst Emie Hendrikse 

Gastheer / gastvrouw Nicky van Dam 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Diaconie: vredesweek 
Instandhouding kerk en eredienst  

 
24 september Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Willemstad 

10.00 uur De Dorpskerk 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Susanne Baan 

Gastheer / gastvrouw Léander van Holten 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Instandhouding kerk en eredienst  
Diaconie 

 

25 september, 15.00 uur: Koffiekerk 
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ROOSTERS 
 

 Kinderoppas Kindernevendienst 

  3 september Geerte en Femke Linda en Saskia 

10 september Nelleke en Amber FLAME 

17 september Marloes, Angelique en 
Claartje 

Linda en Neely-Anne 

24 september Anne en Judith Tiny en Claudia 

 

 PPT-dienst Beamerdienst 

  3 september Jeroen Willian 

10 september Ad Arjan 

17 september Edward Anton 

24 september Jan Peter 

 

 Bloemendienst Organist 

  3 september Mineke Huitkar Dick van der Giesen 
19.00 uur: Ad van Sprang 

10 september Joke Frijters Johan van der Steen 

17 september Sophie de Vette Dick van der Giesen 

24 september Jana Peeraer Johan van der Steen 

 
 

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld 
 

Geroepen om te delen 

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in 

Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland, 

en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen 

zijn we de protestante gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en 

geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en fi-

nanciële steun, delen we met wie dat nodig hebben.  

 
3 september: PKN: Zending / Missionair werk en kerkgroei 

Vespers, maaltijden, wandelingen en retraitedagen vormen de ingrediënten 

van Kloosterwelle, een plek voor rust, inspiratie en zingeving rond de Corneli-

uskerk in Noordwelle (Zeeland), tevens pioniersplek van de Protestantse Kerk. 

“Hier kun je even loskomen van de wereld”, zegt Hanna Hoogerhuis, lid van het 

pioniersteam. 

De collecte maakt pioniersplekken als Kloosterwelle, waar het goddelijke kan 

worden ervaren én waar een band tussen mensen ontstaat, mogelijk. 
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10 september: PKN: Zending / Jeugdwerk 

Waar generaties elkaar ontmoeten! En wat jammer dat deze waardevolle ont-

moetingen juist in de kerk, de plek die hiervoor bij uitstek geschikt is, in de 

praktijk zo weinig voorkomen. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse 

Kerk, gelooft in een kerk waar generaties niet zonder elkaar kunnen. Waar jong 

en oud elkaar ontmoeten vanuit het geloof dat ze elkaar keihard nodig hebben. 

Help ons zoveel mogelijk protestantse kerken te helpen dit daadwerkelijk te re-

aliseren! 

 
17 september: PKN: Vredesweek 

Vrede is niet vanzelfsprekend. We leven in roerige tijden. Dagelijks zien we 

beelden van oorlog, pijn en wanhoop. Honderdduizenden mensen zijn op de 

vlucht. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn, hen praktische hulp of 

een luisterend oor bieden. 

Ook ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we on-

recht aan de kaak. Dat is hard nodig, want vrede is niet vanzelfsprekend. Wer-

ken aan vrede en veiligheid is urgenter dan ooit. In de Vredesweek vragen 

Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u 

mee? 

 
24 september: Eigen gemeentewerk: Bloemen pastoraat 

De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om ‘omzien naar elkaar’. Dat ge-

beurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pas-

toraat. Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties waarin mensen samen een 

weg zoeken in geloofs- en levensvragen. Bloemen zijn enorm belangrijk in on-

ze gemeente om mensen te laten zien dat we hen niet vergeten (zijn). De 

bloemen worden dan ook erg gewaardeerd. Wanneer u regelmatig een bloe-

metje koopt, weet u wat de kosten hiervoor zijn. De bloemen zijn dan ook een 

grote kostenpost voor de taakgroep Kerk en Wereld, maar we willen toch graag 

doorgaan met deze vorm van aandacht voor onze gemeenteleden. 

Daarom vragen we uw aandacht en bijdrage voor deze collecte. 

