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OVERDENKING 
 

Gedachten bij de Vredesweek 2018 

 

“De wereld wordt er niet beter op”. “Het lijkt wel of de mensen steeds minder 

voor elkaar over hebben”. “Ik kijk maar niet meer naar het Journaal, want ik 

word er zo somber van”. Ook u zult zulke opmerkingen wel eens horen. En 

misschien denkt u zelf soms ook wel zulke dingen: de wereld wordt er niet be-

ter op. Of dat zo is, dat weet ik niet. Wij weten nu alles, alles wat gebeurt op 

onze wereld. Elke ramp, elke aanslag, waar ook ter wereld, staat binnen een 

half uur op onze media. Hoe dit zij, christenen hebben een wapen om zich niet 

mee te laten zuigen door gevoelens van somberheid. Dat is hun geloof, hun 

vertrouwen op Eén die sterker is.  

 
Machten 

De Vredesweek van 2018, die als thema had: ‘Generaties voor vrede’, gaf als 

schriftlezing Marcus 9, de verhalen van de verheerlijking op de berg én de ge-

nezing van de bezeten knaap. Een boze geest, sterker dan de jongen zelf, 

neemt hem te grazen, gooit hem op de grond en daar ligt hij, met het schuim 

op de mond. Boze geesten, machten groter dan wijzelf, ook wij weten er alles 

van. We voelen ons soms zo machteloos. Wij zouden een andere wereld wil-

len, maar hoe? 

 
Visioen voor nu 

Die verhalen in Marcus 9, zo zegt een uitleg, horen tezamen. De verheerlijking 

op de berg, het visioen van de toekomst van God, de wereld zoals God die be-

doeld heeft. Een wereld waarin het goed is. Dat gevoel dat je kunt hebben als 

je een baby ziet of een trouwpaar op de trouwdag. Zo is het bedoeld, weet je 

dan, de wereld is goed. De verheerlijking op de berg, het ene verhaal en dat 

van de bezeten knaap, die twee verhalen horen bij elkaar. De verbindende 

woorden zijn ‘ze praatten met elkaar’. Hoog op de berg praten de leerlingen 

over de opstanding en beneden op aarde praten ze over de bezeten knaap, 

ook: over de opstanding. Dat ook híj mag opstaan! Boven en beneden weer-

spiegelen elkaar! Het is er allebei: het visioen van de toekomst van God én de 

misère hier op aarde. Allebei. En als wij denken: dat visioen is iets voor later, 

de wereld wordt er niet beter op, dan komt Jezus en zegt “Alles is mogelijk voor 

wie gelooft”. Nu is dat ‘alles’ een Joodse manier van zeggen. We mogen er ook 

van maken: ‘veel’ is mogelijk.  

 
Opstaan 

Jezus spreekt de onreine geest toe op strenge toon: “Ga uit en keer niet meer 

terug”. Dat gebeurt en Jezus pakt de jongen bij de hand en doet hem opstaan. 

Opstaan, steeds weer in de Bijbel dát woord: opstaan. “Waarom konden wij de 

geest niet uitdrijven?”, vragen de leerlingen zich af. Nu ja, zij zijn Jezus niet. 
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Maar Jezus wil wel dat het doorgaat, het uitdrijven van de boze geesten. Door 

gebed, zegt Jezus. Gebed, bij Lucas heel belangrijk.  

 
Eén is sterker  

Dat geloof, dat vertrouwen, Christenen geven het door. “Ik geloof, ik heb ver-

trouwen, maar kom mijn ongeloof te hulp”, zegt de vader. Herkenbaar: geloof 

en ongeloof tezamen in één ziel. Laten wij ons er ook maar niet voor schamen. 

Eén is er die sterker is. Dat geloof, dat vertrouwen, het vertrouwen in Hém, dat 

geven we door. Van generatie op generatie. Vaders en moeders aan hun zo-

nen en dochters.  

 
Dorothee Sölle 

Dit jaar herdenken we, vijftig jaar na zijn dood in 1968, de kolossale strijd van 

Martin Luther King. Zulke mensen blijven ons inspireren. Ook Dorothee Sölle. 

In 1980 hield zij een toespraak met de titel: “Waarom konden wij de boze geest 

niet uitdrijven?” Ze zegt: “Laten we overstappen van de positie van de leer-

lingen, naar de positie van de vader”. En dan eindigt ze als volgt: “God, één 

van Uw namen is, dat alles mogelijk is. Laat ons uw naam prijzen: alles is mo-

gelijk, het zal dus gebeuren. Maak ons gereed voor verandering, maak ons 

klaar voor de strijd. Laat ons deze naam van U prijzen, met alles wat we zijn en 

wat in ons is, met onze handen en onze daden, ons zoeken en ons verstand, 

ons geld, onze manier van leven. Laat ons U prijzen, de ‘alles is mogelijk’, voor 

nu en altijd. Amen”. En ook ik zeg: Amen. 

