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OVERDENKING 
 

Vergeef ons onze schulden 

 

Grace, she takes the blame  
Grace, zij neemt de schuld op zich  

She covers the shame  
Zij bedekt de schande  

Removes the stain  
Verwijdert de vlek (vgl. Jesaja 1:18)  

It could be her name  
Misschien zit het in haar naam 

 

Zo begint het nummer Grace dat in de U2-dienst van 8 oktober zo mooi werd 

gespeeld. Het gaat over een meisje genaamd Grace. Haar naam betekent ge-

nade/gratie en zo leeft ze ook. Daarin zit volgens dit lied een gedachte die de 

wereld kan veranderen.  

Deze U2-dienst is bij ons gehouden in het kader van het Lutherjaar: 500 jaar 

reformatie. In samenwerking met andere kerken in de gemeente Moerdijk heb 

ik voor onze gemeenschap een programmaboekje opgesteld met allerlei activi-

teiten, van deze U2-dienst en een filmavond tot een theatervoorstelling en een 

quiz (waarover verder in dit blad meer). 

Je kunt je afvragen of deze veelheid aan activiteiten in de geest van Luther is. 

Het ging hem immers om het geloof alleen. Als kerk en zeker ook als dominee 

denk je nog wel eens dat we met onze dadendrang en organisatievermogen 

het geloof moeten redden. Maar volgens Luther is het andersom. Het geloof 

redt ons. Wij leven van genade, bij de gratie Gods (Amazing Grace!). 

Luthers ontdekking van Gods genade heeft de wereld inderdaad veranderd, 

maar niet alleen ten goede. Het meest confronterend was voor hem de Boe-

renoorlog die vele slachtoffers maakte. En dan hebben we het nog niet over de 

Jodenhaat die Luther aan het einde van zijn leven spuide.  

Na 500 jaar is er veel om vergeving voor te vragen. Vergeef ons onze schul-

den. Wij dragen de ballast van het verleden met ons mee. En met onze goed-

bedoelde inspanningen maken we het soms nog erger. Godzijdank ontvang je 

in Christus vergeving. Daar word je een vrij mens van. Schuldenvrij! 

Christenen zouden zich daarom druk moeten maken over de schuldenin-

dustrie. Alleen al in ons land leven honderdduizenden in armoede, meestal 

omdat ze schulden hebben opgebouwd die ze niet of nauwelijks meer af kun-

nen betalen. Tot overmaat van ramp worden die financiële schulden alleen 

maar groter door rentes en boetes. Als je je zorgverzekering niet kunt betalen, 

word je bijvoorbeeld gestraft met een extra aanslag. Er is een hedendaagse 

aflaathandel gaande in schulden, waardoor mensen eindeloos moeten boeten 

voor hun fouten. 
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Dat moet stoppen. Je laat je medemens niet in de schuld zitten. God gunt 

mensen een nieuw begin. Lees maar wat de Bijbel zegt over het Jubeljaar of 

bedenk wat we in het Onze Vader bidden: ‘vergeef ons onze schuld, gelijk wij 

vergeven onze schuldenaren. ‘ 

 

Ds. Franc de Ronde 

 
 
 

KERKDIENSTEN 
 
5 november Moerdijk FM (FM:106,3 Kabel 87,5): Geref. kerk (vrijg.), Zevenbergen 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Dankdag gewas en arbeid 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Wim Tolenaars 

Gastheer / gastvrouw Peter van der Eijk 

Collecte Rondgang 
 
              Uitgang 

1
e
 Oogstcollecte 
2

e
 Diaconie 

Instandhouding kerk en eredienst  

 
12 november Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Willemstad 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Zendingsdienst; FLAME en Meetingpoint 

Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  

Ambtsdrager van dienst Emie Hendrikse 

Gastheer / gastvrouw Tiny Bienefelt 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Zending: theologie doceren in Hong Kong 
Onderhoudsfonds  

 

13 november, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. van der Sterre  
Heilig Avondmaal 

 
19 november Moerdijk FM: Protestantse gemeente, Fijnaart 

10.00 uur De Dorpskerk 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

19.00 uur Zangdienst in De Ontmoetingskerk 

Ambtsdrager van dienst Dina Korteweg 

Gastheer / gastvrouw Janita Bom 

Koster 19.00 uur Bas van Dueren den Hollander 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Instandhouding kerk en eredienst  
Diaconie 
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26 november Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Zevenbergen 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Laatste zondag kerkelijk jaar 

Voorganger Ds. J.H. van der Sterre en Ds. F.C. de Ronde 

Ambtsdrager van dienst Marion Kruis 

Gastheer / gastvrouw Tiny Bienefelt 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Instandhouding kerk en eredienst  
Op de bres voor vluchtelingenkinderen in Ned. 

 

27 november, 15.00 uur: Koffiekerk, Fendertshof 

 
3 december Moerdijk FM: Hervormde kerk, Klundert 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden 1
e
 Adventszondag 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Jan Tolenaars 

Gastheer / gastvrouw Nicky van Dam 

Collecte Rondgang 
 
              Uitgang 

1
e
 Instandhouding kerk en eredienst  
2

e
 Missionair werk en kerkgroei 

Onderhoudsfonds  

 
10 december Moerdijk FM: Gereformeerde kerk, Klundert 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden 2
e
 Adventszondag; Meetingpoint 

Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  

Ambtsdrager van dienst Adri de Vrij 

Gastheer / gastvrouw Alex Solleveld 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Onderhoudsfonds  
Diaconie: Schippersdiaconaat 

 

11 december, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. van der Sterre  

 
17 december Moerdijk FM: Hervormde kerk, Zevenbergen 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden 3
e
 Adventszondag 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

19.00 uur Kerstzangdienst in De Dorpskerk 

Ambtsdrager van dienst Menno Bom 

Gastheer / gastvrouw Marion Kruis 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Diaconie: Vredeswerk 
Instandhouding kerk en eredienst  
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18 december, 15.00 uur: Oecumenische kerstviering Fendertshof 

Ds. F.C. de Ronde en diaken M. Bastiaansen 

 

 

ROOSTERS 
 

 Kinderoppas Kindernevendienst 

  5 november Addie en Amber Marjolein en Neely Anne 

12 november Gerda en Femke FLAME 

19 november Geerte en Angelique Claudia en Myrthe 

26 november Nelleke en Judith Saskia en Monique 

  3 december Marloes en Amber Neely Anne en Tiny 

10 december Anne en Femke Linda en Monique 

17 december Gerda en Angelique Myrthe en Marjolein 

 
 

 PPT-dienst Beamerdienst 

  5 november Tiny Gerrit 

12 november Jeroen Willian 

19 november Ad Arjan 

26 november Gedrukte liturgie (Lzkj) Gedrukte liturgie (Lzkj) 

  3 december Edward Anton 

10 december Jan Peter 

17 december Tiny Gerrit 

 
 

