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OVERDENKING 
 

Vanwege mijn zorgverlof deel ik onderstaande column van Piet van Veldhui-

zen. Hij is o.a. predikant geweest in Willemstad. Toen ik als dominee begon 

was hij mijn mentor. Hij is nu predikant in de Protestantse Wijkgemeente De 

Ark in Hendrik Ido Ambacht. Zijn columns zijn te lezen op www.dearkonline.nl. 

 

Het kruis van Jezus afhalen 

In het laatste hoofdstuk van haar boek Rebible schrijft Inez van Oord (de vrouw 

achter het blad Happinez) dat ze moeite heeft met het verhaal over Jezus aan 

het kruis. Of dat ze moeite heeft met het feit dat we dat kruis steeds maar blij-

ven afbeelden. Dat symbool van een weerzinwekkende marteldood – waarom 

zou je dat vereeuwigen? Ze schrijft: 

“Het liefste zou ik Jezus als icoon van het 

kruis halen. 

Nee andersom, het liefste zou ik het kruis 

van Jezus halen.” 

Ja, want als je het kruis van Jezus haalt, 

blijft er een mens over met wijd open ar-

men, symbool van vrijheid en bevrijding. 

Maar dat is volgens mij ook precies waar 

het kruis het symbool van is: van een hou-

ding. Pas in de latere middeleeuwen, toen de pest Europa teisterde, werd de 

gekruisigde Jezus afgebeeld als een hangende geradbraakte man. Veel ouder 

is de traditie om Jezus af te beelden als degene wiens liefde en vrede de haat 

en het geweld heeft overwonnen. Dus geen historisch correcte plaatjes van 

een slachtoffer van executie, maar beelden van een zegenende Christus met 

het kruis achter zich. 

Die houding (die ik de kruishouding noem) staat in mijn beleving voor drie din-

gen: je hart openen, welkom heten, zegenen. Terwijl je je bij het lot van Jezus 

precies het tegengestelde had kunnen voorstellen: je hart toesluiten, je bela-

gers buitensluiten, hen vervloeken. Ik zeg altijd: we herinneren ons de kruis-

houding van Jezus niet omdat hij erop werd vastgenageld, maar omdat het ook 

daarvoor en daarna zijn meest eigen houding was. Wat de dood overwon, was 

zijn volgehouden bereidheid om kwetsbaar te zijn, open te blijven, de dingen bij 

de naam te noemen, vergevingsgezindheid te oefenen, de betrokkenheid van 

God bij zijn wereld te belichamen. 

Nu vieren we Pasen – feest van bevrijding, opluchting, voorjaar, nieuw leven. 

Zo werd het in de joodse wereld al gevierd toen het verhaal van Jezus zich af-

speelde. Precies aan de vooravond van dat feest werd Jezus ter dood ge-

bracht. Terwijl zijn volk de exodus uit het slavenbestaan vierde (het oude ver-

haal over de tocht dwars door de zee) ging hij door de dood heen, naar de 

overkant. 

http://www.dearkonline.nl/
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Ja, want we vieren de opstanding niet om te zeggen dat er iemand is terugge-

komen uit de dood, terug in zijn goede oude bestaan. Alle verhalen in de evan-

gelieboeken spreken over verschijningen. De opgestane Heer is niet terug van 

weggeweest, hij is verder gegaan naar een volgende kwaliteit van zijn, en daar 

krijgen zijn volgelingen soms even een glimp van te zien. Zoals ik ook nu gere-

geld van mensen verhalen hoor die een glimp opvangen van Christus, of van 

een engel, of van een gestorven medemens. Zodra je dat wilt vastleggen, ont-

glipt het je, maar je weet wel dat je het niet hebt gedroomd – of je weet dat de 

droom geen bedrog was. De Heer is waarlijk opgestaan! 

 

Pasen 2018, Piet van Veldhuizen 

 

De foto toont de allervroegste afbeelding van de gekruisigde Jezus die bewaard is ge-

bleven, in de 5e-eeuwse deurpanelen van de Santa Sabina-kerk in Rome. Daar is het 

kruis al van Jezus afgehaald. 