 
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   PASTORAAT 
 

WIJ GEDENKEN 
 

Wij gedenken onze broeder Hermanus Leendert Hollemans. Hij over-

leed 3 juli jl. in het ziekenhuis in Roosendaal.  

Manus groeide op in Heijningen. In 1956 trouwde hij met Maaike Huij-

zers. Manus werkte onder meer bij Lips en Deltaparel. Verder was hij vaak in 

de tuin te vinden en hielp hij graag met klussen. Manus en Maaike kregen een 

zoon: Piet. Dankbaar was hij ook voor zijn kleindochters Carola en Inge en 

achterkleindochters. 

De laatste jaren kampte Manus met veel gezondheidsklachten. Desondanks 

bleef hij een humoristische man die van het leven hield. Kenmerkend was dat 

hij in het ziekenhuis gelegen vroeg: ‘Bloeien de witte blommekes al?’ 

Dinsdag 11 juli, de dag dat hij 88 jaar geworden zou zijn, is hij begraven na een 

dienst in De Dorpskerk waarin we luisterden naar Psalm 103. “Prijs de Heer 

mijn ziel, vergeet niet een van zijn weldaden.” 

In dit geloof gedenken wij Manus Hollemans. 

 
Wij gedenken onze zuster Maria Pieternella van de Ree-Nieuwland. 

Zij overleed maandagmorgen 10 juli jl. op haar kamer in ’t Kompas.  

Riet Nieuwland werd geboren in Dinteloord. Zij had geen gemakkelijke 

jeugd. Toen Riet 11 jaar was, stierf haar moeder. In haar jonge jaren werd zij 

opgeleid tot coupeuse en kleren maken is ze altijd graag blijven doen.  

Zij trouwde met Daniël van de Ree en kwam in Fijnaart te wonen. Zij kregen 

een dochter Josien en later een schoonzoon Wilbert en 2 kleinkinderen: Rian-

ne en Marijn. 

Riet was een zorgzame vrouw met levenswijsheid. In haar geloof vond zij rust 

en kracht, ook toen 10 jaar geleden haar man overleed. 

In de dienst, die 14 juli voor de begrafenis is gehouden, lazen we onder meer 

een gedeelte dat Riet zelf had uitgekozen, waar Jezus Christus zegt: “Kom 

naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie 

rust geven.” 

Wij vertrouwen Riet van de Ree-Nieuwland toe aan de liefde van Heer. 

 
Wij gedenken onze zuster Maatje Jozina Marie Koppelaar-Lindhout. 

Zij overleed zondag 16 juli jl. op de leeftijd van 75 jaar na een korte pe-

riode van ziek zijn. Intens verdrietig voor haar zoon Arie, dochter Jeanet 

en schoonzoon André dat zij afscheid van haar moesten nemen. 

Maatje Lindhout groeide op in Maasdam. Ook was ze veel bij haar opa en oma 

in Zeeland. Daar maakte ze nog de watersnood mee. In 1964 trouwde zij met 

Pieter Koppelaar en ze kregen 2 kinderen: Arie en Jeanet. Maatje was een 

zorgzame moeder en een werkzame vrouw, in alles een bezige bij. Bijna 10 

jaar geleden verhuisde ze met Arie vanuit Strijen naar Fijnaart.  
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Groot was de klap toen haar man in 2011 overleed na een val van een ladder. 

Groot waren ook de zorgen toen er bij Arie kanker werd geconstateerd. Maatje 

was de laatste jaren een trouw kerkganger bij ons, ze hield van de samenzang 

en ze was attent in haar meeleven met anderen. 