 Bloemendienst Organist 

  5 november Jeanne Moerland Ad van Sprang 

12 november Marion Kruis Johan van der Steen 

19 november Marjan van der Zwaag Dick van der Giesen 
19.00 uur: Johan van der Steen 

26 november Riet Jongbloed / Hetty Bom Dick van der Giesen 

  3 december Sandra Leijten Ad van Sprang 

10 december Annaleen van Strien Johan van der Steen 

17 december Nel Goudriaan Ad van Sprang 
19.00 uur: Johan van der Steen 
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KERSTZANGDIENST 2017 
  
Op zondagavond 17 december (aanvang 19.00 uur) vindt de jaarlijkse Kerst-
zangdienst plaats in De Dorpskerk waarvoor de Open Deur commissie u van 
harte uitnodigt. Met medewerking van een ‘gelegenheidsorkest, bestaande uit 
diverse gemeenteleden o.l.v. Bert de Ruiter en op het orgel Johan van der 
Steen kunt u kerstliederen zingen en worden enkele gedichten gedeclameerd. 
Dit alles als voorbereiding op het naderende kerstfeest. Na afloop wordt u uit-
genodigd voor een kopje koffie of thee in de Vijverhof. 
 
 

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 Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten 
en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en 
financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben.  
 
5 november: Pastoraat - Dankdag voor gewas en arbeid 
Ter gelegenheid van ‘Dankdag voor gewas en arbeid’ worden er als groet van 
de gemeente fruitbakjes samengesteld, die verdeeld worden onder gemeente-
leden. Wij ervaren dat de bezochte mensen niet alleen blij zijn met het fruitbak-
je, maar ook met het gesprek dat plaats vindt tijdens het bezoek. Het contact 
met de gemeenschap blijft bestaan en men kan zijn/haar verhaal kwijt. Het 
wordt beschouwd als een stukje extra aandacht voor de medemens vanuit on-
ze gemeente. Dit werk is mede mogelijk dankzij de opbrengst van de collecte. 
Helpt u mee? 
 
12 november: Zendingsdienst 
Het doel/project voor de zendingsdienst wordt z.s.m. bekend gemaakt via de 
beamer. 
 
19 november: Kerk in Actie - Versterk de kerk in Syrië 
Kerken in Syrië hebben het moeilijk. Na zes jaar uitzichtloze burgeroorlog zijn 
12 miljoen van de 18 miljoen Syriërs op drift. Ook de kerken zijn zwaar getrof-
fen. De kerk in het Midden-Oosten houdt haar deuren open en biedt mensen 
hulp met voedselpakketten, onderdak en onderwijs. Ze delen wat ze hebben. 
Ons gebed en onze steun zijn hard nodig, zodat zij volhouden. Samen zijn we 
de kerk in actie en willen delen van wat ons gegeven is. 
 
26 november: Kerk in Actie - Op de bres voor vluchtelingenkinderen 
Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum hebben geen eigen kamer, 
zien dagelijks verdrietige en gespannen volwassenen om zich heen, moeten 
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regelmatig verhuizen en leven voortdurend in onzekerheid of ze mogen blijven. 
Zij hebben vaak traumatische dingen meegemaakt voor ze naar Nederland 
kwamen en krijgen in een asielzoekerscentrum nog eens veel te verwerken. 
Kerk in Actie staat samen met andere organisaties op de bres voor deze kin-
deren. Zo maakt Kerk in Actie vrolijke vakantieweken voor vluchtelingkinderen, 
recreatieve en sportactiviteiten in asielzoekerscentra en individuele rechtshulp 
of juridische bijstand mogelijk. Collecteer mee, om het dagelijks leven van 
vluchtelingkinderen kleur te geven en voor hun rechten op te komen. 
 
3 december: Kerk in Actie - Missionair werk en kerkgroei  
Pioniersplek Yours! in Drachten, verbonden met de protestantse wijkgemeente 
Oase, wil een plek zijn voor tieners én hun ouders. Jan-Willem ten Hove, een 
van de twee pioniers: “Het is van belang dat het geloof thuis voeding krijgt en 
gestimuleerd wordt.” Zoals in veel gemeenten haakten tieners af. Help de 
nieuwe kerk in Drachten. 
 
10 december: PKN - Schippersdiaconaat 
Samen met tientallen vrijwilligers vormen binnenvaartpredikanten ds. Dirk Meij-
vogel en ds. Louis Krüger het pastoraal team voor zo’n 450 binnenvaartschip-
pers en hun families die varen op de West-Europese waterwegen. De vrijwil-
ligers onderhouden veel contact met de predikanten om signalen uit de schip-
perswereld snel door te geven. De binnenvaartpredikanten willen daar zijn 
waar de schipper is: in crisissituaties, bij ziekte, financiële zorgen, maar ook bij 
vragen over geloofsopvoeding en relatieproblematiek. Zij reizen soms behoor-
lijke afstanden. 
 
17 december: Kerk in Actie - Vredeswerk 
I.v.m. de ingelaste collecte voor Sint Maarten op 17 september, hebben we de 
vredesweekcollecte verschoven naar 17 december. Vrede is niet vanzelfspre-
kend. Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. 
Juist nu is het belangrijk te werken aan vrede. Werken 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? 
 
U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te ma-
ken naar 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 uw wilt steunen. 
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TAAKGROEP   GEMEENTE   ZIJN 
Berichten van ds. F.C. de Ronde 

Quiz 

De kerken van de gemeente Moerdijk gaan een spannende 

strijd aan. Wie heeft de meeste kennis in huis? Op vrijdag 10 

november wordt deze quiz gehouden in het Anker (achter de 

Hervormde kerk) in Zevenbergen. Als een soort Maarten van Rossem mag ik in 

de jury zitten en erop toezien dat alles sportief en gezellig verloopt, maar dat 

zal wel lukken. Ook vanuit onze gemeente zal er hopelijk een team aanwezig 

zijn en iedereen is welkom om hen aan te moedigen. De avond begint om 

18.00 uur met een eenvoudige maaltijd. Hiervoor kunt u zich opgeven bij Ste-

fiene den Hoed (stefienehoegen@hotmail.com). Voor de onkosten wordt een 

vrijwillige bijdrage gevraagd. 
Op 1 november en 6 december staat er weer een dienstvoorbereiding 

gepland. Aanvang 20.00 uur in de Vijverhof. Aanmelden bij ds. F.C. de Ronde 

(fcderonde@pknfijnaart.nl) 

Donderdag 16 november is er om 15.30 gespreksgroep in de Vijverhof. 