 

Ds. Van der Sterre 
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KERKDIENSTEN 
 
7 oktober Ons West Brabant (FM:106,3 Kabel 87,5): Herv. kerk, Zevenbergen 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Israëlzondag 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

19.00 uur Zangdienst in De Ontmoetingskerk 

Ambtsdrager van dienst Linda van Strien 

Gastheer / gastvrouw Marion Kruis 

Collecte Rondgang 
 
              Uitgang 

1
e
 PKN: Kerk en Israël 

2
e
 Instandhouding kerk en eredienst  

Onderhoudsfonds 

 
 

8 oktober, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. J.H. van der Sterre  

 
 
14 oktober Ons West Brabant: Gereformeerde kerk (vrijg.), Zevenbergen 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden MeetingPoint 

Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  

Ambtsdrager van dienst Kees Oostdijck 

Gastheer / gastvrouw Adri de Vrij 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

KIA: Wereldgebedsdag (Wereldvoedseldag) 
Instandhouding kerk en eredienst  

 

 
21 oktober Ons West Brabant: Protestantse gemeente, Willemstad 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Jeugd- en gezinsdienst; Afsluiting VBC 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Wim Tolenaars 

Gastheer / gastvrouw Nicky van Dam  

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Onderhoudsfonds  
VBC: Vakantie Bijbel Club 

 
 

22 oktober, 15.00 uur: Koffiekerk, Fendertshof 
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28 oktober Ons West Brabant: Protestantse gemeente, Fijnaart 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden  

Voorganger Ds. Mw. C.M. Baggerman-van Popering,  
Krimpen a/d IJssel 

Ambtsdrager van dienst Jan Tolenaars 

Gastheer / gastvrouw Marloes Stoop 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

KIA: (Hervormingsdag) Oekraïne  
Instandhouding kerk en eredienst  

 
 

ROOSTERS 
 

 Kinderoppas Kindernevendienst 

  7 oktober Dicky en Addie Marjolein en Neely Anne 

14 oktober Nelleke en Judith Claudia en Tiny 

21 oktober Anne en Melissa Monique en Saskia 

28 oktober Ad en Femke Claudia en Marlolein 

 

 Bloemendienst Organist 

  7 oktober 
19.00u: Zangdienst 

Paula de Rooij Johan van der Steen 
19.00u: Barthold Jongejan 

14 oktober Cor Endepoel Barthold Jongejan  

21 oktober Dit Konings Johan van der Steen  

28 oktober Fred Luijk ?????? 

 

 PPT-dienst Beamerdienst BHV dienst 

  7 oktober Jeannette Piet Anton en Henk 

14 oktober Jeroen Gerrit Henk en Wim L. 

21 oktober Ad Willian Jolanda en Jan 

28 oktober Lonneke Arjan Susanne en Wim L. 
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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. 

 
7 oktober: PKN: Kerk en Israël (Israëlzondag) 

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van 

de eigen identiteit. Ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. De Pro-

testantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël. Op landelijk 

niveau zijn er contacten met Joods Nederland en komen thema’s als antisemi-

tisme ter sprake. Om plaatselijke gemeenten te stimuleren deel te nemen aan 

het gesprek met en over Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk inspiratiemate-

rialen, vinden er ontmoetings- en netwerkdagen plaats en verschijnt het tijd-

schrift Kerk & Israël Onderweg dat theologische bezinning en informatie com-

bineert. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk, opdat het 

gesprek met en over Israël nooit op zal houden. 

 
14 oktober: Kerk in Actie: Werelddiaconaat (Wereldvoedseldag)  

(Leven van vis en ecotoerisme in Nepal) 

De grond in de bergachtige Rukumregio in Nepal levert maar voor zes tot acht 

maanden per jaar voedsel op. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chro-

nisch ondervoed. Samen met UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie 

de bevolking haar inkomsten te verbeteren door visteelt in en ecotoerisme rond 

het Syarpumeer te stimuleren. Ook helpt UMN gezinnen bij het verbouwen van 

groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij stijgende inkomsten 

het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met deze Wereldvoedseldagcol-

lecte ondersteunt u dit vernieuwende project! 

 
21 oktober: Eigen gemeente: VBC (Vakantie Bijbel Club) 

In de herfstvakantie is er weer de Vakantie Bijbel Club. De kinderen gaan weer 

van alles doen: knutselen / bijbelverhaal / zingen. Dit jaar is er ook weer een 

tienerprogramma. We willen collecteren voor de kosten van dit goede werk in 

onze gemeente. 

 
28 oktober: Kerk in Actie:(Hervormingsdag) (Oekraïne) 

‘De kerk als goede buur’ 

In Oekraïne heerst grote armoede, veroorzaakt door de economische crisis en 

het militaire conflict in het oosten van het land. Veel gezinnen moeten rondko-

men van minder dan € 50,- per maand. Een sociaal vangnet ontbreekt en door 



 pagina 6  

corruptie en bureaucratie is er weinig vertrouwen in de staat. Mensen hebben 

daarentegen veel vertrouwen in de kerk. Met het project ‘De Goede Buur’ sti-

muleert en helpt de Lviv Education Foundation (LEF) lokale kerken om sociale 

initiatieven te ontplooien, zoals een zomerkamp voor kinderen uit arme gezin-

nen. LEF werkt vooral samen met jonge predikanten en gemeenteleden, omdat 

de jonge generatie enthousiast is en gelooft in verandering. De opbrengst van 

deze Hervormingsdagcollecte wordt gebruikt om 120 vrijwilligers van acht loka-

le kerken die zoeken naar vernieuwing te begeleiden om sociale initiatieven op 

te zetten. 

 
U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te ma-

ken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en 

Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder 

vermelding van het project dat u wilt steunen. 
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TAAKGROEP   GEMEENTE   ZIJN 
 

Van de KERKENRAADSTAFEL 
 

Samenvatting kerkenraadsvergadering 26 juni 2018 

 

Voorzitter Menno Bom opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en 

geeft het woord aan ds. De Ronde voor zijn bezinning. Het leesrooster gaat 

over Job, wat moeilijke kost is. Job levert ook protest, is zoekende: waar is 

Gods leiding, zorg? Waarom merk ik daar zo weinig van? Ds. De Ronde ver-

wijst nu vooral naar het eind van het boek Job waarin deze terugkomt op zijn 

protest/opstandigheid. God geeft hem niet op alle punten gelijk, maar geeft wel 

aan dat Job ‘reden’ tot protest had. Job kan verder met zijn leven. Je mag dus 

opstandig zijn en God daarop bevragen. Hij laat dan wel merken dat Hij er toch 

is. Vervolgens gaan de kerkenraadsleden via de methode Lexio divina aan de 

slag met de tekst Job 42: 1-6, waarna er in tweetallen over gesproken wordt. 