Zaterdag 22 juli is zij bij haar man in Sleeuwijk begraven na een afscheids-

dienst waarin we de psalm hebben gelezen die haar lief was: De Heer is mijn 

Herder. In dit vertrouwen gedenken we Maatje Koppelaar-Lindhout. 
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TAAKGROEP   GEMEENTE   ZIJN 
 
Vooraankondiging activiteiten Lutherjaar oktober 2017 
 
Zondag 8 oktober U2-dienst: Grace 
19.00 uur in de Ontmoetingskerk te Fijnaart 
 
Woensdag 11 oktober Filmavond: Luther 
19.30 uur in ’t Trefpunt te Fijnaart 
 
Vrijdag 29 oktober Theatervoorstelling ‘Kom naar voren’  

van Kees Posthumus 
20.00 uur in de Koepelkerk te Willemstad 
 
Meer informatie in het nog te verschijnen programmaboekje van de gezamen-
lijke kerken in de gemeente Moerdijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meet and Eat 

In 2017 zal op 29 september,13 oktober en 24 november weer 

een heerlijke maaltijd geserveerd worden. 

Aanvang 18.00 uur. Locatie: ‘t Trefpunt. 
e-mail: gemeentezijn@pknfijnaart.nl 

Vindt u het gezellig om eens met elkaar te eten?  

Geeft u zich dan snel op en vraag gerust een kennis, buur-

vrouw of buurman mee. 
Na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage geven. 

Opgeven bij Addy Roks 0168-462254 
 

Bij de startdienst op 17 september laat de boeken-
tafel in of bij de Vijverhof weer veel moois zien. Wij 
nodigen iedereen uit om een praatje te komen ma-
ken en te komen zien wat we allemaal in voorraad 

hebben voor groot en klein. We hebben voor ieder die bij ons komt een klein 
cadeautje. 
Kom en steek uw licht op bij de boekentafel. 
Nel, Janneke en Bep 
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Liturgisch bloemschikken 

Bij voldoende deelname willen we weer een cursus 

liturgisch bloemschikken organiseren onder leiding 

van Simon Nieuwkoop. 

De cursus neemt twee avonden in beslag. U bepaalt 

zelf het thema van het bloemstuk. 

De kosten worden zo laag mogelijk gehouden. Men mag ook materialen uit 

eigen tuin verwerken en dan zijn de kosten lager.  

Vorig jaar was het leuk en gezellig onder elkaar. Daarom hebben we het dan 

ook tegen de kerst en in het voorjaar nogmaals opgepakt.  

Heeft u zin om mee te doen, dan bent u van harte welkom. Neem gerust uw 

buurvrouw of vriendin mee.  

We hebben de volgende avonden gereserveerd:  

In 2017 op 27 september en 1 november. 

 

Aanvang 19:30 uur in ‘t Trefpunt. 

Graag opgeven bij: Addy Roks 0168-462254 
e-mail: a.roks-kwist@kpnplanet.nl 

 

Van de KERKENRAADSTAFEL 
 

Samenvatting kerkenraadsvergadering op 

23 mei 2017 

 

Voorzitter Menno Bom opent de vergadering en heet 

de aanwezigen welkom, speciaal de nieuwe ambtsdragers Dina Korteweg-

Spoelstra en Kees Oostdijck. Ter kennismaking stellen de kerkenraadsleden 

zich in een kort rondje voor. 

Vervolgens is het woord aan ds. Van der Sterre voor een bezinning, 

die hij heeft ontleend aan het boek van prof. Stefan Paas, hoogleraar missiolo-

gie. In zijn boek ('Vreemdelingen en priesters') stelt Paas de vraag hoe een 

kerk missionair kan zijn in een cultuur die steeds minder in het christelijk geloof 

geïnteresseerd is. 

Na het persoonlijk rondje, dat niet wordt genotuleerd, en het agen-

dapunt mededelingen worden het verslag en de actiepuntenlijst van de ker-

kenraadsvergadering van 7 maart 2017 doorgenomen. De notulen worden zo-

wel redactioneel als inhoudelijk onveranderd goedgekeurd en vastgesteld, de 

actiepuntenlijst geactualiseerd. 