We lezen dan verder in het Bijbelboek Prediker. 
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Van de KERKENRAADSTAFEL 
 

Samenvatting kerkenraadsvergadering 4 juli 2017 
 
Voorzitter Menno Bom opent de vergadering en heet 
de aanwezigen welkom. Vervolgens is het woord aan 

ds. De Ronde voor de bezinning. In verband met de a.s. studiereis naar Can-
terbury zag hij op TV een aflevering van Father Brown, waarin het ging om ‘als 
het verdriet in je leven komt….’ Wat wilde hij zeggen over God? Wat is de rol 
van God in (pastorale) (nood-) situaties? Ds. De Ronde leest hierop aanslui-
tend Lucas 15, gevolgd door gebed. 
Na het persoonlijk rondje, dat niet wordt genotuleerd, wordt bij de mededelin-
gen melding gemaakt van het gesprek dat de voorzitter en ds. De Ronde heb-
ben gehad met de bezoekers van de avondzangdienst op 2 juli jl. De avond-
zangdiensten worden zeer gewaardeerd door de vaste bezoekers. In het ge-
sprek is ook de vorm van de zangdiensten aan de orde geweest. Over een jaar 
zal opnieuw geëvalueerd worden. 
Over het verslag van de kerkenraadsvergadering van 23 mei 2017 wordt een 
vraag gesteld en beantwoord. De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld, 
de actiepuntenlijst geactualiseerd. 
Vanuit de diverse taakgroepen en door de predikanten worden mededelingen 
gedaan, o.a. over voorbereidingen voor de Fancy Fair en talentenveiling en 
voor het startweekend, over BHV, beheer van ’t Trefpunt, bestrating rondom 
De Dorpskerk, de stand van zaken m.b.t. verkoop van het kerkgebouw in 
Standdaarbuiten, contact met een kerkelijk betrokken Afghaanse vluchteling. 
 De pilot voor een andere viering van het Heilig Avondmaal wordt ge-
evalueerd. Elk kerkenraadslid wordt gevraagd naar haar/zijn mening of erva-
ring. Over het algemeen is de viering als positief en prettig ervaren. De viering 
is volgens plan verlopen en beantwoordde aan het doel. 
Ook is gesproken over het doorlopen proces m.b.t. het bekendmaken van de 
pilot aan gemeenteleden. Achteraf gezien is de mening dat er onvoldoende 
(bijv. tijdens een gemeenteavond) is gecommuniceerd over dit onderwerp. De 
voorzitter is met een aantal gemeenteleden dat vragen gesteld had over de 
nieuwe viering, persoonlijk in gesprek gegaan, wat zeer gewaardeerd werd. 
M.b.t. het vervolg wordt afgesproken dat tijdens de gemeenteavond op 29 no-
vember a.s. evaluatie met de gemeenteleden zal plaatsvinden op basis van  
een luistersessie, waarna het onderwerp opnieuw geagendeerd wordt voor 
moderamen en kerkenraad. Ook in de Liturgische Werkgroep (LW) zal een 
evaluatie plaatsvinden en de LW zal deze terugkoppelen naar de kerkenraad. 
De eerstvolgende Avondmaalsviering in De Ontmoetingskerk (augustus) zal op 
de daar gebruikelijke wijze verlopen: rond de tafel. 
Conform afspraak geven de resp. taakgroepen aan welke twee doelstellingen 
uit het beleidsplan zij tot juli 2018 willen realiseren. Samengevat: 
-Taakgroep (Tg) Beheer: De Tg. Beheer wil alle vijf de doelstellingen uit het be-
leidsplan deels uitvoeren, i.c. de basis leggen en het proces optimaliseren.  
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- Evenwicht tussen inkomsten levend geld en totale lasten door reductie van 
kosten. 
- Rendabeler exploitatie van gebouwen. 
- Optimaliseren vrijwillige bijdrage. 
- Verhogen inkomsten uit collectes. 
- Verhogen inkomsten uit activiteiten. 
-Tg Gemeentezijn: 1. de organisatie van Startweekend e.d. en 2. contact leg-
gen met de ‘middengeneratie’ binnen de gemeente (de groep 25-60 jarigen). 
-Tg Jeugd:1. Kinderen meer in/bij de dienst betrekken en 2. na het laatste jaar 
KND (of zo nodig eerder) koppeling maken met Meetingpoint. 
-Tg Kerk & Wereld: 1. opbouwen jeugddiaconaat en 2. als Tg. K & W zichtbaar 
zijn binnen de gemeente. 
-Tg. Pastoraat: 1. omzien naar elkaar (binnen 2 maanden een welkomstbezoek 
aan nieuwe gemeenteleden en daarvan een terugkoppeling geven in de taak-
groep) en 2. organiseren wijkavond in alle wijken. 
Bij agendapunt ‘Diensten en activiteiten van de afgelopen en komende weken’ 
wordt o.a. aangegeven dat het jammer was dat tijdens de jeugddienst op 18 
juni de whatsapps slecht te lezen waren en ook dat er geen terugkoppeling 
plaatsvond in de preek. Overigens is de vorm van de dienst positief ervaren en 
voor herhaling vatbaar, zo mogelijk wat professioneler van opzet. Pinkster-
dienst: duurde erg lang, mede door medewerking van Interkerkelijk Koor. 
Jammer dat de samenzang voorafgaand aan de dienst niet bekend gemaakt 
was. De op 2 juli jl. door Gerarde de Jong (stagiaire) geleide zangdienst was 
een fijne dienst, die prima verliep. 
De rondvraag levert een aantal vragen op waaronder: 
- of de 2 op Oudejaarsdag geplande diensten mogelijk gecombineerd 
kunnen worden tot 1 dienst . Het moderamen zal dit bespreken en een voorstel 
hierover doen in de volgende kerkenraadsvergadering.  
- of de beamerpresentatie eventueel in een andere kleur kan worden ge-
toond i.v.m. mogelijk betere zichtbaarheid. Dit zal in de beamergroep worden 
besproken. 
Susanne Baan sluit de vergadering met het lezen van een korte tekst (zie hier-
onder), waarna de voorzitter de vergadering sluit onder dank aan de aanwezi-
gen voor hun inbreng. 
 
Susanne Baan, scriba. 
 

gelukkige momenten - prijs God 
moeilijke momenten - zoek God 
stille momenten - aanbid God 

pijnlijke momenten - vertrouw God 
elk moment - dank God 
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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 van harte uit voor de gemeenteavond op 

woensdag 29 november 2017 in De Vijverhof. 

Aanvang 20.00 uur. 

Vanaf 19.45 uur staat koffie en thee klaar. 

 
AGENDA 

 
1. Welkom door H.A. Bom, voorzitter kerkenraad 
2. Opening door ds. J.H. van der Sterre 
3. Presentatie door ds. A.S.J. Smilde, voormalig gevangenispredikant 
4. PAUZE 
5. Evaluatie andere viering Heilig Avondmaal 
6. Jaarrekening 2016 + Begroting 2018 Taakgroep Kerk&Wereld 
7. Jaarrekening 2016 + Begroting 2018 Taakgroep Beheer 
8. Mededelingen  
9. Rondvraag 
10. Sluiting door ds. F.C. de Ronde 

 
Hierna volgt een informeel samenzijn met een hapje en een drankje. 