Ds. De Ronde sluit de bezinning af met gebed. 

Na het persoonlijk rondje, dat niet wordt genotuleerd, volgen de algemene me-

dedelingen: voor de Stg. Jan Puntgelden neemt de kerkenraad het voorstel 

aan om Wim de Loome aan te stellen als vervanger voor Léander van Holten, 

die afgetreden is als kerkenraadslid. Verder wordt de uitnodiging voor de jubi-

leum- en afscheidsdienst van voormalig predikant van de Hervormde Gemeen-

te Leo van der Eijk op zondagmiddag 2 september om 14.30u genoemd. 

Er wordt een kleine wijziging aangegeven voor het verslag van de kerken-

raadsvergadering van 22 mei, waarna de notulen worden goedgekeurd en 

vastgesteld. De actiepuntenlijst wordt geactualiseerd.  

De huidige en nieuwe preekvoorzieners, aangevuld met de voorzitter en de 

scriba, zijn bijeengekomen op 21 juni jl. voor een overdrachtsgesprek. De da-

mes Ad Verhagen en Annaleen van Strien hebben een bos bloemen ontvan-

gen voor hun werk. Zij stoppen per 31 december 2018 en staan daarna Piet de 

Lange en Anton Bom, die het stokje overnemen, indien nodig nog terzijde.  

Vanuit de diverse taakgroepen en door de predikanten worden mededelingen 

gedaan, o.a. over het bestratingswerk rondom De Dorpskerk, de voorbespre-

kingen m.b.t. het vieren van het Heilig Avondmaal in de nieuwe vorm, de 

avondmaalstafel, het doopvont en de borden met de 10 geboden vanuit Stand-

daarbuiten, GIVT (digitaal collecteren), voorbereidingen voor het Startweekend 

en Kom in de Kring, een avond rondom het thema ‘levenseinde’ in november, 

voor alle mensen binnen het pastoraat en alle kerkenraadsleden, contacten 

met jeugdouderlingen uit omringende gemeentes, de resultaten van het inter-
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viewproject (30-50 jr); de taakgroep Gemeente Zijn zal aan de slag gaan met 

aanbevelingen hieruit. 

 Het voorstel van het moderamen om, met een beperkte inspanning 

voor de predikanten, de zangdiensten in stand te houden (4x per jaar) wordt 

aangenomen. In de loop van de tijd wordt in de gaten gehouden of het aantal 

bezoekers voldoende blijft om de avonden in stand te houden. 

 Jaarlijks, in de laatste kerkenraadsvergadering voor de zomervakantie 

worden de gestelde doelen in het Beleidsplan per taakgroep geëvalueerd. Elke 

taakgroep geeft in deze vergadering aan welke doelen behaald zijn en wat de 

doelen voor het komende jaar zijn. Een en ander conform de vastgestelde doe-

len in het beleidsplan. 

Op 25 mei is de nieuwe Europese privacywet Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. In onze gemeente is een 

werkgroep gevormd die zorg draagt voor implementatie van de nieuwe wet in 

de gemeente. De kerkenraadsleden hebben het concept van het PrivacySta-

tement gemaild gekregen. Daarover zijn geen vragen. Het document wordt 

goedgekeurd en zal definitief gemaakt en t.z.t. verspreid worden. Verder wordt 

aan een toestemmingsformulier gewerkt waarmee gemeenteleden om toe-

stemming voor bijv. vermelding bij de mededelingen, vertonen van fo-

to’s/filmpjes van activiteiten gevraagd wordt. Informatie en het formulier komen 

t.z.t. in Contactruimte, Kom in de Kring, op de website en in de kerk. De ker-

kenraadsleden worden erop geattendeerd dat zij als lid van de kerkenraad al 

toestemming hebben gegeven om privacygevoelige informatie vast te leggen. 

Bij het agendapunt ‘Diensten en activiteiten van de afgelopen en ko-

mende weken’ worden o.a. genoemd: de Whatsappdienst (zowel positieve als 

minder positieve reacties zijn gehoord), de viering van het Heilig Avondmaal in 

de nieuwe vorm; complimenten en enkele tips aan de taakgroep Kerk & We-

reld, die overigens zelf wel wat aandachtspuntjes heeft. 

Van de rondvraag wordt door enkele kerkenraadsleden gebruik ge-

maakt.  

  Janita Bom sluit de vergadering met het lezen van het gedicht ‘Oase’ 

uit Jaarringen, waarna de voorzitter de aanwezigen bedankt voor hun inbreng, 

allen wel thuis en een goede vakantie wenst en de vergadering sluit. 

 

Susanne Baan, scriba 

 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), nieuwe privacywet 

In de vorige Contactruimte was een Verklaring van Toestemming ingevoegd. 

Deze verklaring heeft te maken met de nieuwe Europese privacywetgeving, die 

is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), 

waaraan ook wij als kerkelijke gemeente ons moeten houden. 

Vele gemeenteleden hebben de invulstrook op het formulier al ingevuld 

en ingeleverd, waarvoor de werkgroep u hartelijk dankt. Aan degenen die het 

nog niet gedaan hebben, vragen wij dit alsnog te doen, zodat wij weten dat wij 
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uw gegevens mogen blijven vermelden bij bijvoorbeeld ziekte of een huwelijks-

jubileum.  

