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OVERDENKING 
 

De Trooster 

Ik las een interview met de schrijfster Esther Gerritsen. Zij heeft pas een boek 

geschreven met als titel ‘De Trooster’. De hoofdpersoon in dit boek heet Jacob, 

hij is koster in een klooster, waar ook gasten worden ontvangen die in retraite 

gaan. Jacob raakt bevriend met een van deze gasten, maar die blijkt een don-

kere kant te hebben. Uiteindelijk kan Jacob deze Henri niet helpen en in Jacob 

brengt dat een ontwikkeling op gang. Hij worstelt met zichzelf (en met God, 

evenals zijn naamgenoot aartsvader Jacob) en raakt zich bewust van zijn eigen 

oordelen en angsten. 

De Jacob van dit boek is een gelovige man, dat is een zeldzaamheid in de Ne-

derlandse literatuur. In een interview vertelt de schrijfster dat zij reacties krijgt 

van mensen die het knap vinden dat zij de gedachten van een religieus perso-

nage verwoordt. Die mensen zijn vaak verrast dat zij zelf ook aan geloof doet. 

Het geloof helpt haar om de eigen tekortkomingen ontspannen onder ogen te 

zien. Het troost haar dat je voor God niet perfect hoeft te zijn. 

Aan het begin van het boek staat een motto van de C.S. Lewis (o.a. bekend 

van ‘The Chronicles of Narnia’) dat uitlegt wat een oprecht zelfonderzoek ople-

vert: “Ik onderzocht mijzelf voor het eerst met een serieus praktische bedoe-

ling. En daar trof ik ontstellende dingen aan: een dierentuin vol begeerten, een 

gekkenhuis vol ambities, een kleuterschool vol angsten, een harem vol gekoes-

terde haatgevoelens.” 

Als Lamech, één van de oerfiguren uit het eerste bijbelboek Genesis zijn pas-

geboren zoon ziet, breekt er iets in hem. Hij raakt ontroerd door de hulpeloos-

heid van dit schepseltje: ‘Deze zal ons troost geven’ en daarom noemt hij hem 

Noach, wat in het Hebreeuws rijmt op troost.  

Met Pinksteren heeft de kerk gevierd dat zij de Heilige Geest ontvangen heeft, 

die Trooster wordt genoemd, de nieuwe vertaling spreekt van Pleitbezorger. 

Deze Trooster maakt ons niet tot ideale christenen of perfecte mensen, maar 

helpt ons om eerlijk naar onszelf te kijken, zoals Esther Gerritsen zegt in het 

interview: “Je eigen leven kan zo’n gedoetje zijn, en maar overzicht proberen te 

houden en betekenis zoeken en bezig zijn met wat jij van mij vindt en ik van 

jou.” Wat is dan onze troost, wanneer we zoals Jacob worstelen om ons leven 

op orde te krijgen en de zin ervan ongrijpbaar is? Gods Geest pleit voor ons, 

die brengt ons te binnen dat niets ons zal scheiden van de liefde van Christus. 

Daarom bidden wij met lied 302: 4 

O Heilge Geest, ons hoogste goed 

ten Trooster ons gegeven 

heb dank dat Gij ons delen doet 

in Jezus dood en leven. 

Beveilig ons in alle nood 

blijf ons nabij in angst een nood 

op U steunt ons vertrouwen.               Ds. F.C. de Ronde 
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KERKDIENSTEN 
 

 
3 juni Ons West Brabant (FM:106,3 Kabel 87,5): Protestantse gemeente, Fijnaart 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden  

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Susanne Baan 

Gastheer / gastvrouw Edward Goudriaan 

Collecte Rondgang 
 
              Uitgang 

1e Bijbels voor gevangenen in Suriname 
2e Instandhouding kerk en eredienst  

Onderhoudsfonds  

 
 
10 juni Ons West Brabant: Gereformeerde kerk, Zevenbergen 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Doopdagviering; Jeugd- en gezinsdienst 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Nicky van Dam 

Gastheer / gastvrouw Wim Tolenaars 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

KIA: Werelddiaconaat (Guatemala) 
Instandhouding kerk en eredienst  

 
 

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

 

 
17 juni Ons West Brabant: Hervormde kerk, Klundert 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden  

Voorganger Ds. H.G. van Viegen, Waddinxveen. 