 
Toelichting agendapunt 3: 
 
GEVANGENISPASTORAAT 
In ons midden is deze avond Ds. Aage Smilde uit Dordrecht. Ds. Smilde was 
behalve gemeentepredikant te Rotterdam (Bergsingelkerk) en Dordrecht (Wil-
helminakerk), met liefde werkzaam in het bijzondere pastoraat. Zo was hij 
schipperspredikant te Duisburg-Ruhrort, studentenpredikant in Heidelberg en, 
tot aan zijn emeritaat, gevangenispredikant in onder meer ‘De Dordtse Poorten’ 
te Dordrecht. En nog steeds reist hij naar buitenlandse gevangenissen om ge-
detineerden op te zoeken. Hem over zijn ervaringen te horen vertellen, is zeer 
de moeite waard.  
Zijn inleiding zal bestaan uit drie delen:  
‘Ervaringen’, ‘De gevangenis als instituut’ en ‘Pastorale zorg in de gevangenis’. 
Na zijn inleiding is er gelegenheid om vragen te stellen.  
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Portret van een gemeentelid - Edward Goudriaan 

 
Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi? 
Het verhaal van de barmhartige Samaritaan. We 
hadden vroeger op school het kijkboekje van het Ne-
derlands Bijbelgenootschap en ik kon me niet voor-
stellen dat je zo’n gewonde man zomaar langs de 

kant van de weg liet liggen. Als je later meer hoort van de achtergrond van dat 
verhaal begrijp je er wel iets meer van, maar het blijft onchristelijk dat je je 
naaste aan zijn lot overlaat. Nu ik ouder ben geworden vind ik het verhaal van 
Ruth heel erg mooi. 
 
Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die 
vraag?  
Hier heb ik lang over nagedacht, maar ik zou het echt niet weten. 
 
Waar ben je dankbaar voor in je leven? 
Voor mijn gezin: mijn vrouw, mijn kinderen en mijn familie. We zijn gezond, we 
hebben te eten en te drinken. We leven in vrede.  
Je beseft niet elke dag dat het bijzonder is dat je dat allemaal hebt. Pas als 
slecht nieuws dichterbij komt, dringt het tot je door dat de lijn tussen vreugde 
en verdriet heel dun is.  
 
Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen? 
Mijn droomkerk is een kerk waarin iedereen de ander accepteert zoals hij is. 
Iedereen vult het geloof op een andere manier in. Het is de kunst om daarbij 
iedereen in zijn waarde te laten. Het gaat niet om kleine dingen, maar om het 
geloof in God en met elkaar leven zoals dat vanuit het geloof gewenst is en 
daarbij je naaste te behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden. 
 
Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen? 
Het zingen. Ik houd van liederen die je lekker vlot mee kunt zingen. Ik zou ook 
de aandacht voor de kinderen in de oppas en in de kindernevendienst niet wil-
len missen en de zegen vind ik ook belangrijk. Ik vind het fijn dat de kinderen 
voor de zegen terugkomen, zodat ook zij daarbij zijn. 
 
Waar word je blij en enthousiast van in de kerk? 
Ik word blij van mooie liederen. De melodie spreekt mij het eerst aan, ik kijk 
pas later naar de tekst en dan blijkt dat er veel liederen met een mooie melo-
die en een mooie tekst zijn. 
 
Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week? 
Dat ik op ieder moment bij God terecht kan. Waar ik ook ben, Hij is er altijd! Ik 
word er door hem ook niet op afgerekend als ik er eens wat minder mee bezig 
ben. In het verhaal van de verloren zoon geeft de vader een feest als zijn 
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zoon weer terugkomt. Hij is er altijd voor jou, ook al ben jij er niet altijd voor 
hem. 
 
Wat wens je je medegemeenteleden toe? 
Vrede, gezondheid en geluk in het geloof! Ik wens hun dat ze blij worden van 
hun geloof en dat het verhaal van de barmhartige Samaritaan hun voorbeeld 
is: je naaste liefhebben en net zo behandelen als je zelf behandeld wilt wor-
den. Het is een gebod: het zegt wat je wèl moet doen. 
 
Welk lied zing je heel graag? 
Lied 270 uit de Evangelische liedbundel: 
 

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Aan uw daaglijks leven, uw gezin, uw werk, 
wilt u daaraan geven, dan bent U Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

 
Aan wie geef je de pen door? 
Aan ds. Van der Sterre. 
 
 

De boekentafel wil weer voor iedereen klaar staan in 
De Vijverhof op 19 november en 10 december. We 
hebben dan veel boekjes voor de kersttijd, vooral 
voor kinderen. Maar ook verhalenbundels en gedich-

ten. Wij willen graag wijzen op de prachtige bundels van Dirk van de Glind. 
Hieronder staat een korte beschrijving van zijn boek: Lieve mens, lééf wat je 
bent. Het is zelfs mogelijk een boek van ons te lenen voor een paar weken. 
 
Lieve Mens, Lééf wat je Bent! is een vervolg op Lieve Mens, Wéés wat je Bent! 
Maar nu met verder uitgediepte en aangevulde thema’s. Overigens zijn beide 
boeken prima afzonderlijk te lezen. 

Van de Glind stelt dat de chaos in de wereld ontstaat door het feit dat 
maar weinig mensen voluit de mens durven en kunnen zijn die ze werkelijk zijn. 
‘Oorlogen beginnen daar waar mensen het contact met hun ziel verliezen’. Een 
oorlog kan in jou en mij beginnen. De oplossing? Leven vanuit je ziel. Het is 
een eenvoudige stelling met een hoog waarheidsgehalte. Hoe langer je hier-
over nadenkt, hoe meer je de essentie te pakken krijgt. 
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‘Er gaat niet zoveel verkeerd op deze wereld, omdat we maar doen wat 
we willen. Het gaat vaak mis omdat we dat juist niet doen’. 

Jezelf trouw blijven is een voorbeeld van leven vanuit je ziel. De con-
sequenties van ontrouw aan jezelf zijn vaak niet te overzien. Niet voor jezelf, 
niet voor de mensen om je heen. Zoals in zijn vorige werk al benadrukt en in-
middels hopelijk alom bekend: je bént niet je ego en je bent geen afgescheiden 
individu.  
 
Op onze tafel hebben we boeken uit de serie "Lieve mens".  Kom eens kijken, 
misschien is er een mooie aanschaf voor kerst bij. We zien u graag bij onze 
boekentafel. Wij wensen ieder een mooie advents- en kersttijd. 
Nel, Janneke en Bep 
 
 

Meet and Eat 
Op vrijdag 24 november zal er weer een heerlijke maaltijd ge-
serveerd worden. 
Aanvang 18.00. uur. Locatie: ‘t Trefpunt. 
U / jij kunt je aanmelden bij Addy Roks.0168-462254 
(a.roks-kwist@kpnplanet.nl) 
Vindt u het gezellig om eens met elkaar te eten, geef u zich dan 

snel op en vraag gerust een kennisje, buurvrouw of buurman mee. 
Na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage geven. 
 