 
Ds. F.C. de Ronde 

 
 
 

KERKDIENSTEN 
 
7 april Ons West Brabant (FM:106,3 Kabel 87,5): RK parochie St. Bavo, Rijsbergen 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden 5e zondag Passietijd; m.m.v. Het Interkerkelijk Koor 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Wim Tolenaars 

Gastheer / gastvrouw Edward Goudriaan 

Collecte Rondgang 
 
              Uitgang 

1e K&W 
2e Onderhoudsfonds  

Instandhouding kerk en eredienst  

 

8 april, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. F.C. de Ronde   

 
14 april  Ons West Brabant: Protestantse gemeente, Etten Leur  

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Palmzondag 

Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  

Ambtsdrager van dienst Tiny Bienefelt 

Gastheer / gastvrouw Adri de Vrij 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Onderhoudsfonds  
K&W 
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18 april   

19.30 uur De Ontmoetingskerk  

Bijzonderheden Witte Donderdag; Heilig Avondmaal 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Marion Kruis 

Gastheer / gastvrouw Wim Tolenaars 

Koster Henk Nijhoff 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

K&W 

 
19 april  

19.30 uur De Ontmoetingskerk  

Bijzonderheden Goede Vrijdag 

Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  

Ambtsdrager van dienst Jan Tolenaars 

Gastheer / gastvrouw Nicky van Dam 

Koster Henk Nijhoff 

 
20 april  

19.30 uur De Ontmoetingskerk 

Bijzonderheden Stille Zaterdag 

Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  

Ambtsdrager van dienst Susanne Baan 

Gastheer / gastvrouw Kees Oostdijck 

Koster Henk Nijhoff 

 
21 april  Ons West Brabant: Protestantse gemeente, Fijnaart 

10.00 uur: vanaf 9.45 

uur samenzang 

De Dorpskerk 

Bijzonderheden Pasen 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Janita Bom 

Gastheer / gastvrouw  Tiny Bienefelt, Jan Tolenaars 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Beheer 
K&W 

 
28 april  Ons West Brabant:  Gereformeerde kerk, Zevenbergen 

10.00 uur De Dorpskerk 

Voorganger Ds. J.H. van der Sterre  

Ambtsdrager van dienst Linda van Strien 

Gastheer / gastvrouw Tiny Bienefelt 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

K&W 
Instandhouding kerk en eredienst  
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ROOSTERS 
 Kinderoppas Kindernevendienst 

  7 april Addie en Nelleke Claudia en Saskia 

14 april Claartje en Melissa Monique en Tiny 

18 april ----- ----- 

19 april ----- ----- 

20 april ----- ----- 

21 april Dicky en Anne Claudia en Marloes 

28 april Ad en Femke Emie en Marjolein 

 

 Bloemendienst Organist 

  7 april Hanny van der Kemp Barthold Jongejan  

14 april Riet Jongbloed Johan van der Steen  

18 april ------- Ad van Sprang  

19 april ------- Johan Cnossen 

20 april ------- Johan van der Steen  

21 april Bep van der Mast Ad van Sprang  

28 april Cor Endepoel Johan Cnossen 

 

 PPT-dienst Beamerdienst BHV dienst 

  7 april Lonneke Arjan Jolanda en Jan 

14 april Jan Anton Wim T. en Anton 

18 april Gedrukte liturgie Gedrukte liturgie Wim T. 

19 april Gedrukte liturgie Gedrukte liturgie Susanne 

20 april Gedrukte liturgie Gedrukte liturgie Henk 

21 april Tiny Piet Susanne en Jeannette 

28 april Jeannette Peter Anton en Jan van Dam 

 

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 april: Kerk in Actie (40dagentijd, zending, Rwanda) 
In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezen werden afgeslacht 
door hun buren. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, 
maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde die-
nen door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. 
Zo ontstond Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’. In de afgelopen 25 jaar is het werk 
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veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen die hun ouders 
aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, 
schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moe-
ders die besmet zijn, worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun ge-
zin. 
 
14 april: Protestantse Kerk : Jongeren doorleven het paasverhaal 
Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord. Komt de 
boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde 
een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. De 
eerst editie was een groot succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 
jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee, zodat JOP rond Pasen jongeren 
met dit uitdagende spel bij de kerk kan (blijven) betrekken. 
 