Vanuit de diverse taakgroepen en door de predikanten worden me-

dedelingen gedaan, o.a. over voorbereidingen voor de jeugddienst en voor het 

startweekend, over armoedebeleid van de Gemeente Moerdijk, over de rond-

gebrachte EHBE-pakketten*) voor examenkandidaten en over onduidelijkheid 

m.b.t. afscheid overledenen Fendertshof. Over dit laatste zal contact worden 

opgenomen. 
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De jaarrekeningen 2016 van de Taakgroep Kerk & Wereld en de 

Taakgroep Beheer worden toegelicht. De kerkenraadsleden hadden beide jaar-

rekeningen vooraf toegezonden gekregen. Enkele vragen worden beantwoord, 

zoals over het verschil t.a.v. 2016 in opbrengsten uit collectes en begraafplaats 

en over het omlaag brengen van de bankkosten waarna de kerkenraad haar 

goedkeuring aan de voorliggende jaarrekeningen geeft, met dank aan de op-

stellers. 

Als kandidaten voor een bestuursfunctie in de Stichting Beheer Jan 

Puntgelden worden voorgedragen de heren Kees Oostdijck en Wim To-

lenaars. Beiden hebben zich bereid verklaard deze functie op zich te willen 

nemen. De kerkenraad stemt in met hun benoeming. 

Het Beleidsplan 2017-2020 werd in een eerder stadium al vastgesteld 

door de kerkenraad. Tijdens de gemeenteavond op 5 april jl. is het plan even-

eens aan de orde geweest, vragen werden beantwoord. Nog enkele re-

dactionele correcties worden opgenomen, inhoudelijke aanpassingen zijn niet 

nodig, waardoor het beleidsplan nu definitief vastgesteld wordt. Jaarlijks zal per 

taakgroep worden aangegeven welke van de gedefinieerde doelen in het be-

leidsplan zij over een jaar bereikt willen hebben. 

 Over de andere viering van het Heilig Avondmaal is al meerdere ma-

len gesproken. Na de pilot in juni wordt een evaluatie gepland. Vanuit de ge-

meente komen signalen dat men moeite heeft met de nieuwe vorm en de ma-

nier waarop dit (niet) is medegedeeld. Uitvoerig wordt van gedachten ge-

wisseld, zowel over de communicatie naar de gemeente m.b.t. de genomen 

stappen als over de praktische uitvoering van de pilot, waarbij een aantal aan-

dachtspunten wordt genoemd zoals: rekening houden met ouderen, dat er 

geen psychische druk mag ontstaan doordat alle aanwezigen (ook zij die ei-

genlijk niet willen deelnemen) in de kring staan en de praktische invulling van 

de viering. Ds. De Ronde wijst er op dat de achterliggende reden van deze 

vorm van viering is om gezamenlijk en tegelijk het Avondmaal te gebruiken.  

Het proces om tot verkoop van het kerkgebouw Standdaarbuiten over 

te gaan loopt al enige tijd. De voorzitter licht de huidige stand van zaken toe 

m.b.t. taxatie, notaris, RCBB (Regionaal College voor de Behandeling van Be-

heerszaken), verkoopbrochure, binnengekomen biedingen, gesprekken met 

bieders en het verdere verloop van de procedure, waarover de gemeente ook 

geïnformeerd zal worden. De naast het kerkgebouw gelegen begraafplaats 

blijft onveranderd van de kerkelijke gemeente. Met betrekking tot de in de kerk 

aanwezige roerende goederen dient de bestemming te worden bezien. De ker-

kenraad stemt in met het besluit tot verkoop.  

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

wordt o.a. verzocht om in de liturgie van de diensten in de Stille Week het no-

tenschrift van de te zingen (onbekende) liederen op te nemen. Bij de rondvraag 

wordt gevraagd/voorgesteld om voor kerkenraads- en moderamenverga-

deringen voor één locatie te kiezen: De Vijverhof. De Kerkenraad stemt in met 

dit voorstel; vanaf 19 juni a.s. zijn de vergaderingen in De Vijverhof.  
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Léander van Holten sluit de vergadering met het lezen van het gedicht 

"Geef ons een hart", waarna de voorzitter de vergadering sluit onder dank aan 

de aanwezigen voor hun inbreng. 

Susanne Baan, scriba 

 
*) EHBE-pakketten staat voor Eerste Hulp bij Eindexamen. De examenkandidaten hebben een 

mandje met diverse artikelen ontvangen zoals een stressballetje, rolletje Dextro, sinaasappel, oor-
dopjes. 