 
Bloemschikken  
Op de woensdag 1 november 2017 gaan we 
weer bloemschikken. 
In ‘t Trefpunt. Aanvang 19:30 uur. Dit onder lei-
ding van Simon Nieuwkoop. Komt u ook?  
U kunt zelf een bakje en/of tuinmateriaal mee-
brengen, maar er zijn voldoende verse bloemen 
en eventueel bakjes. 
 

Aanmelden bij: Addy Roks 462254, e-mail: a.roks-kwist@kpnplanet.nl 
 
 

Kerstviering voor de ouderen 
Dinsdag 19 december organiseert de ouderensoos de jaar-
lijkse kerstviering. Aanvang 15.00 uur, maar de deur van De 
Vijverhof staat vanaf 14.30 uur open. 
Het is de bedoeling dat wij aan de hand van een liturgie het 
kerstevangelie volgen. Dit zal gedaan worden in de vorm 
van gedichten, liederen en een meditatie. 
De viering wordt afgesloten met een maaltijd en eindigt om 



 pagina 14  

ongeveer 18.30 uur. Wij nodigen u van harte uit. Voor vervoer belt u naar een 
van de onderstaande personen. 
Graag opgeven voor 18 december: 
Nel Zegelaar tel. 462125 Bep. v.d. Mast tel. 462632 
Addy Roks tel. 462254 Nel v. Dorp tel. 463639 
 

Commissie gemeenteactiviteiten 
 
Woensdag 22 november 2017, 20.00 uur in ’t Trefpunt 
Wij hebben de schrijfster Heleen Pasma, uit Middelburg, uitgenodigd om te 
vertellen over: 
 

Geloven, hoe doe je dat? ....  JOODS BIJBELLEZEN 
 

Vanouds lezen we in de kerk de bijbelverhalen met een christelijke bril op. 
Achterstevoren dus, vanuit het NT naar het OT toe, zodat in profetieën en 
verhalen Jezus als het ware wordt ‘ingelezen’. Daarbij nemen we elkaar vaak 
ook nog de maat over wat er precies staat... 
 
Kan het ook anders? 
Lezen met een ‘Joodse bril op’ geeft een ander beeld. Zoals sprookjes veran-
deren van simpele verhaaltjes voor het slapengaan in variaties op oerverha-
len, zo worden ‘echtgebeurde’ kinderbijbelverhalen tot oerervarings-verhalen 
over goed en kwaad, over bijzondere geboorten, over vaders en broers en de 
jongste zoon die wint.  
Jezus Jozefzoon, geboren uit Joodse ouders, las Joodse boeken, zong psal-
men met zijn familie en moest een eind lopen naar Jeruzalem. Woorden van 
Jezus zijn nooit los verkrijgbaar, maar ingebed in zijn taal, tijd en traditie. Als 
je wilt weten wat hij bedoelt, moet je zijn achtergrond leren kennen, zijn Tora, 
profetieën en geschriften opslaan en kennis nemen van de mondelinge uitleg 
van generatie op generatie. Voelen wat er meetrilt in de eeuwenoude klank-
kast van Joodse overlevering. Dat is lezen met een bevrijdende blik.  
Aan de hand van verhalen over bijbelse figuren en thema's zal Heleen Pasma 
u daarvan iets laten proeven en het plezier in bijbellezen, dat zij ervaart, met u 
delen. 
 
Heleen Pasma (1945) houdt zich sinds 1984 bezig met die ‘Joodse bril’. De 
gereformeerde traditie was haar wieg en paplepel, het leren van bijbels He-
breeuws en ‘Kerk & Israël’ waren haar vorming en het vrijwilligerswerk in kerk 
en synagoge is haar voedsel. Zij is lid van de Hervormde Gemeente St. Lau-
rens (in een Samen Verder proces met de Gereformeerde Kerk aldaar). Naast 
docente Jodendom aan de Cursus Theologische Verdieping in Goes is zij 
gastvoorganger in de PKN. 
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Jeugdrubriek 

 
Van de kindernevendienst 
De maand november start met Dankdag. We danken God voor het eten dat 
we krijgen. We kunnen God ook danken voor mooie dingen die we meema-
ken. Toch kan het soms ook tegenzitten, je kunt bijvoorbeeld verdrietig zijn. In 
de wereld zijn er ook nog steeds mensen die honger lijden. Ook daarvoor kun 
je bij God terecht, je kunt hem om hulp vragen door te bidden.  
 
De 2e zondag is er Flame. 
 
De 3e zondag gaat het over wie belangrijk is. Zou jij koning of koningin willen 
zijn? Je bent dan beroemd, belangrijk en staat bijvoorbeeld afgebeeld op een 
2 euro munt. Maar wie is er nou echt het belangrijkst? Jezus leert ons in het 
verhaal dat we lezen dat God het belangrijkst is. Met Hem mogen we leven. 
Hoe doe je dat, leven met God? Daarover gaat het in de kindernevendienst. 
 
De 4e zondag van november horen we van Jezus dat Hij eens naar de hemel 
zal terugkeren (dat gebeurt met Hemelvaart), maar Hij belooft ook terug te 
komen naar de aarde om alles nieuw te maken. We hopen dus op een betere 
wereld met God. Daarop blijven vertrouwen is niet altijd makkelijk, er gebeu-
ren helaas nare dingen. We zullen in de kindernevendienst samen nadenken 
over hoe we toch kunnen blijven geloven in wat God ons belooft. 
 
De maand december is het Advent. We leven toe naar de geboorte van Je-
zus. We doen dat door de verhalen van Lucas hierover te lezen. Het gaat over 
Zacharias die letterlijk met stomheid is geslagen door het bericht dat hij een 
zoon zal krijgen. Hij kan niet meer praten totdat zijn zoon Johannes wordt ge-
boren. We lezen over de engel Gabriël die Maria komt vertellen dat ze een 
bijzonder kind verwacht. We horen hoe Maria het uitzingt van blijdschap. Met 
een lied dankt ze God dat zij dit Koningskind mag dragen.  
 