Donderdag 18 april: Kerk in Actie: 
“Onderwijs en bescherming voor kwetsbare kinderen Cambodja” 
In Cambodja leven zo’n 750.000 kwetsbare kinderen. Vooral in de grote steden 
lopen deze kinderen grote risico’s en krijgen ze geen onderwijs. Deze kinderen 
missen één of zelfs beide ouders, of hun ouders zijn chronisch ziek; ze werken 
en/of leven op straat; ze groeien op in zeer arme huishoudens. Het Salvation 
Centre Cambodja ontfermt zich over deze kinderen in de hoofdstad Phnom 
Penh en de steden Battambang en Siem Reap. 
 
21 april: Kerk in Actie: Zending/Versterk de kerk in Pakistan 
Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een 
minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. 
Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. 
Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende 
kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, 
cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks vol-
gen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de 
kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. We bouwen met  on-
ze Paascollecte mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. 
 
28 april: Diaconale vakantieweken “Hydepark” 
Wij kunnen ons niet altijd voorstellen wat het betekent om vanwege ziekte of 
lichamelijke beperking niet zelfstandig weg te kunnen. Het Hydepark verzorgt 
voor deze mensen en hun partners diaconale vakantieweken. Even weg van 
huis, ondersteuning in de zorg en uitstapjes met lotgenoten. Het is van groot 
belang. De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt als financiële bijdrage in 
de kosten van de diaconale vakantieweken in het Hydepark. 
 

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 
 

Excursie Dordrechts Museum 
 

Beste gemeenteleden, 
 

Velen van u hebben gereageerd op mijn uitnodiging om als afscheidscadeau 
op 6 april a.s. met elkaar het Dordrechts Museum te bezoeken en daarna  iets 
met elkaar te drinken. Wat fijn om deze overweldigende belangstelling te  
mogen ervaren. In verband met het aantal beschikbare gidsen die middag, is 
inschrijving voor het museumbezoek niet meer mogelijk. 
Degenen die zich opgaven, hebben, als het goed is, een mail of papier met  
diverse praktische aandachtspunten van mij ontvangen. Wilt u, als u nog niets 
gekregen hebt, snel contact met mij opnemen, dan is er iets fout gegaan.  
Het vervoer naar Dordrecht, ‘carpooling’, wordt door de deelnemers onderling 
geregeld.  
Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de scriba:  

scriba@pknfijnaart.nl of 0168-320491. 
Ds. Hans van der Sterre. 
 
 

Van de KERKENRAADSTAFEL 
 
Samenvatting kerkenraadsvergadering   
19 februari 2019 
 
Voorzitter Menno Bom opende de vergadering en gaf 

het woord aan ds. De Ronde voor de bezinning. Hij vertelde over de methode 
die hij gebruikt tijdens de gespreksavonden met de middengeneratie van onze 
kerk, de 30- tot 50-jarigen. Hij liet de ‘Menukaart’ zien, waarop de vraag staat: 
Wat maakt jouw leven zinvol? In groepjes praatten de kerkenraadsleden erover 
dat Jezus zorgen van ons wil afnemen en ons vooruit wil laten kijken. Hoe is 
God met deze wereld bezig en welke rol spelen wij daarin? Hoe geef je zin en 
hoe krijg je zin? 
Het verslag van de kerkenraadsvergadering van 22 januari jl. werd ongewijzigd 
vastgesteld. Als aanvulling werd opgemerkt dat de ringbijeenkomsten, die in de 
plaats gekomen zijn van de classisvergaderingen, ook voor gemeenteleden 
toegankelijk zijn.  
Vervolgens vertelden de taakgroepen en de predikanten waarmee zij bezig 
zijn: ds. Van der Sterre is zich ervan bewust dat hij nu de laatste maanden 
werkt in onze gemeente. Hij gaat nog in veel diensten voor in de komende pe-