 
Vooraankondiging gemeenteavond 
Op woensdagavond 29 november zal er weer een gemeenteavond worden 
gehouden. Als spreker is uitgenodigd ds. A.S.J. (Aage) Smilde, voormalig ge-
vangenispredikant.  
Noteert u de datum alvast in uw agenda? Verdere informatie volgt. 
 
 
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.   
*prof. dr. Martin Hein, bisschop van het Evangelische bisdom Kurhes-
sen-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 on-
kosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
Adres Ontmoetingskerk: Bolwerk Zuid 134 
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Portret van een gemeentelid – Anne van Dongen 

 
Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi? 
Toen ik een jaar of 10 was, vond ik het verhaal van 
Simson en Delila erg mooi. Simson had heel veel 
kracht, hij kon alles doen en was een held. Hij had 
die kracht gekregen van God. Omdat hij zich liet af-

leiden door een vrouw, pakte God hem die kracht weer af. Toen hij God om 
vergeving vroeg, kreeg hij van Hem nog één keer die kracht. Misschien verge-
ten wij in ons leven ook weleens dat wij alles hebben gekregen van God en 
dat Hij dat ook weer van ons kan terugpakken. 
 
Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die 
vraag? 
Ik zou aan Job willen vragen hoe hij zo’n groot vertrouwen in God kon heb-
ben. Alles werd hem door de duivel afgepakt, maar toch vertrouwde hij God. 
Ik denk dat wij dat niet kunnen. 
 
Waar ben je dankbaar voor in je leven? 
Ik ben dankbaar voor mijn leven, voor mijn man en mijn kinderen. Ik vind het 
zo bijzonder dat ik gekregen heb waar ik om gevraagd heb. Het is goed dat ik 
geluisterd heb naar Gods antwoord op mijn vraag “Maak de weg open voor 
mij en Dennis, waar we ook heen gaan”. God heeft mij geantwoord met het 
openen van de weg. We moeten goed opletten welke wegen God voor ons 
opent.  
 
Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen? 
In mijn droomkerk wordt meer gezongen dan in onze kerk en op een andere 
manier. In de kerk, die ik bezocht in Indonesië gaan de mensen staan als ze 
zingen, omdat je hart opengaat als je zingt voor God. Ik krijg een blij gevoel 
als ik zing en dat wil ik uiten. In mijn droomkerk doen de mensen ook actiever 
mee. In onze kerk preekt de dominee en wij luisteren allemaal stil. In Indone-
sië reageren de mensen op wat er gezegd wordt. Ze uiten veel meer van hun 
relatie met God.   
 
Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen? 
Het zingen! 
 
Waar word je blij en enthousiast van in de kerk? 
Ik vind het fijn dat er oppas is voor de kleinste kinderen en voor de grotere 
kinderen de kindernevendienst. Ik vind het leuk dat ze in de kindernevendienst 
dingen over het geloof en God leren en er ook leuke dingen maken, die sa-
menhangen met het geloof. Ze brengen het mee terug in de kerk en thuis ver-
tellen ze erover. 
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Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week? 
Ik ben blij dat God reageert op mijn gebed. 
 
Wat wens je je medegemeenteleden toe? 
Ik wens iedereen geluk, gezondheid, liefde voor elkaar en geloof en vertrou-
wen in God. 
 
Welk lied zing je heel graag? 
 

Verbonden met vader en moeder, natuurlijk het meest met die twee, 
maar ook met de andere mensen vier jij hier dit feest met ons mee. 

 
Refrein: Je hebt al een naam, maar je krijgt er een bij op dit feest, 

want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
 

Je bent al een tijdje bij mensen, je naam is bij ons al vertrouwd 
en dus is het tijd om te vieren, dat God die je kent van je houdt. 

 
Je bent een begrip aan het worden, steeds meer mensen noemen je naam; 

ook God begint jouw naam te roepen en dus zijn wij hier nu tezaam. 
 

Nu mag je gaan leven met mensen, verbonden in liefde en trouw, 
omdat zij vandaag bij dit dopen Gods naam legden naast die van jou. 