Ambtsdrager van dienst Dina Korteweg 

Gastheer / gastvrouw Kees Oostdijck 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

KIA: Binnenlands diaconaat 
Onderhoudsfonds  
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24 juni Ons West Brabant: Gereformeerde kerk, Klundert 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Heilig Avondmaal 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde 

19.00 uur Zangdienst in De Ontmoetingskerk, 
Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Menno Bom 

Gastheer / gastvrouw Wim Tolenaars 

Koster 19.00 uur Bas van Dueren den Hollander 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Wereldwijd Noodhulpfonds ACT Alliance 
Voedselbank 

 
 

ROOSTERS 
 

 Kinderoppas Kindernevendienst 

  3 juni Marloes en Femke Tiny en Neely Anne 

10 juni Geerte, Ad Verhagen en 
Dicky Baas 

Marjolein en Saskia 

17 juni Anne en Angelique Monique en Claudia 

24 juni Addie en Nelleke Neely Anne 

 

 Bloemendienst Organist 

  3 juni Jeanne Moerland Johan van der Steen 

10 juni Marion Kruis Johan van der Steen 

17 juni Hetty Bom Barthold Jongejan 

24 juni Adri de Vrij Johan van der Steen 

 

 PPT-dienst Beamerdienst BHV dienst 

  3 juni Lonneke Willian Willian d G, Susanne B 

10 juni Tiny Gerrit Henk N, Wim L. 

17 juni Jan Piet Jan d H, Jolanda d H 

24 juni Jeroen Arjan Susanne B, Anton B. 
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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 juni: NBG: Bijbels voor gevangenen in Suriname 

De Bijbel betekent veel voor gevangenen in Suriname. Zo kunnen ze kennis-

maken met een nieuw, ander leven. Daarom geeft het NBG bijbels aan gevan-

genen die geraakt zijn door de bijbelse boodschap. Steun vandaag nog ons 

project ‘Bijbels voor gevangenen in Suriname’. 

 

10 juni: Kerk in Actie: Werelddiaconaat (Guatemala) 

   Bijeenhouden biedt jongeren toekomst 

Guatemala kent veel geweld en corruptie, mede door de gruwelijke burgeroor-

log die het land decennia lang teisterde. De sociale en economische ongelijk-

heid in het land zijn groot. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren, 

hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. De organisa-

tie Vredescentrum Barbara Ford biedt deze jongeren een vakopleiding, bij-

voorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt 

de jongeren vervolgens samen in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een on-

derneming starten. Ook leert de organisatie jongeren op te komen voor hun 

rechten. Jongeren krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te ver-

werven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het 

Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in 

(mensen)rechten. Maakt u dit mogelijk met deze collecte? 

 

17 juni: Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat (Nederland) 

In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. 

Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen 

een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer. 

Voor deze mensen is een inloophuis een ontmoetingsplek waar een kopje kof-

fie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Waar even op adem ge-

komen kan worden. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, 

waar ook vele vrijwilligers vanuit de plaatselijke protestantse gemeenten actief 

zijn. Het werk van inloophuizen wordt steeds belangrijker, omdat steeds meer 

mensen sociaal geïsoleerd zijn. 
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24 juni: Kerk in Actie: Wereldwijd Noodhulpfonds ACT Alliance 

Kerk in Actie draagt als lid van de ACT Alliance bij aan het Wereldwijde Nood-

hulpfonds van de ACT Alliance. Dit noodhulpfonds is in het leven geroepen om 

als ACT Alliance zeer snel te kunnen reageren op kleine, plaatselijke rampen. 

Deze kleinere rampen kunnen een enorme impact hebben op de lokale bevol-

king, maar krijgen geen (inter)nationale media-aandacht, waardoor steun voor 

de getroffenen uitblijft. Dit noodhulpfonds biedt financiële steun aan onze lokale 

partnerorganisaties ter plekke, om de bevolking snel te kunnen helpen. 