mailto:scriba@pknfijnaart.nl
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riode. De taakgroep Beheer is blij met de toezeggingen van de actie Kerkba-
lans: tot nu toe € 90.490,-. Het licht op de kerktoren is gerepareerd. De taak-
groep Kerk en Wereld houdt zich bezig met het project Schuldhulpmaatjes. 
Wim de Loome is met vier anderen zelf schuldhulpmaatje geworden. Men 
zoekt naar nog vijf schuldhulpmaatjes en nog twee bestuursleden. De taak-
groep Gemeentezijn bereidt de ‘YouTube’-specialdienst voor. Voor de taak-
groep Pastoraat is er bezoekwerk bij gemeenteleden die ziek zijn of verdrietige 
dingen meemaken. De kindernevendienst probeert uit hoe zij het beste het 
symbolische kaarsje kunnen meenemen naar hun dienst. Er is nog altijd een 
tekort aan medewerkers voor de kinderoppas. Misschien zouden gemeentele-
den het willen doen als zij maar één keer per jaar aan de beurt zijn. Nicky van 
Dam neemt deze en andere ideeën ter bespreking mee naar de taakgroep 
Jeugd.  
Voor de vacatures in de kerkenraad en het pastoraat zijn gemeenteleden be-
naderd. Nog niet alle vacatures zijn ingevuld.  
Vanuit Willemstad is een voorstel gekomen om de dienst op Hemelvaartsdag 
gezamenlijk te vieren met kerken uit de omgeving. De kerkenraad stemt in met 
het voorstel. Het vervoer wordt van tevoren geregeld. 
Over de invulling van de gemeenteavond op 10 april overleggen volgende 
week de taakgroepen Pastoraat en Kerk & Wereld met elkaar. 
Over de diensten van de afgelopen maand werd opgemerkt dat de Avond-
maalsdienst een mooie dienst was, onder andere door het gezongen Tafelge-
bed. De kring was helemaal vol. In de dienst met ds. Moll was niet alles even 
goed te verstaan, vooral niet achterin de kerk. Achteraf bleek dat hij het micro-
foontje ondersteboven had bevestigd op zijn toga. Vriendelijk verzoek om on-
verstaanbaarheid even door te geven aan degenen die in de kerkenraadsbank 
zitten, zodat het probleem nog tijdens de dienst verholpen kan worden. De 
kerk- en schooldienst was goed bezocht en het was een leuke dienst, voorbe-
reid met teamleden van de Julianaschool. Twee podiumdelen op elkaar bleek 
niet zo’n veilig geheel te zijn. Daar wordt iets anders op verzonnen. De kerken-
raad neemt een voorstel van ds. De Ronde aan: één dienst specifiek aanwijzen 
waarover alle kerkenraadsleden positieve punten en verbeterpunten aangeven. 
Op die manier ontstaat er een beter beeld  met meer diepgang, waar de predi-
kant concreet iets mee kan. De overige diensten bespreken zoals tot nu toe 
werd gedaan. 
Tijdens de rondvraag wordt een vraag van een gemeentelid doorgegeven: 
kunnen er onder het koffiedrinken ook spelletjes gedaan worden? Bijv. een 
sjoelbak neerzetten. De taakgroep Jeugd neemt de suggestie mee. Ds. De 
Ronde vraagt of de lessenaar een stuk naar voren gezet mag worden, zodat hij 
dichter bij de gemeente staat. Dit zal gebeuren. In de keuken van Janita Bom is 
een filmpje opgenomen voor het blad Petrus over de sobere maaltijd die door 
het Oecumenisch Beraad wordt georganiseerd op 27 maart a.s.  
Edward Goudriaan sluit de vergadering met gebed en Menno Bom bedankt de 
aanwezigen voor hun inbreng. 
 
Marion Kruis 
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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 10 april 2019 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 en bezinning door ds. J.H. van der Sterre  

3. Mededelingen 

4. Toelichting proces ‘Zegenen levensverbintenissen’ en ‘Homofi-

lie en ambt’. 

5. Opvolging ds. Van der Sterre 

6. Korte presentatie Schuldhulpmaatje 

7. PAUZE 

8. Presentatie Thomashuis Klundert (doel bazaar Koningsdag) 

9. Rondvraag 

10. Sluiting door ds. F.C. de Ronde 

 
 

Hierna volgt een informeel samenzijn met een hapje en een drankje. 
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Mededeling van de kerkenraad m.b.t. vacatures 
De kerkenraad laat u weten dat zij verheugd en dankbaar is u te kunnen me-
dedelen dat - op één na - de vacatures in de kerkenraad en taakgroepen zijn 
ingevuld. 
Mw. Jolanda den Hollander-van den Berg, Volkerakweg 4A, heeft zich be-
reid verklaard het ambt van wijkouderling  op zich te nemen. 
Dhr. Leendert van Baren, ’t Magesijn 42 Klundert, is bereid gevonden het 
ambt van diaken op zich te nemen. 
De heren Jan van Dam, De Bongerd 17 en Huib van der Kemp, Van Heem-
stralaan 36, worden pastoraal medewerker in de taakgroep Pastoraat. 
 