(Uit: Geroepen om te zingen) 
 
Aan wie geef je de pen door? 
Aan Arjan Leijten. 
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Jeugdrubriek 

 
Van de kindernevendienst 
 
Dag jongens en meisjes, 
Tijdens de kindernevendienst hebben we het de afgelopen periode over de 
profeet Jeremia gehad. Een profeet spreekt namens God tegen mensen. Het 
volk Israël is andere goden gaan vereren en God wil dat ze daarmee ophou-
den. Jeremia waarschuwt het volk en zegt dat, als ze niet luisteren naar God, 
hun land en de stad Jeruzalem veroverd zullen worden door de Babyloniërs 
(een ander volk). Koning Sedekia (hij is de baas over het stuk land waar het 
volk Israël woont) is boos over de uitspraken van Jeremia en zet hem in de 
gevangenis. Maar Jeremia houdt hoop. Hij krijgt de opdracht van God om een 
akker te kopen, juist in tijden van oorlog. Wat levert een akker je op? Waarom 
krijgt Jeremia die opdracht van God, denk je? 
 
De 2e zondag in september is er Flame. 
 
De 3e zondag is er startzondag. Na afloop van de kerkdienst zijn er zoals elk 
jaar leuke dingen te doen. In de kindernevendienst lezen we verder over Je-
remia. Hij zit nog steeds gevangen. Sommige mensen zijn zo boos op Jere-
mia om wat hij namens God zegt dat ze hem willen doden. Hij wordt in een 
gevaarlijke kelder met modder gezet. Hoe zou dat aflopen?  
 
De laatste zondag van september lezen we dat het volk Israël het zwaar heeft. 
Ze weten niet wat ze moeten doen: blijven of vluchten? Ze vragen Jeremia om 
raad. Hij zegt dat ze God moeten gehoorzamen en in Jeruzalem moeten blij-
ven, dat is beter dan vluchten. Het zal goedkomen, belooft God. Maar het volk 
luistert weer niet, ze slaan op de vlucht naar het buurland Egypte. Wat doe jij 
met goede raad? En heb je God weleens om raad gevraagd? 
We hebben zin in het nieuwe seizoen en hopen je weer te zien in de kinder-
nevendienst! 
 
 

Zondagmorgen 10 september (10-11 uur) is er weer 
Flame in ‘t Trefpunt (Wilhelminastraat 66). 
 
Een verhaal, leuke spelletjes en knutselen. Jullie zijn 

weer van harte welkom! (groep 1 t/m 7) 
Neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee ! 
 

kinderkerkflame@hotmail.com 
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Aan Tafel!  Vakantie Bijbel Club   
Achter de schermen zijn we druk bezig met 
de voorbereidingen. Het beloven twee toffe 
dagen te worden. 
 
Dit jaar gaat er opnieuw het een en ander 
veranderen. Zo willen we dit jaar bij elkaar 
komen op donderdagmiddag en vrijdagmid-
dag (dus géén ochtenden dit jaar).  
 
Verder zal het tienerprogramma nu voor 
groep 6, 7 en 8 zijn. Zij komen bij elkaar in 

de bovenzaal in De Ontmoetingskerk. (ingang groene deuren) 
 
Fijn dat er inmiddels al heel wat mensen aangeboden hebben om te helpen. 
Extra hulp is overigens ook nog steeds welkom. 
 
 
Medewerkersavond  
We hopen 25 september met alle medewerkers bij elkaar te komen. Op die 
avond zal er wat meer verteld worden over wat we deze dagen gaan doen en 
waar je bij ingedeeld bent.  
Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. Aanvang 20.00, in ‘t Trefpunt, Wil-
helminastraat 66  
 
Voor meer informatie:  
Colinda van der Steen, Sandra van Dorp en Gerda van Dorp, Monique Leijten 
(vbc@pknfijnaart.nl). 
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TAAKGROEP   BEHEER 
 

Verantwoording collecten 

 

18 juni Instandhouding kerk en eredienst  € 181,99 

25 juni Instandhouding kerk en eredienst  € 137,50 

  2 juli Instandhouding kerk en eredienst  € 117,95 

  2 juli Onderhoudsfonds    € 165,50  

  2 juli Zangdienst     €   49,05 

  9 juli Onderhoudsfonds    € 294,92 

23 juli Instandhouding kerk en eredienst  € 159,05 

30 juli Onderhoudsfonds    € 105,07 

  6 aug. Instandhouding kerk en eredienst  € 151,05 

  6 aug. Onderhoudsfonds    € 105,37 

 
Verjaardagsfonds  

In het 2e kwartaal van 2017 is er € 1057,36 ontvangen van de jarigen in de 

gemeente. 