Elke zondag zullen we in de kerk een kaarsje aansteken totdat er met kerst 4 
kaarsjes branden. Dit jaar zal er ook weer een mooie projectposter in de kerk 
hangen en in de kindernevendienst gaan we leuke opdrachten en spelletjes 
doen en voor de jongste kinderen hebben we mooie knutselwerkjes.  
Doe je mee? We hopen je weer te zien bij de kindernevendienst! 
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Zondagmorgen 12 november (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 
 
 
 
 

 
kinderkerkflame@hotmail.com 

 
 

 

TAAKGROEP   BEHEER 
 

Verantwoording collecten 

17 sep. Instandhouding kerk en eredienst   € 196,48 

24 sep. Instandhouding kerk en eredienst   € 179,06 

  1 okt. Onderhoudsfonds     € 221,25 

  1 okt. Instandhouding kerk en eredienst   € 144,72 
  8 okt. Instandhouding kerk en eredienst   € 238,75 
  8 okt U-2 dienst, special      € 184,32 
 
Fendertshofdiensten: 11 sep.  € 19,30 
Koffiekerk:   28 aug. € 25,00 en 25 sep. € 26,60 

 
Verjaardagsfonds  

Voor het verjaardagsfonds is in het 3e kwartaal een bedrag van € 1189,57 bij-

eengebracht. 

 
Kerkbalans 2017  

De toezeggingen voor kerkbalans 2017 bedragen tot nu toe € 91.681,50 waar-

van er inmiddels ruim € 79.500,- 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 ontvangen: 

via mw. A. de Vrij € 20,-, mw. L. Nouwen € 20,- en via Ds. Van de Sterre € 20,-.  

 

Alle gevers en lopers weer hartelijk dank.  
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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 

 

 
KERSTMARKT in DE VIJVERHOF 

zaterdag 9 december vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur 

 

• Kerststukjes 

• Kerstkaarten 

• Kerstartikelen 

• Erwtensoep 

• Glühwein 

• Rad van Avontuur met lekkere spullen waarvan u kunt smullen.  

 

Ook dit jaar nodigen we iedereen weer hartelijk uit een bezoekje te komen 

brengen aan de jaarlijkse kerstmarkt in De Vijverhof, waar u weer kunt genie-

ten van een heerlijk kopje koffie of thee of een glaasje fris.  

Verder is er ook warme glühwein, witte en rode wijn, rosé en bier. 

Wij hopen weer op een gezellige drukte (zodat het Rad weer volop kan draai-

en), een prettige sfeer en een goede opbrengst. 

We zouden het erg waarderen als u koek of cake zou willen bakken voor bij de 

koffie en thee of voor bij het Rad van Avontuur. Ook Kerstspulletjes voor de 

verkoop kunnen we goed gebruiken. U kunt deze vanaf 09.00 uur afgeven in 

De Vijverhof of vooraf even contact leggen met Henk Nijhoff, 0168-463357 of 

0649115532. Ook bloembakjes e.d. die gebruikt kunnen worden voor het ma-

ken van kerststukjes kunt u inleveren bij Jeanne Moerland, Tiny Verhagen of 

Hetty Bom. 
Wij rekenen op uw medewerking en 

hopen dat u tijdens de kerstmarkt aanwezig kunt zijn! 

 
Nels erwtensoep volgens het Torenpolderrecept 

Deze overheerlijke erwtensoep kunt u ook, om thuis te eten, vooraf bestellen 

bij Nel van Dorp, Leeuwerikstraat 26, tel. 463639 (eventueel kunt u ook porties 

van een ½ liter afnemen). 

De ingrediënten voor deze soep worden geschonken door gemeenteleden. 
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Nel kookt de erwtensoep, vriest ze in en levert ze, indien gewenst, bij u thuis 

af, maar het is ook mogelijk om van deze heerlijke soep te smullen tijdens de 

kerstmarkt in De Vijverhof. 

 

Vorig jaar hebben we ook ons gezicht laten zien tijdens de kerstmarkt op de 

Voorstraat op de avond voordat onze kerstmarkt werd gehouden. We hebben 

toen kerststukjes verkocht op de Voorstraat en de kerk was geopend voor be-

zoek waarbij leden van de Taakgroep GemeenteZijn hebben meegewerkt om 

de mensen tijdens hun bezoek te spreken en te begeleiden. 

Dit jaar zal de kerstmarkt op de Voorstraat op dezelfde dag zijn dat wij in De 

Vijverhof onze kerstmarkt houden. Alleen is het begin op de Voorstraat pas om 

16.00 uur en eindigt de kerstmarkt om 22.00 uur. We willen proberen ook daar 

als kerk ons gezicht te laten zien. Hoe we dat gaan doen is nog niet bekend, 

omdat daar nog besprekingen over gevoerd zullen worden. Maar daar er geen 

Contactruimte meer uitkomt voor de kerstmarkt wil ik deze activiteit toch alvast 

noemen, ook al is de uitkomst niet bekend. Via de mededelingen en de website 

www.pknfijnaart.nl zullen we meer aan u bekend maken. 

 

Henk Nijhoff 

 

 

 

TAAKGROEP KERK en WERELD 
 

 
Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld 
17 september Noodhulp Sint Maarten € 1230,09 

24 september Eigen gemeente: Bloemen pastoraat €   147,72 
  1 oktober PKN: Kerk en Israël  €   196,94 
   
 
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 
Achter in De Dorpskerk staat een krat om producten in te zamelen voor de 
voedselbank Moerdijk.  
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 
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ingezameld. Elke maand kiezen we dus een ander (houdbaar) basisproduct. In 
november: ontbijtkoek en in december: wasmiddel en afwasmiddel 
 
Hulp voor Younos Sunny uit Pakistan 
 
Beste gemeenteleden, 
Op onze oproep in Contactruimte voor het geven van benodigdheden voor de 
woninginrichting van Younus Sunny uit Pakistan is geweldig gereageerd. Wij 
ontvingen ruim voldoende spullen om zijn woning in te richten. 
Voor alle gaven zegt de diaconie u namens Younus hartelijk dank. Zijn familie,  
vrouw en 3 kinderen, is inmiddels in Fijnaart aangekomen. Ze zijn zeer geluk-
kig en hopen nu hier een nieuw leven op te kunnen bouwen. 
 

De Schoenendoos-actie komt er weer aan!!  

Geschikt voor alle leeftijden! Zoals u al jaren gewend bent van ons, doen wij 

ook dit jaar weer mee aan de actie ‘Schoenmaatjes’ van Edukans. De actie 

houdt in dat kinderen een schoenendoos versieren en daarna vullen met spul-

letjes zoals toiletartikelen, een speelgoedje, een knuffel en schoolspullen. 

De schoenendozen worden later verzonden naar kinderen elders op de wereld; 

kinderen die het veel minder goed hebben dan wij en die ontzéttend blij zijn 

met zo’n gevulde schoenendoos. 
We willen u vragen om een gevulde schoenendoos in de kerk af te geven. Dit 
kan t/m 20 november. Achter in de kerk vindt u schoenendozen en folders. U 
mag een schoenendoos meenemen en thuis vullen. Als u zelf nog een lege 
schoenendoos hebt, wilt u die dan gebruiken? 
Op de flyer staat wat u wel en juist niet in de schoenendoos kunt stoppen. 
 