Voor ouderling-scriba mw. Susanne Baan-Slager, ouderling Gemeentezijn   
mw. Janita Bom-Crezee en diaken mw. Marloes Stoop-Bas zit de eerste 
termijn er op. Marloes zal, net als wijkouderlingen mw. Dina Korteweg-
Spoelstra en dhr. Kees Oostdijck, aftreden. Mw. Anneke Knook-de Vrij be-
eindigt haar werkzaamheden als pastoraal medewerkster. 
Susanne Baan en Janita Bom hebben aangegeven aan te willen blijven, voor-
alsnog voor 2 jaar, waarna zij zullen bekijken of zij hun ambtstermijn nog ver-
lengen. De kerkenraad is erg blij met deze toezeggingen. 
 
Momenteel staat dus nog één vacature van wijkouderling open. De kerkenraad 
is nog bezig hiervoor gemeenteleden te benaderen aan de hand van de eerder 
door u ingediende namen.  
 
De bevestigings- en afscheidsdienst is gepland op 12 mei a.s. 
Indien geen bezwaren worden ingediend, zullen in de dienst van 12 mei a.s. de 
nieuwe ambtsdragers bevestigd en de nieuwe taakgroepleden aan u voorge-
steld worden. Susanne Baan en Janita Bom zullen voor het vervolgen van hun 
werkzaamheden als ouderling-scriba resp. ouderling Gemeentezijn een verbin-
tenis aangaan (vroeger wel ‘herbevestiging’ genoemd). Er zal afscheid geno-
men worden van ambtsdragers Marloes Stoop-Bas, mw. Dina Korteweg-
Spoelstra en dhr. Kees Oostdijck en van pastoraal medewerkster mevr. Anne-
ke Knook. 
Namens de kerkenraad, 
Susanne Baan, scriba 
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Portret van een gemeentelid - Janneke van Baren 

 
Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi? 
Eigenlijk weet ik niet zo goed meer of ik het zelf als 
kind zo’n mooi verhaal vond, maar sinds ik zelf Bijbel-
verhalen aan kinderen op school vertel, vind ik het 
verhaal waarin de Here Jezus zegt: ‘Laat de kinderen 

tot Mij komen’ wel heel erg mooi en vind ik dat we aan het eenvoudige geloof 
van de kinderen een voorbeeld kunnen nemen!  
 
Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die 
vraag? 
In de Bijbel lees je vrij vaak dat gewone vrouwen uit het volk vanuit zichzelf 
naar Jezus durfden te stappen en hem een vraag durfden te stellen. Het was 
een veel strengere tijd dan nu en vrouwen hadden veel minder rechten dan 
mannen, maar toch waren ze niet bang om afgestraft te worden. Bijvoorbeeld 
de Samaritaanse vrouw die water putte en Maria Magdalena. Ik heb niet direct 
een vraag aan hen, maar ik bewonder hen. 
 
Waar ben je dankbaar voor in je leven? 
Ik ben dankbaar voor mijn gezondheid en die van Leendert. We hebben drie 
gezonde kinderen en vijf gezonde kleinkinderen. Ook mijn moeder van bijna 
89 jaar is redelijk gezond. We hebben veel meegemaakt wat ziekte en ge-
zondheid betreft en ik ben heel blij dat we in vredig Nederland leven met goe-
de medische mogelijkheden.  
 
Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen? 
Mijn droomkerk is een echte kerk, een gewijde ruimte waarin iedereen elkaar 
accepteert zoals hij is. Iedereen mag zijn geloof beleven op zijn eigen manier. 
Er zijn niet allerlei kleine regeltjes, want geloof is iets groots en daar gaat het 
om. We zingen er vlotte en vrolijke liederen, ongeveer zoals een klas kinderen 
op school zingt. 
 
Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen? 
Ik zou in de kerk het gevoel van vertrouwdheid dat ik krijg door de mensen om 
mij heen niet willen missen. Ik wil altijd graag ervaren dat we met elkaar kerk 
zijn door elkaar echt te ontmoeten.  
 