 

24 juni: 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. 

 

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 uw wilt steunen. 
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TAAKGROEP   PASTORAAT 
 

WIJ GEDENKEN 
 

Op 6 mei 2018 is overleden in de Zeven Schakels de heer 

Harmanus Klaassen in de leeftijd van achtentachtig jaar.  

Herman Klaassen werd geboren op 17 september 1929 op een 

boerderij bij Sleen. Na velerlei functies in de agrarische wereld 

vervuld te hebben, heeft hij vijfentwintig jaar gewerkt bij AKZO, waar hij opklom 

tot wachtmeester. Hij trouwde met Jo Blokzijl. Samen kregen ze twee zonen, 

Johan en Eric. Een jaar voor de VUT trof hem een zware slag, toen zijn vrouw 

Jo onverwachts overleed, nog slechts vijfenvijftig jaar oud.  

Dat God liefde is, zoals boven de rouwkaart stond, heeft hij toch weer mogen 

ervaren, in de ontmoeting met ook weer een Johanna, Annie Blokland, geboren 

op dezelfde dag als Johanna Blokzijl. Herman en Annie hebben veel van elkaar 

gehouden. En samen de rouw gedragen toen Eric in 2014 plotsklaps overleed, 

negenenveertig jaar oud. Alle kinderen beschouwden ze immers als hun eigen 

kinderen. Ja, Herman bezat levenskunst: vertrouwen en rust en de gave om 

mensen vast te houden en te verbinden.  

De laatste jaren, toen zijn gezondheid steeds meer te wensen overliet, zijn, ook 

al bleef de heer Klaassen altijd toekomst zien, niet gemakkelijk geweest. In het 

vaste vertrouwen dat God ook na dit leven voor hem zou zorgen, is hij gestor-

ven. Want God is licht, licht dat niet dooft. En liefde, liefde die blijft.  

Vrijdag 11 mei was de afscheidsdienst in Fijnaart waarna we deze wijze mens 

een dag later hebben begraven bij Jo en Eric in het familiegraf in Emmen.    

God zij Annie, de kinderen, de klein- en de achterkleinkinderen, met zijn troost 

nabij.  

 

Ds. Van der Sterre 

 

 

Op 12 mei 2018 is overleden Lena Jacoba Maria Korteweg-

Flikweert.  

Lena Flikweert werd geboren in Nieuwerkerk te Zeeland, maar 

verhuisde als jong meisje met het gezin, waarin zij de jongste 

was, naar Leimuiden.  

Via een betrekking in Woerden leerde zij Bastiaan Korteweg uit Heijningen 

kennen. Zij trouwden in april 1953, kort na de watersnoodramp en werkten aan 

de wederopbouw van het bedrijf. 

Samen hebben ze het goed gehad. Drie zoons kregen zij: Kees, Hans en Mar-

tin. Lena was een zorgzame moeder met organisatietalent en overzicht. Voor 

de kleinkinderen was ze een ondernemende oma en tot grote steun, zeker toen 

haar schoondochter Ans overleed. 
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Vrijmoedig getuigde ze van haar geloof en ze was bijbelvast in haar opvattin-

gen. Het laatste jaar verlangde mw. Korteweg er sterk naar om naar haar Hei-

land te gaan. 12 mei is zij in haar woning aan de Kreekweg overleden in de ge-

zegende leeftijd van 97 jaar.  

Vrijdag 18 mei is zij begraven na een dienst waarin de woorden van Jezus uit 

Johannes 14:1 gelezen zijn: “Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, 

gelooft ook in Mij. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen.” 

In liefdevolle herinnering gedenken wij deze karaktervolle vrouw. 

 

Ds. F.C. de Ronde 

 
 
 
 

TAAKGROEP   GEMEENTE   ZIJN 
 
 

Portret van een gemeentelid - Willy Oostdijck 

 
Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi? 
Verhalen als van Bartimeüs die weer kon zien en van 
Zacheüs die met Jezus meeging, vond ik mooie verha-
len. Er waren echter ook verhalen die voor mij een heel 
moeilijke klank hadden. Het dochtertje van Jaïrus werd 
weer levend, maar mijn vader niet toen ik een meisje 

van 11 jaar was. De Israëlieten werden door de Schelfzee geleid, maar hier 
overspoelde de watersnood alles. 
 
Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die 
vraag? 
Ik zou aan Abraham willen vragen hoe hij kon doen wat God van hem vroeg: 
zijn zoon offeren! Was zijn geloof zo sterk dat hij meer van God hield dan van 
zijn zoon? 
 
Waar ben je dankbaar voor in je leven? 
In juni zijn we 50 jaar getrouwd en ik ben heel dankbaar dat we dat mogen 
vieren! We hebben veel meegemaakt in die 50 jaar, maar we zijn er nog mét 
onze kinderen en kleinkinderen. 
 
Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen? 
In mijn droomkerk zit het lekker vol en het Avondmaal vieren de mensen er 
zittend aan een tafel. ’s Morgens is er een gewone dienst en zijn er geen ex-
perimentele gebeurtenissen.  
 
Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen? 
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Ik zou helemaal niets willen missen en ik geniet van de muzikale medewer-
king door gemeenteleden. Het is zo prettig om daarnaar te luisteren. 
 
Waar word je blij en enthousiast van in de kerk? 
De ene keer is dat wat anders dan de andere keer. Soms word ik geraakt door 
de preek en een andere keer door een lied. Ik ben ook blij als ik mensen zie 
die ik een poos niet gezien heb. Ik word blij als het een vrolijke dienst is met 
mooie liederen. Niet te veel onbekende, maar bijvoorbeeld één of twee om ze 
te leren. Als ik het slotlied lekker mee kan zingen, kom ik blij uit de kerk.  
 
Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week? 
Er blijven weleens liederen in mijn hoofd hangen of er schiet me er weleens 
een zomaar te binnen en die kunnen me blij maken. Ik ben lang scriba ge-
weest en dat had ik niet willen missen. Ik doe nu nog het verjaardagsfonds en 
ben redactielid van Contactruimte en ik zorg weleens voor de bloemen en dat 
vind ik ook fijn om te doen. 
 
Wat wens je je medegemeenteleden toe? 
Ik wens mijn medegemeenteleden gezondheid toe en een kerk die kan blijven 
bestaan. Ik hoop dat iedereen daaraan zijn steentje zal bijdragen! 
 
Welk lied zing je heel graag? 
Lied 23c vers 1 en 5. Ik vind de melodie zo mooi. En dan de woorden! 
 

Mijn God, mijn herder zorgt voor mij, 
wijst mij een groene streek; 
daar rust ik aan een stille stroom 
en niets dat mij ontbreekt. 
 
Uw trouw en goedheid volgen mij, 
uw liefde dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis 
zo lang ik leven mag. 

 
Aan wie geef je de pen door?  Aan Tonnie Maris 
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Op zondag 10 juni willen we weer met onze boe-
kentafel in de Vijverhof staan. Heeft u nog iets te 
kiezen of te bestellen voor de zomer? Zoekt u nog 
een cadeautje voor een achterblijver? En mis-

schien vindt u nog iets in de doos met gratis boeken. We hebben verder 
mooie kaarten en de Amnesty-kaarten hebben we ook bij ons. 
 
We zien u graag bij de boekentafel, ook al is het maar alleen voor een praatje. 
Nel, Janneke en Bep 
 
BAZAAR   27 APRIL 2018   BAZAAR 
Koningsdag, een dag waar we met veel plezier op terugkijken. Een jaarlijkse 
traditie die we met een onderbreking van één jaar nu al veertig keer hebben  
volgehouden. Sommige van u of ons hebben al die jaren ook werkelijk mee-
gedaan, een geweldige prestatie! 
Op Koningsdag zijn we met elkaar bezig voor de kerk en voor een goed doel 
dat de taakgroep Kerk en Wereld en de commissie bedenken. Een dag waar-
op we ook veel mensen zien die bij ons langs komen. Een dag van contact 
met mensen van onze gemeente, maar ook zeer velen vanuit het dorp en 
daarbuiten. Heerlijk om te zien en te voelen hoe zo’n dag met elkaar verloopt. 
 