Naast het formulier in Contactruimte van september vindt u het in de 
nieuwe gemeentegids Kom in de Kring, die u naar alle waarschijnlijkheid in-

middels ontvangen hebt en achterin de kerk, naast de bus waar u de formulie-

ren kunt inleveren. Ook kunt u uw toestemming digitaal aan ons doorgeven, via 
de website www.pknfijnaart.nl onder het tabblad Info en dan onderaan bij 

AVG/Privacy. 

 

Als u vragen hebt of meer wilt weten over de nieuwe wet, kunt u kijken op de 
website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of een van de leden van de 

werkgroep aanspreken: Susanne Baan, Menno Bom, Marion Kruis, Henk Nij-

hoff, ds. Franc de Ronde en Alex Solleveld. 

Wij houden u de komende tijd op de hoogte van de verdere ontwikkelingen op 

het gebied van het omgaan met persoonsgegevens. 

 
 

Portret van een gemeentelid- Kees Ploeg 

 
Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi? 
Het verhaal van Jona die drie dagen in de vis zat. De mees-

ter op school kon het zo mooi vertellen, ik zat er helemaal in en vond het zo 
indrukwekkend!   
 
Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die 
vraag? 
Ik zou graag aan God willen vragen waarom Bart en Bas meervoudig beperkt 
zijn. Ik weet niet of het antwoord dat ik dan had gekregen, het leven makkelij-
ker zou hebben gemaakt. Maar ik kon Hem dan wel vragen naar het doel van 
hun beperking.  
 
Waar ben je dankbaar voor in je leven? 
Ik ben dankbaar dat Petra en ik samen zijn, dat ik gezond ben en dat we veel 
bereikt hebben. Ik ben blij dat we ouders zijn van vier mooie kinderen. Ik ben 
ook dankbaar dat Anouk en Laura zo goed met Bart en Bas om kunnen gaan.  
Want het hebben van twee broertjes met een beperking beïnvloedt ook hun 
leven. Maar als ik zie hoe ze ermee omgaan, kan ik alleen maar dankbaar 
zijn. Ik ben trots op ons gezin!  
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Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen? 
Mijn droomkerk zit lekker vol. Er zijn veel mensen van mijn leeftijd en we zin-
gen liederen die ik uit volle borst mee kan zingen. Eigenlijk is het in mijn 
droomkerk altijd net zoals met kerst: een volle kerk met blijde mensen die be-
kende liederen voluit meezingen! 
 
Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen? 
Ik zou het zingen absoluut niet willen missen en ook de preek niet. Heel veel 
dingen die nu spelen, waren er ook al in de tijd waarin de Bijbel geschreven is. 
Die dingen kunnen ons dus nu nog steeds iets zeggen in de preek, want we 
kunnen het vertalen naar onze wereld. 
 
Waar word je blij en enthousiast van in de kerk? 
Dat heb ik eigenlijk al bij de vorige vraag gezegd: van lekker zingen. Maar ook 
van een preek met actuele onderwerpen en ook van een preek die me hou-
vast biedt als het even niet zo lekker gaat.  
 
Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week? 
Als ik ’s avonds Bart en Bas naar bed breng en ik zing voor hen het avondge-
bedje. Ik word blij als ik dan een glimlach op hun gezicht zie. Ze kennen dat 
moment ook als we gaan eten. Ik ben blij dat we hun dat stukje mee mogen 
geven. 
 
Wat wens je je medegemeenteleden toe? 
Gezondheid en alle goeds. Ik wens hen toe dat ze kunnen genieten van alle 
kleine dingen in het leven, want dat maakt je een blij en gelukkig mens. Ik 
wens hen ook toe dat ze in deze haastige tijd niet vergeten te leven, want het 
leven is al zo kort. Tenslotte wens ik hen toe dat er in moeilijke tijden iemand 
naar hen omkijkt en naar hen luistert. Net als veel mensen bij ons hebben ge-
daan en nog steeds doen. 
 
Welk lied zing je heel graag? 
Lied 769 uit het nieuwe liedboek: 
 
Eens als de bazuinen klinken, 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 

 
Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gisteren, heden, 
komt voor eens en komt voor goed! 

 
Aan wie geef je de pen door? 
Aan Jan Kruis. 
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Woensdagavond 31 oktober 20.00 uur in ’t Trefpunt 

 

Geloof wat je Bent – Dirk van de Glind 

 

Voor deze avond hebben we de schrijver Dirk van de 

Glind uitgenodigd. Dirk van de Glind schrijft over zich-

zelf: ‘Er zijn lieve en mooie mensen in mijn leven en ik 

ben dan ook een rijk mens. Van jongs af aan heb ik me 

verdiept in de grote vragen van het leven; het leven dat 

ik ervaar als een boeiend avontuur. Maar ik maak me 

ook zorgen over de vele manieren waarop we ons ge-

luk – en dat van anderen! – verkloten en het leven op 

onze kwetsbare wereldbol in gevaar brengen. We zijn 

vaak niet slim bezig en het kan zo anders. 

 

Als docent levensbeschouwelijke vorming heb ik al vele 

jaren de kans rond te kijken in de schatkamers van religies en culturen: we 

wéten wat we moeten doen en wat we beter kunnen laten. Ik beleef er plezier 

aan over deze dingen te schrijven en te tekenen en wil dat graag delen’. 
 

Met beeld en geluid, prikkelende stellingen en anekdotes 

vertelt Dirk van de Glind over zijn visie op het leven. In 

zijn boek ‘Leef wat je Bent’ waarschuwt hij voor het tempo 

van onze prestatiemaatschappij: ‘Pas op voor een leven 

dat niet het jouwe is’ en ontvouwt een positief en univer-

seel mensbeeld. In ‘Volwassen geloven en denken’ gaat 

hij uit van onze principiële en organische verbondenheid 

en roept op om over grenzen van religies en wetenschap heen elkaar te ont-

moeten in het belang van mensheid en planeet.  