 
De koffiebusjes zijn geleegd in juli en hadden een inhoud van € 75,82. 

 
Kerkbalans 2017  

De toezeggingen voor kerkbalans 2017 bedragen tot nu toe € 91.651,50, waar-

van er inmiddels ruim € 74.000 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,-, via mw. M. Nijhoff € 10,- en € 20,-, via Ds. De Ronde 
€ 10,- en € 20,- en via mw. A. van Nieuwenhuijzen € 20,-. Via ds. Van der Ster-
re € 20,- voor de kerk. Via de bank is er 1 x € 50,- en 1 x € 100,- binnengeko-
men. Ook is er nog € 94,- overgemaakt via de bank uit dankbaarheid.  

Alle gevers weer hartelijk dank.  

 
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. 

Met vriendelijke groet, Jan Tolenaars, penningmeester Taakgroep Beheer 
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TAAKGROEP KERK en WERELD 
 

 

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld 

11 juni ZOA: Werelddiaconaat Syrische vluchtelingen € 182,25 

 Edukans € 110,05 

18 juni Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat € 225,71 

25 juni Kerk in Actie: Colombia € 242,75 

  2 juli Zending/jeugdwerk JOP € 139,25 

  9 juli Eigen gemeentewerk: Jeugdwerk € 153,32 

16 juli Eigen gemeentewerk: Kerktelefoon € 124,12 

23 juli Voedselbank  € 160,48 

 
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. 

Achter in 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 september om het volgende product: houdbare melk. 

 

Wij vragen hulp voor Younos, gevlucht uit Pakistan 

Younos woont sinds half juni in Fijnaart. Zijn vrouw, zoon en 2 dochters in de 

leeftijd van 12, 14 en 15 jaar, komen de 2
de

 helft van september ook naar Ne-

derland. 

Voor de inrichting van zijn huis zijn spullen nodig. O.a.: 

• Keuken: koffiezetapparaat, frituurpan, borden, glazen, kopjes, theekan, wa-

terkoker, diverse pannen en schalen etc. 

• badkamer: douchegordijn, handdoeken, wasmand, badmat, toiletborstel 

• woonkamer: eettafel + stoelen en plafond/wandlampjes  
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• diversen: schoonmaakmiddelen, emmers, droogmolen, etc. 

• slaapkamer: kledingkasten, beddengoed etc.  

 

Heeft u bruikbare spullen over dan graag telefonisch contact opnemen. 

Namens de diaconie, Helmut Lange, tel. 0651425155. 

Bij voorbaat dank. 

 
Hulpvraag via Surplus 

Ik zou graag met iemand in contact willen komen die een cliënt van mij zou 

kunnen helpen met een aantal klussen in haar woning. Deze mevrouw is net in 

Fijnaart komen wonen. Ik kan telefonisch de hulpvraag verder toelichten.  

Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 0622391005  

 

Vriendelijke groet, 

Mieke Broekman, Surplus  
 
 
 
 

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 
(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld) 

 
  4 sept. 20.00 uur: Vergadering kerkrentmeesters 
  5 sept. 20.00 uur: Vergadering moderamen 
  6 sept.   9.15 – 10.00 uur: Gebedskring 
  6 sept. 14.15 uur: Ouderensoos 
20 sept. 14.15 uur: Ouderensoos 
24 sept. 20.00 uur: Zondagavondgesprekskring, Appelaarseweg 2 
26 sept. 14.30 uur: Zendingskrans 

26 sept. 20.00 uur: Vergadering kerkenraad 

 

 

 

DIVERSE MEDEDELINGEN 
 

Bij de startdienst op 17 september is er weer een 

kans om bij te dragen aan het mensenrechten-

werk. Er is een petitie voor Cambodja die onder-

tekend kan worden: voor Tep Vanny. 