Het netto bedrag is: € 8000,00. Fantastisch! Geweldig, een prachtige op-
brengst op één dag. Dit komt zeker ook, omdat we bijna alle prijzen van die 
dag in natura of in geld gekregen hebben van gulle sponsors.  
De helft van dit bedrag gaat naar de Hoeve Runners, die lopen voor de Ro-
nald MacDonald Hoeve in Beetsterzwaag. Kees Ploeg, ons gemeentelid, loopt 
mee en hoopt dat er geld genoeg komt zodat de aangepaste belevingstuin ge-
realiseerd kan worden.  
 
Iedereen bedankt die meegewerkt heeft van tevoren, op de dag zelf of met de 
schoonmaak. Op welke manier dan ook: spulletjes gebracht, gesponsord, veel 
geld uitgegeven, cake of appeltaart gebakken of soep gekookt heeft. Hartelijk 
dank.  
Ieders bijdrage van klein tot groot, wij waarderen het zeer. Zeker de sfeer en 
harmonie rondom die dagen heeft veel indruk op ons gemaakt. 
 
Namens de bazaarcommissie iedereen ontzettend bedankt en we hopen vol-
gend jaar weer op u of jou te mogen rekenen. 
 
Gaat u alvast weer spulletjes verzamelen? Voor de Fancy Fair eind augustus? 
Kon u er dit jaar niet bij zijn en/of had u toch graag geholpen, even een sein-
tje, we zijn blij met uw of jouw hulp of aanwezigheid. 
Lieve mensen het is echt gezellig. Meld u aan. 
Hartelijk dank, namens de bazaarcommissie,  
Bas, Huib, Ad, Leny, Marianne, Tiny, Henk, Jan, Jaap Kees en Adri. 
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TAAKGROEP JEUGD 
 
Van de kindernevendienst 
In juni lezen we verder over Job. Job is alles kwijt geraakt wat hij heeft, maar 
geeft God daar niet de schuld van. Maar het kan nog erger. Job wordt ziek en 
heeft veel pijn. Zou hij nu slechte dingen over God gaan zeggen? Dat doet 
Job niet. Gelukkig komen er vrienden van Job om hem te helpen. Ze vinden 
het moeilijk hem te troosten, weten niet wat ze moeten zeggen. Toch zijn ze 
er voor hem door zeven dagen en nachten bij Job te zitten, zonder iets te 
zeggen. Dat is soms al genoeg: een arm om iemand heen zonder iets te zeg-
gen. Bedenk maar eens hoe jij iemand zou kunnen troosten. 

De tweede zondag in juni lezen we dat Job het moeilijk heeft. Job 
weet dat God er voor hem is, maar hij begrijpt niet waarom hem zoveel ellen-
de overkomt. Daarom gaat hij bidden tot God en vertelt in zijn gebed dat hij 
verdrietig is en boos. Waarom moet hem dit allemaal overkomen? Job leert 
ons dat dat mag bij God: je kunt hem danken voor mooie dingen, maar je mag 
ook je boosheid en je verdriet met God delen, Hij luistert! 

De derde zondag lezen we dat Job het oneerlijk blijft vinden van God 
dat hij zo veel narigheid meemaakt. Job denkt dat hij sterker is dan God. God 
legt hem uit dat Job geen groot gevaarlijk dier kan verslaan. God kan dat wel, 
hij heeft de dieren en de mensen geschapen. God leert Job dat hij op God kan 
blijven vertrouwen als het moeilijk is.  