Dit belooft een avond te worden die u zeker niet mag missen. Zoals altijd staat 

de koffie voor u klaar. 

Om de kosten te dekken vragen wij een bijdrage van € 4,00 van u. 

De activiteitencommissie 
 
Meet and Eat 
Op VRIJDAG 26 oktober zal er weer een heerlijke maaltijd ge-
serveerd worden. Aanvang 18.00 uur. Locatie: ‘t Trefpunt. U 
kunt zich aanmelden tot 21 oktober bij Addy Roks (0168-
462254) of via a.roks-kwist@kpnplanet.nl 
Dus vindt u het gezellig om eens met elkaar te eten, geef u op. 

Na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage geven. 
 

mailto:a.roks-kwist@kpnplanet.nl
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Op 28 oktober is het BIJBELZONDAG. We willen 
dan al onze bijbels voor groten en kleinen op de 
tafel leggen. Kom eens kijken naar de vele ver-
schillende vertalingen en naar de grote sortering 

kinderbijbels. Het Nederlands Bijbel Genootschap gaf ons ook allerlei materi-
aal om uit te delen. 
Kom maar kijken. 
Nel, Janneke en Bep 
 
Homerun Hoeverunners 
In de vorige Contactruimte stond het verslag van de Hoeverunners. Toen was 
nog niet bekend wat de opbrengst is geworden van deze Homerun. Inmiddels 
is dat wel bekend. Kees Ploeg schrijft: 

‘Bij deze wil ik u nog laten weten dat het bedrag voor de Homerun € 21.814,49 

is geworden. Wij als team Hoeverunners zijn erg dankbaar en hadden niet 

verwacht dat wij zoveel geld bij elkaar zouden krijgen.’ 
 

TAAKGROEP JEUGD 
 
 
 
 
 
 
 

Uitnodiging voor (T)opsurvival 
 
Wat?   Vakantie Bijbel Club: spelletjes, liedjes, pannenkoeken, knut- 
  selen,  
  verhalen en voor de tieners het spannende spel Wie is de 

Mol. 
Wie?   Voor alle kinderen van de basisschool en klas 1 en 2 van de 

middelbare school. 
Datum en tijd:  18 oktober, 13.30 – 16.30 uur 
  19 oktober, 15.00 – 17.45 uur (inclusief pannenkoeken eten) 
Locatie:  Groep 1 t/m 6:  De Vijverhof 

Groep 7 t/m klas 2:  ‘t Trefpunt 
Voor ouders:  Op vrijdag zijn alle ouders/verzorgers/opa’s en oma’s welkom  
  vanaf 17.45 uur om te kijken wat de kinderen allemaal hebben  
  gedaan tijdens de vakantiebijbelclub.  
Kerkdienst: Op zondag 21 oktober om 10 uur vindt de afsluiting van de  
  Vakantie Bijbel Club plaats tijdens de kerkdienst.  
Tot ziens! 
De stuurgroep:  
Gerda van Dorp, Sandra van Dorp, Colinda van der Steen, Hanneke den En-
gelse, Nicky van Dam en Nelleke Tolenaars 



 pagina 13  

 

 

 

 

kinderkerkflame@hotmail.com 
 

Laatste jaar van de Schoenendoos-actie! 

Nog steeds geschikt voor alle leeftijden! 

 

Na 25 jaar gaat de Actie ‘Schoenmaatjes’ van Edukans stoppen! Dit jaar wordt 

de actie voor de laatste keer georganiseerd. Vanaf 2019 komt ‘Schoolmaatjes’ 

in de plaats van Actie Schoenmaatjes. Wat zou het mooi zijn als er dit jaar héél 

veel gevulde schoenendozen verstuurd kunnen worden naar kinderen elders 

op de wereld die in armoede leven en voor wie naar school gaan helemaal niet 

vanzelfsprekend is. De kinderen die een gevulde schoenendoos krijgen, kun-

nen met hun nieuwe spulletjes – soms voor het eerst – echt meedoen op 

school. En ze beseffen: er wordt aan mij gedacht. 

 

Versier een schoenendoos en vul deze met spulletjes zoals toiletartikelen, een 

speelgoedje, een knuffel en natuurlijk schoolspullen. 

We willen u vragen om een gevulde schoenendoos in de kerk af te geven. Dit 

kan t/m 18 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 do-

zen te vullen. Denk aan: 

• toiletspullen zoals zeep, shampoo, handdoek, washand, tandenborstel, 

tandpasta, kam, borstel, haarspeldjes of –elastiekjes, spiegeltje, kettinkje; 

• schoolspullen zoals schriften, pennen, (kleur)potloden, gum, schaar, pun-

tenslijper, 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, verf-

doosje, 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 inpakpapier). 

Alle dozen worden namelijk door Edukans vóór verzending geopend en gecon-

troleerd. 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 Marloes Stoop 0623943307 

of via kerkenwereld@pknfijnaart.nl 
 

Wij hopen met Edukans dat jullie er een fantastisch laatste Schoenmaat-

jesjaar van willen maken! 
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Van de kindernevendienst  
Doe je mee met kerstmorgen? 
Het duurt nog even, maar we zijn al bezig met de voorbereidingen voor ons 
advents- en kerstproject. Zoals elk jaar is er op kerstmorgen een gezinsdienst. 
Dit jaar willen we er samen met de kinderen een muzikale morgen van maken. 
Na de herfstvakantie beginnen we met oefenen. Wanneer we gaan oefenen 
zullen we later afspreken. Wil je meedoen? Geef je dan op bij Saskia van der 
Eijk (SaskiavanderEijk@hetnet.nl) of spreek iemand van de leiding even aan. 
Speel je een instrument, laat dat dan ook weten! We hopen op veel aanmel-
dingen! 
In de herfstvakantie is er weer Vakantie Bijbel Club. In oktober is er alle zon-
dagen kindernevendienst. We lezen de verhalen volgens het leesrooster van 
Vertel het maar.  Doe je ook weer gezellig mee?  
De leiding 