U kunt ook geld geven voor de verzendkosten van de dozen.  
Ook mag u losse spulletjes (alles uiteraard nieuw/netjes en schoon) inleveren.  
Voor deze spullen staat een grote doos achterin de kerk. De spullen zijn voor 
kinderen tussen 2 en 14 jaar. Edukans gebruikt deze spullen om dozen aan te 
vullen of extra dozen te vullen. Denk aan:  
� toiletspullen zoals zeep, shampoo, handdoek, washand, tandenborstel, 

tandpasta, kam, borstel, haarspeldjes of haarelastiekjes, spiegeltje, 
kettinkje; 

� schoolspullen zoals schriften, pennen, (kleur)potloden, gum, schaar, 
puntenslijper, liniaaltje, etui, lijm, schrijfblok, kleurboek; 

� kleine speelgoedjes zoals balletje, knikkers, autootje, jojo, springtouw, 
puzzeltje, muziekinstrumentje, plastic of houten diertjes, bouwblokjes, 
kraaltjes; 

� andere dingen waar een kind plezier van kan hebben, zoals kleine knuffels 
(geen varken), knutselspulletjes (bijv. vouwblaadjes, figuurscharen, 
verfdoosje, stickertjes), een t-shirtje, petje. 

� Let op: 
GEEN oorlogsspeelgoed of –kleding (bijv. shirt of pet met camouflageprint) 
GEEN ‘eng’ speelgoed zoals een plastic slang, spin 
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GEEN spullen/speelgoed met batterijen 
GEEN snoep of ander eten (koekjes e.d.)  
 

LET OP:  
� Lees de folder goed om te weten welke spullen wel en welke niet in de 

schoenendoos mogen. 

� PLAK DE DOOS NIET DICHT OF PAK HEM NIET IN (bijv. met inpakpa-

pier). Alle dozen worden namelijk door Edukans vóór verzending geopend 

en gecontroleerd. Doe er liever een ‘postbode-elastiek’ omheen. 

� Doe het machtigingsformulier voor de verzendkosten boven op de doos 
(en dus niet erin!) of geef hem af aan een lid van de taakgroep Kerk en 
Wereld. 

 
Voor meer informatie over de actie kunt u kijken op www.edukans.nl bij ‘scho-
lenacties’ en/of ‘schoenmaatjes’. Voor extra informatie kunt u contact opnemen 
met Helmut Lange of via kerkenwereld@pknfijnaart.nl 
 

IEDEREEN BIJ VOORBAAT BEDANKT VOOR DE MEDEWERKING! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dankdienst voor gewas en arbeid 5 november 2017 
 

De taakgroep Kerk en Wereld organiseert ieder jaar 
activiteiten rondom de dankdienst voor gewas en ar-
beid, waaronder het maken van fruitbakjes voor ge-
meenteleden van 78 jaar en ouder. In deze viering 
staan we stil bij wat het land opbrengt en wat de 

vruchten van het werk zijn. Elke dag ligt er iets op ons bord van die oogst. Op 
deze manier willen wij als gemeente dankbaar zijn voor al hetgeen wij mogen 
ontvangen. 
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Op zondag 5 november vindt dit plaats. Het fruit wordt gesponsord door een 
aantal fruittelers. Alles wat we tekort komen wordt gekocht met korting bij de 
supermarkt en andere bedrijven. Hier zijn wij erg dankbaar voor. Hierdoor is 
het niet nodig dat er fruit gebracht wordt. 
Wil u toch wat geven dan kan dat altijd voor de voedselbank achter in de 
kerk. Daar staan bakken waar u lang houdbare producten in kunt leggen, wat 
zeer op prijs gesteld wordt.   
Heeft u nog vragen dan kunt u mij bellen: Jan den Hollander ( 0168-404463) of 
per mail (jandenhollandervlees@gmail.com). 
 
Op zaterdag 4 november 2017 tussen 9.00 en 12.00 uur worden de fruitbak-
jes in De Vijverhof door de leden van de taakgroep Kerk en Wereld samenge-
steld. Indien u ons daarbij wilt helpen, bent u van harte welkom. U kunt zich 
hiervoor aanmelden bij Jan den Hollander. 
Tevens een oproep voor het bezorgen van de fruitbakjes op zondag 5 no-
vember 2017.  
 
Namens de taakgroep Kerk en Wereld, 
Jan den Hollander 
 
 

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

 
  1 nov. 14.15 uur: Ouderensoos 
  7 nov. 20.00 uur: Vergadering Kerkenraad 
  8 nov. 9.15 – 10.00 uur: Gebedskring (2

e
 woensdag van de maand!!!) 

13 nov. 20.00 uur: Vergadering Jeugdraad 
15 nov. 14.15 uur: Ouderensoos 

16 nov. 15.30 uur: Bijbelgesprekskring 

20 nov. 20.00 uur: Vergadering Kerkrentmeesters 
22 nov. 20.00 uur: ‘Geloven, hoe doe je dat?’ Heleen Pasma, ‘t Trefpunt 

26 nov. 20.00 uur: Zondagavondgesprekskring, Appelaarseweg 2 

28 nov. 14.30 uur: Zendingskrans 

28 nov. 20.00 uur: Vergadering Moderamen 
29 nov. 14.15 uur: Ouderensoos 
  6 dec. 9.15 – 10.00 uur: Gebedskring 
12 dec. 20.00 uur: Vergadering Kerkenraad 
13 dec. 14.15 uur: Ouderensoos 
18 dec. 20.00 uur: Vergadering Jeugdraad 
19 dec. 15.00 uur: Ouderensoos: kerstviering 
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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. 

 

 

DIVERSE MEDEDELINGEN 
 

Deze keer wil ik u en mezelf nog eens informeren  

hoe de organisatie is, waarbij we al zoveel jaren 

betrokken zijn, waarvoor we handtekeningen ver-

zamelen en kaarten verkopen. U bent deel van een groot geheel. 

 
De organisatie 

Amnesty is een wereldwijde organisatie die gesteund wordt door ruim 7 miljoen 

leden, sympathisanten en activisten. Hiervan steunen twee miljoen mensen 

Amnesty financieel als lid, donateur of vaste begunstiger. Amnesty Nederland 

is met 255.000 leden één van de grootste afdelingen. 

Wij zijn een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen die strijden 

tegen onrecht. In meer dan 150 landen voeren we actie voor gerechtigheid, 

vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. 

Ons werk beschermt en versterkt mensen: van het afschaffen van de doodstraf 

tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting en van het beschermen 

van de rechten van migranten en vluchtelingen tot het strijden tegen politiek 

geweld en vervolging. 

Met onze beweging kunnen we een vuist maken tegen onrecht. We weten 

waar we een verschil kunnen maken en hoe we onze miljoenen supporters 

kunnen mobiliseren. Dit doen we namelijk al meer dan vijftig jaar. 

 

Heel veel dank voor wat u in het afgelopen jaar gedaan hebt voor de mensen-

rechten. 