De laatste zondag van juni lezen we dat het goed afloopt met Job. 
Job snapt dat hij niet had moeten twijfelen aan God. Hij vraagt om vergeving 
en krijgt die! Hij voelt zich getroost. God zegt dat Hij veel van Job houdt en 
laat dat ook zien. Job krijgt kinderen, jongens en meisjes, en hij wordt nog rij-
ker dan hij vroeger was.  
In de samenleesbijbel staat een mooi gebed dat je kunt bidden als er dingen 
zijn die je maar moeilijk kunt begrijpen. Net als Job die maar niet snapte 
waarom hij zoveel ellende moest meemaken.  
Goede God, soms snap ik dingen niet helemaal. Er is veel ellende op de we-
reld, veel mensen hebben honger of pijn. Zelf ben ik soms heel verdrietig en 
soms heb ik het moeilijk. Wilt u me laten merken dat u er altijd voor me bent? 
U bent heel wijs, help mij als ik iets niet begrijp. Amen. 
 
Jij bent er toch ook weer bij? 
De leiding 
 
 

 

 

 

 

kinderkerkflame@hotmail.com 
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TAAKGROEP   BEHEER 
 

 

 

Verantwoording collecten 

  1 april Onderhoudsfonds    € 189,41 

22 april Instandhouding kerk en eredienst  € 168,20  

29 april Onderhoudsfonds    € 174,50 

  6 mei Onderhoudsfonds    € 134,30 

  6 mei Instandhouding kerk en eredienst  € 209,65 

10 mei Instandhouding kerk en eredienst  €   51,39 

 

23 april Koffiekerk      € 32,50   

 

14 mei Fendertshofdienst     € 25,75  

 

Gift 

Via dhr. W. Langbroek is een gift van € 2350,- binnengekomen ten bate van 

het onderhoud van de kerk. Hartelijk dank daarvoor. 

Via mw. T. Bienefelt is een gift ontvangen van € 250,- bestemd voor de kerk. 

 

Kerkbalans 2018  

Van het door de gemeente tot nu toegezegde bedrag van € 91.825,- is inmid-

dels € 56.661,- binnengekomen.   

 

Een machtiging afgeven 

Sinds kort kan onze gemeente ook uw bijdragen incasseren bij de bank als u 

daarvoor een machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wan-

neer en met welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdra-

gen van Kerkbalans, Contactruimte en Solidariteitskas. Voor de kerk is het 

goedkoper (voor elke betaalde acceptgiro wordt een bedrag € 0,45 ingehou-

den) en voor u gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen 

vervelende herinneringen meer in de bus. 

 

Collectebonnen 

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 

CM Fijnaart, tel. 0168 462450. 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. 
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Abonnement Contactruimte 

Deze keer zal er weer een acceptgirokaart/factuur ad € 9,95 aan Contactruimte 

zijn toegevoegd voor het abonnement van 2018 (indien de kaarten tijdig op het 

distributieadres aankomen). U mag natuurlijk ook op een andere manier beta-

len, heel graag zelfs, want het aanmaken en incasseren van de acceptgiro 

wordt elk jaar duurder. Per transactie wordt er nu al € 0,50 in rekening gebracht 

(vorig jaar nog € 0,45 en in 2016 € 0,35).  

Voor degenen die reeds betaald hebben, zullen we de acceptgirokaart uiter-

aard achterwege laten. Over het afgelopen jaar zijn er 16 abonnementen niet 

voldaan, ondanks de verzonden herinneringen. Nog éénmaal zullen we u 

daarover een bericht sturen. Mocht u daarna nog steeds niet betaald hebben 

gaan wij er vanuiit dat u geen prijs meer stelt op het kerkblad. 

 

Met vriendelijke groet,  

Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen 

aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verorde-

ning Gegevensbescherming. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens 

belast met de handhaving van de wet. 

Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Ge-

gevensbescherming (AVG). De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en 

zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en 

bezoekers. Daarom is het belangrijk dat een ieder die binnen de kerk met per-

soonsgegevens te maken heeft, zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelge-

ving houdt. 

Om dit alles in goede banen te leiden is er een werkgroep gevormd die 

als doel heeft om alle zaken die te maken hebben met de toepassing van de 

AVG op zijn plaats te brengen. De werkgroep bestaat uit: 

Menno Bom (kerkenraad en website), ds. Franc de Ronde (predikanten en 

taakgroep Gemeentezijn), Susanne Baan (kerkenraad en mededelingen), Ma-

rion Kruis (taakgroep Pastoraat), Alex Solleveld (taakgroep Kerk en Wereld) en 

Henk Nijhoff (taakgroep Beheer en ledenadministratie). 