 

TAAKGROEP   BEHEER 
 

 

 
Verantwoording collecten 

19 aug. Instandhouding kerk en eredienst € 234,55 (waarvan 1x € 50) 

26 aug. Onderhoudsfonds   € 160,80 

  2 sep. Instandhouding kerk en eredienst € 104,20 

  2 sep. Onderhoudsfonds   € 146,32 

  9 sep. Onderhoudsfonds   € 141,35 

16 sep. Instandhouding kerk en eredienst € 298,40 

 

13 aug. Fendertshofdienst   € 26,20 

10 sep. Fendertshofdienst   € 20,30  

 
Giften  

In de afgelopen periode zijn er giften voor de kerk ontvangen.  

Via de bank € 600 en € 100 voor het verjaardagsfonds. 

Hartelijk dank. 

 
Verjaardagsfonds 

De opbrengst van het verjaardagsfonds van het 2e kwartaal 2018 is een be-

drag van € 1021,69.  

Alle gevers en brengers van de verjaardagsgroet hartelijk dank voor dit mooie 

bedrag. 

 
Kerkbalans 2018  

Van het door de gemeente tot nu toegezegde bedrag van € 92.270,- is inmid-

dels € 77.730,- binnengekomen. Degenen die in het voorjaar de loper gemist 

hebben of om een andere reden nog geen toezegging of betaling gedaan heb-
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ben, kunnen dat natuurlijk altijd nog doen op de genoemde bankrekening ach-

terin Contactruimte.  

 
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 inmiddels € 0,50 ingehouden). 

Bovendien gaat de acceptgiro binnen afzienbare tijd verdwijnen. Het is voor u 

gemakkelijker, want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende 

herinneringen meer in de bus. Als u daarvoor een formulier wilt ontvangen of 

inlichtingen wilt verkrijgen, kunt u contact opnemen met penningmeester Jan 

Tolenaars op 06-15332198 of via de mail jjtolenaars@hetnet.nl. 
 
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. 

 

Met vriendelijke groet,  

Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer 

 

 
FANCY FAIR 25 augustus 2018 

Dit jaar was het op 25 augustus wel heel slecht weer, nadat we een hele lange 

periode prachtig weer hebben gehad. We hadden dit jaar speciaal voor de 

jeugd een hindernisbaan in de vorm van een vrachtauto gehuurd, maar door de 

zware regenbuien is deze nagenoeg niet gebruikt. 

Toch kunnen we terugkijken op een geslaagde fancy fair. Tussen de buien 

door werden nog heel veel bloemstukjes verkocht, terwijl we vooraf dachten 

dat we helemaal geen bloemstukjes konden maken vanwege het hete weer dat 

we in juli en augustus hebben gehad. Ook de oliebollen werden goed verkocht. 

De snuffelmarkt heeft ook heel behoorlijk opgebracht. Verder was er de kaar-

tenverkoop. Primeur dit jaar was wel de verkoop van overheerlijke saté die 

door Willian en Corry-Anne de Geus werd verzorgd. Het springkussen had dit 

jaar ook last van de vele regen net als de grote sjoelbak.  

In de Vijverhof draaide ’s middags het Rad van Avontuur. Dat ging prima in een 

relaxte sfeer onder het genot van een drankje en iets lekkers bij de koffie.  

Om ongeveer 18.00 uur zijn we gestopt en op dat ogenblik is de trekking van 

de Grote verloting verricht door Henk Nijhoff.  
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De eerste prijs van € 330,- is gevallen op lotnummer 620.  

De tweede prijs van € 170,- is gevallen op lotnummer 413.  

De prijswinnaars hebben ondertussen de prijzen ontvangen. 

De opbrengst is dit jaar, ondanks het slechte weer, € 5384,- en dat was voor 

ons toch een grote meevaller. Dit mooie resultaat konden we realiseren door 

ondersteuning van sponsors, giften, vrijwilligers en natuurlijk ook de bezoekers 

van de fancy fair. 

Hiervoor allen HEEL, HEEL HARTELIJK DANK! 

 

Verder heeft Henk Nijhoff te kennen gegeven te stoppen met de organisatie 

van de fancy fair. Als er mensen zijn die volgend jaar mee willen organiseren 

kunnen ze zich melden bij de taakgroep Beheer. Telefoon 0649115532 of 

kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl 

Ik dank de mensen met wie ik mocht samenwerken in de commissie, te weten 

Lenie Vogelaar, Albert Elzerman en Jos Nijhoff, maar ik wil ook van deze gele-

genheid gebruik maken om ook al die andere vrijwilligers te bedanken die de 

organisatie van de fancy fair mogelijk hebben gemaakt. 

 

Henk Nijhoff 

 

 

TAAKGROEP KERK en WERELD 
 

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld 

 

19 augustus Pastoraat: Bloemen   € 144,74  

26 augustus Diaconale vakantieweken “Hydepark” € 220,14 

  2 september Eigen gemeente: Stille hulp  € 126,52 

  9 september PKN: Jeugdwerk: JOP   € 200,55 

16 september Eigen gemeente: KerkWebRadio € 184,20 

 

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/Ontmoetingskerk 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 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 inzamelen wat meer richting en structuur te geven, wordt er iedere 
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maand één bepaald basisproduct ingezameld. Elke maand kiezen we dus een 

ander (houdbaar) basisproduct.  