Tep Vanny is symbool voor vreedzaam protest. Zij is regelmatig door de over-

heid lastiggevallen, mishandeld en vastgezet. Zij zit sinds augustus 2016 vast, 

omdat ze geweld zou hebben gebruikt tegen veiligheidsagenten tijdens een 

vreedzame demonstratie. We roepen de Cambodjaanse autoriteten op haar 

onmiddellijk vrij te laten. 

Zet u ook uw handtekening op de lijst? Hartelijk dank hiervoor. 

 

 

Bep Rosing 

 

 

 

 

 

 
Bezorging Contactruimte 

In de vorige Contactruimte vroegen we om een nieuwe bezorger/bezorgster, 

omdat Sandra van Dorp besloten heeft om er mee te stoppen na 10 jaar be-

zorging. Daar is op gereageerd door Chiem de Vos, Bellefleur 25. Hij gaat de 

wijk overnemen. Welkom en Sandra bedankt voor de bezorging de afgelopen 

jaren. 
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Bijbelleesrooster voor de maand september 2017 

 

vr 1 Psalm 77 Schreeuw uit de diepte 

za 2 Matteüs 17:1-13 Feest van herkenning 

zo 3 Matteüs 17:14-23 Zwakte en kracht 

ma 4 Matteüs 17:24–18:9 Ongeloof en onbegrip 

di 5 Galaten 1:1-12 Geen ander evangelie 

wo 6 Galaten 1:13-24 Paulus over zijn roeping 

do 7 Galaten 2:1-14 Ruimte 

vr 8 Galaten 2:15-21 Paulus versus Petrus 

za 9 Galaten 3:1-14 Tact? 

zo 10 Galaten 3:15-29 Nalatenschap 

ma 11 Galaten 4:1-11 Rechten van het kind 

di 12 Galaten 4:12-31 Paulus' barensweeën 

wo 13 Galaten 5:1-12 Scherpte 

do 14 Psalm 133 Saamhorigheid 

vr 15 Exodus 30:22-38 Geurig 

za 16 Exodus 31:1-18 Creativiteit 

zo 17 Exodus 32:1-14 Gaan voor goud ... 

ma 18 Exodus 32:15-35 Vernietigend 

di 19 Exodus 33:1-11 De HEER trekt zich terug 

wo 20 Exodus 33:12-23 God laat zich zien 

do 21 Exodus 34:1-18 Kopie 

vr 22 Exodus 34:19-35 Verbondsregels 

za 23 Galaten 5:13-26 Vruchtbaarheid 

zo 24 Galaten 6:1-18 Draagtijd 

ma 25 Matteüs 18:10-20 Bereiken en aanspreken 

di 26 Matteüs 18:21-35 Vergevingsgezindheid 

wo 27 Matteüs 19:1-15 Trouw 

do 28 Matteüs 19:16-30 Rijkdom 

vr 29 Matteüs 20:1-16 Te elfder ure 

za 30 Matteüs 20:17-28 Omgaan met macht 
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16 september Startweekend - BBQ 
 

U/jij komt toch ook?  
 

Intekenlijsten verkrijgbaar vanaf begin september in De Dorpskerk / Vijverhof of 
via gemeentezijn@pknfijnaart.nl 

 
Vanaf 17.30 uur kunnen we elkaar in ’t Trefpunt na de vakantieperiode 

weer informeel ontmoeten onder het genot van een drankje. 
We openen de BBQ rond 18.15 uur. 

 

Kerkproeverij is het thema van de start van 2017 

 
De startzondag zal dit jaar gehouden worden op 17 september. 

Aanvang 10.00 uur. 

 

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

Verder zijn er verschillende activiteiten voor jong en oud rondom de Vijverhof 

en workshops tot uiterlijk 14.00 uur. 
 