We zullen u in de komende uitgaven van Contactruimte steeds op de 

hoogte houden van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het omgaan 

met persoonsgegevens. 
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Bestrating rondom De Dorpskerk 

De (her)bestratingswerkzaamheden rondom De Dorpskerk, waarover we u op 

de gemeenteavond en via Contactruimte al eerder hebben geïnformeerd, zijn 

inmiddels opgedragen aan BREURE grondwerken te Heijningen/Roosendaal. 

BREURE denkt 4 tot 6 weken uitvoeringstijd nodig te hebben en voert de werk-

zaamheden uit in de periode medio/eind juni tot ca. eind juli/begin augustus. 

Eerst zal het herbestratingswerk bij De Vijverhof worden aangepakt, daarna het 

zijpad en het voorterrein met benodigde afwatering e.d.. Voor de kerk worden, 

zoals u weet, extra parkeervakken aangelegd voor wie wat moeilijker ter been 

is.  

Het herbestratingswerk wordt uitgevoerd met bestaand materiaal, de nieuwe 

bestrating aan de voorzijde wordt uitgevoerd met zgn. klinkers, aansluitend op 

de bestrating van de Voorstraat. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden 

blijft de kerk met mogelijk wat aanpassingen als rijplaten e.d. bereikbaar en 

toegankelijk.  

 

Met vriendelijke groet, namens de kerkrentmeesters, 

Wim Langbroek 

 

 

 

TAAKGROEP KERK en WERELD 
 

 

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld 
 
15 april Eigen gemeente: jeugdwerk/kindernevendienst  € 165,22 
22 april PKN: Eredienst en kerkmuziek (wereldwijd)  € 177,65 
29 april Pastoraat: Bloemen     € 122,45 
  6 mei Stille Hulp      € 162,17 

 

 

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! 
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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 boodschap-

pen, aan de voedselbank 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 inzame-

len wat meer richting en structuur te geven, wordt er iedere maand één be-

paald basisproduct ingezameld. Elke maand kiezen we dus een ander (houd-

baar) basisproduct. Het gaat in juni om het volgend product: Wasmiddel en af-

wasmiddel. 

 

Kerkauto 

Op zondagochtend gaan veel voetgangers, fietsen en auto’s richting onze kerk. 

Allemaal mensen die de diensten willen bijwonen. Voor degenen die niet meer 

op eigen gelegenheid naar onze kerk kunnen gaan, bestaat de kerkauto. Het 

gaat hierbij om vrijwilligers, die mensen met hun eigen auto ophalen, meene-

men naar de kerk, en weer terugbrengen. 

Voor meer informatie over de kerkauto (ook als U wilt rijden) kunt u contact op-

nemen met de coördinator, Tanny Verhagen, telefoonnummer 0168- 46 28 94. 

 

 

 
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) 

 
11 juni 20.00 uur Vergadering Taakgroep Beheer 
12 juni 20.00 uur: Vergadering moderamen 
13 juni 14.15 uur: Ouderensoos 
17 juni 20.00 uur:  Zondagavondgesprekskring, Appelaarseweg 2 
26 juni 20.00 uur: Vergadering kerkenraad 
27 juni 14.15 uur: Ouderensoos 

 

 

DIVERSE MEDEDELINGEN 
 

Een verdrietig bericht 

Noura Hussein Hamad was door haar vader ge-

dwongen met Abdulrahman Mohamed Hammad 

te trouwen toen ze 16 jaar oud was. De Sudanese wet staat het toe dat kin-

deren vanaf hun tiende jaar mogen trouwen. 

Nadat het huwelijkscontract was getekend, werd Hussein gedwongen bij haar 

echtgenoot te gaan wonen. Toen ze seks met haar man weigerde, nodigde hij 

twee broers en een neef uit om hem te helpen haar te verkrachten. Toen 

Hammad haar de volgde ochtend opnieuw wilde verkrachten, vluchtte de 

vrouw naar de keuken, pakte daar een mes en stak haar man tijdens een ge-

vecht dood. 