Het gaat in oktober om het volgend product: Soep 

 

Kerkauto 

Op zondagochtend gaan veel mensen naar de kerk, te voet, per fiets of met de 

auto. 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, mee-

nemen 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. 

 

Dankdienst gewas en arbeid 

De taakgroep Kerk en Wereld organiseert ieder jaar activiteiten rondom de 

dankdienst voor gewas en arbeid, waaronder het maken van fruitbakjes voor 

gemeenteleden van 79 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. 

Op zondag 4 november vindt deze viering plaats. Het fruit wordt ge-

sponsord 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 en daarom is het niet nodig dat er fruit gebracht wordt. Wilt u toch wat ge-

ven dan kan dat altijd voor de voedselbank. Achter in de kerk staan bakken 

waar u lang houdbare producten in kan leggen, wat zeer op prijs gesteld wordt.   

Hebt u nog vragen dan kunt u mij bellen: Jan den Hollander, telefoon 0168-

404463 of per mail (jandenhollandervlees@gmail.com) 

Op zaterdag 3 november 2018 tussen 9.00 en 12.00 uur zullen de 

fruitbakjes in De Vijverhof door de leden van de taakgroep Kerk en Wereld 

worden samengesteld. Indien u ons daarbij wilt helpen, bent u van harte wel-

kom. U kunt zich hiervoor ook aanmelden bij Jan den Hollander. 

Gelijktijdig ook een oproep voor het bezorgen van de fruitbakjes op 

zondag 4 november 2018.  

 

Zendingsdienst: Familie Kieviet in Senegal (zondag 11 november) 

De familie Kieviet is drie jaar geleden al eens in een zendingsdienst geweest. 

Tabitha en Jan wonen en werken in Senegal. Ze zijn onderdeel van het inter-

nationale team van CAMA. 

Tabitha werkt als arts in de kliniek Keru Yakaar (huis van hoop). Deze 

christelijke kliniek is bekend in heel de stad en biedt goede medische zorg voor 

een betaalbare prijs. Jan werkt vooral aan projecten, de kernbegrippen in de 

keuze van projecten zijn: Jezus moet centraal staan, het moet de mensen in 

Senegal echt helpen en het moet in dienst staan van het CAMA team. 
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Tijdens de zendingsdienst van zondag 11 november zal Krijn Kieviet 

meer vertellen over de werkzaamheden van Jan en Tabitha. Mocht u meer wil-

len lezen over het werk van de familie Kieviet, dan verwijzen wij u naar hun 

website www.kieviet.org  

 
 

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. 

 

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

 
  2 oktober 20.00 uur: Vergadering Moderamen 
  3 oktober 9.15 - 10.00 Gebedskring 
  3 oktober 14.15 uur: Ouderensoos 
  8 oktober  19.30 uur:  Zangkring 
17 oktober 14.15 uur: Ouderensoos 
18 oktober 10.00 uur: Bijbelgespreksgroep 
22 oktober  19.30 uur:  Zangkring 
23 oktober 20.00 uur: Vergadering Kerkenraad 

24 oktober 15.30 uur: Donderdagmiddag Bijbelgespreksgroep 
24 oktober 20.15 uur: Kring ‘Geloven met hart en ziel en verstand’ 
30 oktober 20.00 uur: 25+kring, Appelaarseweg 2 
31 oktober 14.15 uur: Ouderensoos 

31 oktober 20.00 uur: Lezing Dirk van de Glind, ‘t Trefpunt 

 

 
Vooraankondiging gemeenteavond 

Op woensdagavond 14 november zal er weer een gemeenteavond worden ge-

houden. Noteert u de datum alvast in uw agenda? Verdere informatie volgt. 
 
 
Vooraankondiging SPECIALdienst 
Noteer alvast in uw agenda: 
18 november 19.00 uur: Top-2000 dienst met Jens en Mirte van Hoof 
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DIVERSE MEDEDELINGEN 
 
Zaterdagmoeders (Turkije) 

De Turkse politie gebruikte op zaterdag 25 augus-

tus waterkanonnen, traangas en rubberkogels om 

de wekelijkse vreedzame bijeenkomst van de 'zaterdagmoeders' in Istanbul 

uiteen te slaan. 

Amnesty roept de Turkse autoriteiten op toe te staan de wekelijkse demonstra-

tie door te laten gaan. Ook moet het harde optreden van de politie worden on-

derzocht.  

De protesterende moeders willen weten wat er gebeurd is met hun verdwenen 

familieleden en eisen dat de daders berecht worden. De zaterdagmoeders 

zouden die zaterdag voor de zevenhonderdste keer bij elkaar komen. 

Amnesty-groepen in vele landen schrijven naar de minister van justitie in Tur-

kije om aandacht voor de Turkse moeders en om hen te beschermen. 

 

Bep Rosing 

 

 
7 oktober: Israëlzondag 
De PKN heeft vastgelegd, dat er een onopgeefbare band is met Israël. Goed 
en eigenlijk logisch, omdat dit land maar liefst 1476 keer in de Bijbel wordt ge-
noemd. 
In alle PKN-kerken is het traditioneel Israëlzondag op de 1e zondag van de 
maand oktober. Dan krijgt dit bijzondere land extra aandacht in onze kerken. 
Op 7 oktober a.s. is het dus zo ver. 
Voor Israël is het dit jaar een bijzonder jaar, omdat het 70 jaar geleden, na een 
positieve VN-resolutie, werd gesticht. Sindsdien gingen en gaan steeds meer 
kinderen van Abraham, Izaäk en Jacob naar huis. Helaas is dit vaak een ge-
volg van antisemitisme. 
Op de boekentafel liggen gratis Israëlkranten.  
 