Waar word je blij en enthousiast van in de kerk? 
Van een predikant die in zijn preek iets vertelt waar ik in de week iets mee 
kan. Ik word ook enthousiast van een mooi slotlied, zodat ik heerlijk vrolijk uit 
de kerk kom. 
De Paasdienst waarin wij 32 jaar geleden belijdenis hebben gedaan en onze 
twee oudste kinderen hebben laten dopen, zal ik nooit vergeten. Het enthou-
siasme dat ik toen voelde, was geweldig! Er werden nog meer kinderen ge-
doopt. Het was echt zoals ds. Gertrudeke van der Maas het laatst zei: we mo-
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gen de oude kleding afdoen, ondergedompeld worden en met witte kleding 
aan opnieuw beginnen. We hebben narcissen uitgedeeld en het was een 
groot feest! Nog steeds geeft Pasen mij een extra blij gevoel. 
 
Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week? 
Ik vind het fijn dat ik alles bij God mag brengen waar ik geen raad mee weet. 
Er gebeuren dingen die te groot zijn voor mij, bijvoorbeeld mensen die zomaar 
ineens ernstig ziek blijken te zijn. Ik word ook blij van een gesprek waarin je 
het onverwacht ineens over die diepere dingen hebt en je iets van je geloof 
kunt delen. Dat voelt zo vertrouwd en daar word ik blij van. Ik kijk ook heel 
graag naar de sterrenhemel! 
 
Wat wens je je medegemeenteleden toe? 
Ik wens iedereen gezondheid, innerlijke vrede en vertrouwen in God. 
 
Welk lied zing je heel graag? 
De Zegenbede van Sytze de Vries: 
 

God zal met je meegaan 
als licht in je ogen en lamp voor je voet, 
als hand op je hoofd en arm om je schouder, 
als baken bij ontij en verte die wenkt, 
als groet op je lippen en hoop in je hart, 
als stem die je uitdaagt en woord dat je voorgaat. 

 
Aan wie geef je de pen door? 
Aan: Saskia van der Eijk 
 
 
 
Van de redactie 
In de vorige drie nummers van Contactruimte stonden artikeltjes over onze 
organisten. Deze serie bracht ons als redactie op het idee om eens te schrij-
ven over allerlei vrijwilligerswerk dat gemeenteleden doen voor de kerk en dat 
niet opvalt. Denk bijvoorbeeld aan de dames die elke vrijdagmorgen schoon-
maakwerk in de kerk verrichten of de mensen die al jaren Contactruimte rond-
brengen. Zo zijn er nog veel meer ‘stille krachten’ die er met elkaar voor zor-
gen dat onze kerk in beweging blijft. In de komende nummers van Contact-
ruimte willen we steeds zo’n groep belichten, zodat we meer idee krijgen van 
wat er voor en achter de schermen gebeurt. 
We hopen dat u het met plezier leest! 
 
Namens de redactie, Marion Kruis. 
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Op 28 april kunt u op onze boekentafel zien welke 
Bijbels wij in voorraad hebben. Misschien was u al 
een poosje van plan om een Bijbel in gewone taal 
aan te schaffen. Kom eens kijken, we hebben 

daarvan drie versies. We hebben ook een huisbijbel in de vertaling die ook 
vaak in de kerk gebruikt wordt met iets grotere letters. Verder kunnen we u de 
Naardense Bijbel laten zien. 
Naast deze bijbels liggen er mooie boeken te koop en er staat een doos met 
weggevertjes. Misschien zit daar iets voor u bij. 
 
Ook bij de bazaar op Koningsdag laat de boekentafel zich zien. 
 
We zien u graag bij onze boeken, Nel, Janneke en Bep 
 
 

   UITNODIGING! 
 