Houra Hussein vluchtte daarop naar haar ouderlijk huis, waar haar vader haar 

naar de politie bracht. Een medisch onderzoek bevestigde dat er een gevecht 

tussen Hussein en haar man had plaatsgevonden. 

Noura Hussein zit sinds mei 2017 vast. Tijdens de rechtszaak in juli 2017 paste 

de rechter een achterhaalde wet toe waarin verkrachting binnen het huwelijk 

niet strafbaar is gesteld.  

Op 29 april 2018 werd het doodvonnis tegen Hussein uitgesproken. Er is nog 

een heel klein beetje hoop dat dit vonnis niet wordt voltrokken. 

 

Bep Rosing 
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Bijbelleesrooster voor de maand juni 2018 

 

  1 juni  Marcus 2:13-22  Eten en vasten 

  2 juni  Marcus 2:23–3:6 Goed werk op sabbat 

  3 juni  Job 1:1-12  Strijd achter de schermen 

  4 juni  Job 1:13-22  Jobstijdingen 

  5 juni  Job 2:1-13  Jobsgeduld 

  6 juni  Job 3:1-26  Het zwijgen doorbroken 

  7 juni  Psalm 12  Onderdrukten worden bevrijd 

  8 juni  Marcus 3:7-19  Speciale aanstelling 

  9 juni  Marcus 3:20-35  Familiebetrekking 

10 juni  Marcus 4:1-9  Goed luisteren gaat niet vanzelf 

11 juni  Psalm 84  Thuiskomen 

12 juni  Job 8:1-22  Harde reactie op ellende 

13 juni  Job 9:1-24  Verstand en gevoel 

14 juni  Job 9:25–10:7  Wie kan rechtspreken? 

15 juni  Job 10:8-22  Aanklacht 

16 juni  Psalm 55:1-12  Dreiging 

17 juni  Psalm 55:13-24  Wie is betrouwbaar? 

18 juni  Job 28:1-28  Wijsheid is moeilijk te vinden 

19 juni  Job 29:1-20  Vroeger was alles beter 

20 juni  Job 29:21–30:19 Verschrikkingen 

21 juni  Job 30:20-31  Noodkreet 

22 juni  Job 31:1-15  Oogverbond 

23 juni  Job 31:16-40  Zelfonderzoek 

24 juni  Job 38:1-15  Machtsverhouding 

25 juni  Job 38:16-30  Natuurkunde 

26 juni  Job 38:31–39:12 Ontzag voor de Schepper 

27 juni  Job 39:13-30  Struisvogelpolitiek 

28 juni  Job 40:1-14  Zwijgtekst 

29 juni  Job 40:15-24  Behemot 

30 juni  Job 40:25–41:26 Leviatan 
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Nagekomen bericht 

 

Het Napalmmeisje 

 

Zeker oudere lezers kennen nog de World Press Photo uit Vietnam van die na-

palmaanval in 1972. De foto van Kim, dat 9-jarige meisje. Lappen huid hingen 

aan haar naakte, jonge lijfje. Via het ziekenhuis werd zij naar een mortuarium 

gebracht. Ten dode opgeschreven, maar zij overleefde en hoe! Na de zoge-

naamde bevrijding werd Vietnam voor haar bepaald geen paradijs. Zij vluchtte 

met succes naar het veilige Canada. Ondanks voortdurende helse pijnen en 

operaties, werd zij daar gelukkig en ….. christen.  

Zij laat in haar, sinds kort in het Nederlands uitgebrachte, boek “ Het Napalm-

meisje” zien, dat zelfs oorlogskinderen heel gelukkig kunnen worden. Eerst 

was er een lange lijst van vijanden die zij haatte, maar na haar bekering, ging 

zij voor hen bidden. Zelfs voor de Vietnamese piloot die de napalmbommen 

had afgeworpen. 

 

Ger Stam       

 

 

 