Ger Stam 

 

 
Bijbelzondag 2018: ‘Met andere ogen’ 

 

Zondag 28 oktober is het Bijbelzondag. Dan vieren 

honderden kerken in Nederland en Vlaanderen de kracht van bijbelverhalen. 

Voorop staat de dankbaarheid dat de Bijbel hier vrijuit en in begrijpelijke taal 

beschikbaar is. Het thema van Bijbelzondag 2018 is ‘Met andere ogen’. 

 

Bijbelzondag is de jaarlijkse dag waarop het NBG en het VBG kerken vragen 

om op een andere manier dan op ‘gewone’ zondagen naar de Bijbel te kijken. 

Het thema van dit jaar komt uit het verhaal van de genezing van Bartimeüs uit 
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Marcus 10. Directeur Rieuwerd Buitenwerf: ‘Het gaat hier om kijken. Bartimeüs’ 

blinde ogen worden geopend – letterlijk. Tegelijkertijd illustreert dit verhaal hoe 

bijbelverhalen ook figuurlijk ogen kunnen openen: ze geven hoop, zetten in 

beweging, bieden troost. Zelfs in bekende bijbelverhalen zit vaak meer dan je 

op het eerste gezicht ziet.’ 

 
Bijbels voor Keniaanse kinderen   

Rieuwerd Buitenwerf hoopt dat kerkleden zich op Bijbelzondag realiseren hoe 

bijzonder het is dat wij de Bijbel in alle vrijheid kunnen lezen en aanschaffen. 

‘In een land als Kenia willen duizenden schoolkinderen graag een eigen bijbel, 

maar is dat voor hun ouders onbetaalbaar. Kerken kunnen hiervoor collecteren 

zodat we deze kinderen een bijbel kunnen geven.’ 

 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  

Contactpersoon: Janneke van Baren 

 

 

Open repetitie Interkerkelijk Koor Fijnaart 
4 oktober a.s. om 19.30 uur 

 

Zingt u graag, maar hebt u de stap naar het lid worden van een koor nog niet 

gezet, dan is dit een goede gelegenheid om eens met ons kennis te maken.  

Het Interkerkelijk Koor bestaat uit 34 enthousiaste leden die wekelijks bij elkaar 

komen om te repeteren. Hoewel wij een christelijk koor zijn, zitten in ons brede 

repertoire ook niet-geestelijke liederen. Het koor staat onder leiding van een 

professionele dirigent. Wij verlenen regelmatig een bijdrage aan kerkdiensten 

en treden op in o.a. verzorgingshuizen. Daarnaast hebben wij, in samenwer-

king met het Kamerorkest Roosendaal, diverse concerten gegeven.  

Het zo goed mogelijk uitvoeren van ons repertoire staat vanzelfsprekend voor-

op, maar gezelligheid vinden wij ook belangrijk. 

Om een indruk te krijgen kunt u ons beluisteren op You Tube onder Interkerke-

lijk Koor Fijnaart en u kunt ons vinden op Facebook onder 

www.facebook.com/interkerkelijkkoorfijnaart. 

Wij repeteren op donderdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in het kerkelijk 

centrum De Vijverhof. 

Voor eventuele verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met onze secreta-

resse:  

Marianne van der Waal, tel. 0168-463268, e-mail: marianne@rovadewa.nl 

 

Graag tot 4 oktober. 

 

Namens het bestuur van het Interkerkelijk Koor 

Annie Busschbach 
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Bijbelleesrooster voor de maand oktober 

 

  1 oktober Rechters 11:1-11 (Over)gehaald 

  2 oktober Rechters 11:12-27 Met open vizier 

  3 oktober Rechters 11:28-40 Aan de HEER de keuze van het offer 

  4 oktober Psalm 35:1-10  Doe mij recht, HEER! 

  5 oktober Psalm 35:11-28  Lijden onder leedvermaak 

  6 oktober Marcus 10:1-16  Kinderzegen 

  7 oktober Marcus 10:17-31 Door het oog van een naald 

  8 oktober Rechters 12:1-7  Sjibbolet 

  9 oktober Rechters 12:8-15 Vruchtbare rechters 

10 oktober Romeinen 16:1-16 Hartelijke groeten 

11 oktober Romeinen 16:17-27 Eervolle vermeldingen 

12 oktober Deuteronomium 14:1-21      Heilig dieet 

13 oktober Deuteronomium 14:22-29   Tien procent 

14 oktober Deuteronomium 15:1-11      Armoedebestrijding 

15 oktober Deuteronomium 15:12-23   Oormerk 

16 oktober Deuteronomium 16:1-17      Feestregels 

17 oktober Rechters 13:1-14 Geboorteaankondiging 

18 oktober Rechters 13:15-25 Vertrouwen op de belofte 

19 oktober Rechters 14:1-20 Raadselachtig huwelijk 

20 oktober Rechters 15:1-20 Bot geweld 

21 oktober Marcus 10:32-45 Niet heersen, maar dienen 

22 oktober Marcus 10:46-52 Uitzicht 

23 oktober Rechters 16:1-3  Open poorten 

24 oktober Rechters 16:4-22 Femme fatale 

25 oktober Rechters 16:23-31 Wie bespot wie? 

26 oktober Openbaring 1:1-8 Vrede van a tot z 

27 oktober Openbaring 1:9-20 Visioen op zondag.  

28 oktober Openbaring 2:1-7 Terug naar de bron 

29 oktober Openbaring 2:8-11 Door de verdrukking heen 

30 oktober Openbaring 2:12-17 Goede naam 

31 oktober Openbaring 2:18-29 Sterkte / zwakte analyse 

 

 

 