De dames van de Ouderensoos nodigen u, als oudere, uit voor de komende 
Paasviering. Aan de hand van een liturgie herdenken we met elkaar het lijden 
en de opstanding van onze Heiland. 
Ds. J.H. v.d. Sterre neemt ons mee in het lied: "U zij de glorie". We besluiten 
deze middag met een gezamenlijke broodmaaltijd. 
Wanneer: Dinsdag 16 april 
Waar:  In ‘t Trefpunt 
Opgeven:  Bij Nel van Dorp, tel. 463639 
Begint om:  15.00 uur, deur open 14.30 uur 
Einde:        18.30 uur 
 
Hartelijke groeten, Nel van Dorp 
 
 

 Sederavond, vrijdag 12 april, 19.00 uur in ‘t Trefpunt 

Op bovengenoemde datum willen wij, de commissie gemeenteactiviteiten, een 

Sedermaaltijd houden. Ds. Hans van der Sterre zal uitleg geven bij de rituele 

onderdelen die bij deze maaltijd horen. 

Sederavond of Seideravond is een avond 

aan het begin van het Pesachfeest. In Israël 

duurt dit feest 7 dagen, maar buiten Israël 8. 

De gebruiken bij de Sedermaaltijd in grote 

lijnen: Aan een feestelijk gedekte tafel wordt 

tijdens de maaltijd uit de Haggadah (= ver-

telling) gelezen. Al lezend in de Haggadah 

komt de volgorde van de rituele onderdelen 

vanzelf aan de orde. Geen brood, maar 

matzes zijn onderdeel van deze maaltijd. Er worden 6 speciale gerechtjes ge-

geten, in een bepaalde volgorde, die allemaal herinneren aan de Joodse sla-



 pagina 13  

vernij in en de uittocht uit Egypte. Daarbij worden er, ook weer in een speciale 

volgorde, 4 glazen wijn geschonken en gedronken, die allemaal een speciale 

betekenis hebben. Op welke manier de rituelen in het Nieuwe Testament ook 

verwijzen naar de komst en het offer van Jezus proberen we zo goed mogelijk 

uit te leggen bij het benoemen van de ingrediënten van de Sedermaaltijd. 

Want er zijn wel degelijk redenen genoeg voor christenen om samen te genie-

ten van de prachtige symboliek achter de Sedermaaltijd. Wij hopen een klein 

steentje bij te kunnen dragen om u dat te helpen ontdekken. 

Na de uitleg van de Sedermaaltijd en het eten van de kleine gerechtjes die 

daarbij horen, hebben we nog een gezellig samenzijn. 

U kunt zich tot 7 april aanmelden bij: 

Nel Goudriaan, tel.: 463132 of  

Ad van der Boon, tel.: 464621 

Voor het bereiden van de maaltijd vragen wij een financiële bijdrage van € 7,-.  

 
 
 
 

Taakgroep Jeugd 

 
Van de kindernevendienst 
Samen met de kinderen zijn we begonnen met het paasproject “leve het leven”. 
In deze 40-dagentijd volgen wij de weg van Jezus naar Pasen. Deze verhalen 
vertellen wij uit Lucas en Johannes. Het eerste verhaal ging over Jezus in de 
woestijn. In het 2e verhaal werd verteld dat Jezus samen met Petrus, Jakobus 
en Johannes op een berg is en ze opeens Mozes en Elia zien. Wil je meer te 
weten komen over de verhalen die wij gaan vertellen? Kom dan eens luisteren 
en knutsel mee, want bij ieder verhaal wordt een verwerking gemaakt. Op 14 
april is het paasontbijt voor kinderen vanaf 4 jaar. Na het ontbijt gaan we ge-
zamenlijk naar de kerk. 
De kinderen zijn op visite geweest bij de boerderij van Anja en Peter den Hol-
lander om de lammetjes te zien. Daar is door ‘herder’ Joey het verhaal verteld 
over het verloren schaap. De kinderen hebben een fijne morgen gehad. 
Tot ziens in de kerk! 
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TAAKGROEP   BEHEER 
 

 

Verantwoording collecten 

 
24/2    Instandhouding kerk en eredienst                     € 300,90  
24/2    Specialdienst, kerk                                            €    61,96  
  3/3    Onderhoudsfonds                                              € 139,40  
  3/3    Instandhouding kerk en eredienst                     € 133,59  
17/3    Onderhoudsfonds                                              € 134,17  
 
11/2   Fendertshofdienst       € 28,55  
25/2   Koffiekerk                    € 16,30  
 
Giften  
In de afgelopen periode is er een gift voor de kerk ontvangen via mw. M. Nijhoff 
€ 10,- , via Ds. Van der Sterre € 100,- uit dankbaarheid en € 50,- voor het on-
derhoud, via dhr. P. de Lange € 50,- voor onderhoud kerk en via Ds. V.d. Ster-
re € 30,- van een dankbare jarige. Hartelijk dank aan de gevers.  
 