Een mooie kersttijd gewenst, 

Bep Rosing-Punt 
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NIEUWS OM DOOR TE GEVEN 
 

Lees en leef toe naar Kerst met het NBG-adventsrooster 
 
December. Een feestelijke maand met eerst chocoladeletters, dan kerstkrans-
jes en we sluiten af met oliebollen. Er valt heel wat te vieren en te gedenken! 
 
Voor veel christenen is het ook een tijd van verwachting: de komst van Jezus 
op aarde. De eerste adventskaars brandt op zondag 3 december. Op 24 de-
cember branden ze alle vier en een dag later vieren we de geboorte van Jezus, 
het ‘Licht voor de wereld'. 
 
Elke dag een bijbeltekst 
Doe mee met het adventsleesrooster van het NBG en begin elke dag met de 
Bijbel. Een waardevolle mogelijkheid om alleen of juist samen bewust toe te 
leven naar Kerst. Het rooster is samengesteld door bijbelwetenschappers van 
het Nederlands Bijbelgenootschap en het thema is: een nieuw begin.  
Aanmelden kan via debijbel.nl/advent.  
Vanaf 3 december krijg je dan dagelijks per mail een bijbeltekst met een korte 
toelichting en een open vraag. Op de adventszondagen is er steeds een over-
denking aan het rooster toegevoegd. 
 
Gratis boekje 
Via vrijwilligers van het NBG is het rooster ook verkrijgbaar als boekje. 
Rond 1 december zijn de bijbelleesroosters gratis verkrijgbaar. Ze liggen op de 
leestafel achter in de kerk. Het enige wat u hoeft te doen is een kaartje invullen 
voor ontvangst. 
 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap 
Contactpersoon: Janneke van Baren 

 
 
Kerstconcert 

Op zondag 10 december 2017 geeft het Interkerkelijk Koor Fijnaart, samen met 

Gemengd koor Przyjazn uit Klundert, een kerstconcert. 

Dit concert wordt gehouden in De Dorpskerk in Fijnaart ’s middags om 15.00 

uur. 

De toegang is gratis; er wordt wel  een vrijwillige bijdrage gevraagd ter bestrij-

ding van de kosten. 

Na afloop bent u uitgenodigd voor een kop koffie/thee of een glas Glühwein. 

Alvast hartelijk dank, 

 

Met vriendelijke groet, 

Marianne van der Waal, secretaris Interkerkelijk Koor Fijnaart 
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Bijbelleesrooster voor de maanden  

november en december 2017 
 
 

november 

wo 1 Psalm 65 Dank 

do 2 Psalm 116 God heb ik lief 

vr 3 Matteüs 21:33-44 Geduldige landheer 

za 4 Matteüs 21:45–22:14 Bruiloft 

zo 5 Psalm 38 Pijnlijk 

ma 6 Matteüs 22:15-22 Belastende vraag 

di 7 Matteüs 22:23-33 Ken de kracht van God 

wo 8 Matteüs 22:34-46 Kernvragen 

do 9 Matteüs 23:1-12 Het gaat niet om uiterlijke vormen 

vr 10 Matteüs 23:13-26 Waarschuwende woorden 

za 11 Matteüs 23:27-39 Lokroep in harde woorden 

zo 12 Jesaja 48:1-11 Nieuws 

ma 13 Jesaja 48:12-22 Vluchtweg 

di 14 Jesaja 49:1-13 Uitgekozen 

wo 15 Jesaja 49:14-26 Gods moederliefde 

do 16 Psalm 88 Absolute duisternis 

vr 17 Matteüs 24:1-14 Wachten op goed nieuws 

za 18 Matteüs 24:15-28 Wees klaar 

zo 19 2 Tessalonicenzen 1:1-12 Volhouden 

ma 20 2 Tessalonicenzen 2:1-17 Herken de vijand 

di 21 2 Tessalonicenzen 3:1-18 Werkhouding 

wo 22 Psalm 128 Genieten  

do 23 Matteüs 24:29-44 Les van de vijgenboom 

vr 24 Matteüs 24:45-51 Verwachting 

za 25 Psalm 85 God is rechtvaardig 

zo 26 Matteüs 25:1-13 Oliecrisis 

ma 27 Matteüs 25:14-30 Talentenjacht 

di 28 Matteüs 25:31-46 Scheiding 

wo 29 Jeremia 24:1-10 Rijp en rot 

do 30 Jeremia 25:1-14 Nog niets geleerd 
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december 

vr 1 Jeremia 25:15-26 Straflijst 

za 2 Psalm 19 Duidelijke taal 

zo 3 Jesaja 5:1-7 Zorgzame vriend 

ma 4 Jesaja 5:8-17 Afloop 

di 5 Jesaja 5:18-24 Brand 

wo 6 Jesaja 5:25-30 Angstbeeld 

do 7 Jeremia 25:27-38 Geen ontkomen aan 

vr 8 Jeremia 26:1-9 Slecht nieuws 

za 9 Jeremia 26:10-24 Wat doe je met de boodschapper? 

zo 10 Jeremia 27:1-11 Tuig 

ma 11 Jeremia 27:12-22 Profeten gezocht 

di 12 Jeremia 28:1-17 Onbreekbaar ijzer 

wo 13 Jeremia 29:1-9 Bid voor de stad 

do 14 Jeremia 29:10-23 Briefwisseling 

vr 15 Jeremia 29:24-32 Dreigbrief 

za 16 Jesaja 34:1-17 Een zwaard aan de hemel 

zo 17 Jesaja 35:1-10 Bloei 

ma 18 Jeremia 30:1-11 Geen onevenredige straf 

di 19 Jeremia 30:12–31:1 God vergeet zijn volk niet 

wo 20 Jeremia 31:2-14 Feestelijke toekomst 

do 21 Jeremia 31:15-22  Hoopvol  

vr 22 Jeremia 31:23-30 Keer ten goede 

za 23 Jeremia 31:31-40 Nieuw verbond 

zo 24 Titus 1:1-16 Profielschets 

ma 25 Titus 2:1-15 Samenleven 

di 26 Titus 3:1-14 Betrouwbare boodschap 

wo 27 Jeremia 32:1-15 Koopcontract 

do 28 Jeremia 32:16-25 Gebed van Jeremia 

vr 29 Jeremia 32:26-44 Herstel 

za 30 Jeremia 33:1-11 Feestgedruis 

zo 31 Jeremia 33:12-26 Gelukkig, nieuw jaar 

 

 

Bezorging Contactruimte 

Mw. Huijzers heeft te kennen gegeven te willen stoppen met het bezorgen van 

het kerkblad. Haar wijk bestaat nu uit 10 adressen (Kadedijk, oneven num-

mers; van Disstraat en de Boomgaardstraat). Wie wil deze wijk overnemen? 

Graag contact opnemen met Jan Nieuwenhuizen of Ad van der Boon. 

 

 