Kerkbalans 2019  
Aan toezeggingen is er tot nu toe een bedrag van € 91.755,00 binnengekomen 
waarvan inmiddels € 49.215,68 op de bank binnengekomen is.  Nog niet van 
iedereen hebben we antwoord mogen ontvangen. Degenen die buiten het  
lopersgebied wonen, kunnen hun bijdrage overmaken op de daarvoor bestem-
de bankrekening. Ook bestaat de mogelijkheid uw bijdrage te laten incasseren  
(zie elders in dit blad) . Hartelijk dank voor uw toezeggingen en bijdragen .  
 
Met vriendelijke groet,  
Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer  

 
Paascollecte 2019  

“U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer’ (Liedboek 

634)  

Na een periode van inkeer en bezinning is het nu Pasen, feest van een nieuw 

begin! Jezus leert ons dat we steeds een nieuwe start kunnen maken en Zijn 

liefde mogen delen met anderen. Als gemeente mogen we deze boodschap 

van hoop verder brengen. Dit doen we in de zondagse vieringen en door aller-

lei activiteiten door de week te organiseren. We willen er voor elkaar zijn en 

omzien naar mensen die het moeilijk hebben. Om dit te kunnen blijven doen is 

naast liefde en aandacht voor elkaar, ook geld nodig. Geef aan de paascollec-
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te, maak uw gift over met de acceptgirokaart of geef via internetbankieren. Uw 

bijdrage besteden we zorgvuldig aan al die waardevolle activiteiten die in onze 

gemeente plaatsvinden.  

We danken u alvast heel hartelijk voor uw bijdrage! 

Taakgroep Beheer 

 

Een machtiging afgeven 

Tegenwoordig 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 bij-

dragen 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. 06-15332198. 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. 

 

 

 

 

TAAKGROEP KERK en WERELD 
 

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld 
 
17 februari     Shade Children Foundation (rondgang)                     € 175.15 
17 februari     Mercy Ships (uitgang)                                                € 125.90 
24 februari     Protestantse Kerk (missionair) “De Bijbel dichterbij”  € 166.80 
 3 maart        Voedselbank                                                               € 141.24  
10 maart        Kerk in Actie: Voorjaarszendingscollecte (Cuba)        € 265.27 
17 maart        Kerk in Actie: Gevangeniswerk/diaconaat                   € 175.19 
 
Opbrengst van de collectebussen € 85,36  
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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 iedere maand één bepaald basisproduct inge-
zameld. Elke maand kiezen we dus een ander (houdbaar) basisproduct. Het 
gaat in april 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. 
 

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. 

 
Grip op je knip Moerdijk is nu een feit.    
Eerder mochten we al melden dat we in de gemeente Moerdijk bezig zijn met 
de oprichting van een afdeling van “Schuldhulpmaatje”. Vanaf 25 februari is het 
zover. Samen met zes andere kerken in de gemeente Moerdijk hebben we on-
ze eerder uitgesproken intenties omgezet in een stichting. 
Vanuit deze stichting wordt hulp verleend aan mensen die in de schulden drei-
gen te komen of een schuldsaneringstraject achter de rug hebben. We richten 
ons op de preventieve zorg en nazorg, niet op de professionele schuldsane-
ring. Soms komen mensen er alleen niet meer uit en belanden zij in een vicieu-
ze cirkel waarbij schulden hun hele leven beheersen. Gevolg is vaak dat men-
sen en kinderen niet meer goed in deze maatschappij kunnen functioneren. 
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De kerken in Nederland hebben de handen ineen geslagen en willen midden in 
de samenleving staan om deze mensen belangeloos te helpen. Meer informa-
tie is te vinden op de site van Schuldhulpmaatje (https://schuldhulpmaatje.nl). 
Belangrijk is dat de gemeente Moerdijk  in het kader van het armoedebeleid 
hierbij is betrokken en het werk van de Schuldhulpmaatjes steunt.  
Als stichting zijn we nog op zoek naar meer schuldhulpmaatjes en naar nog 
een coördinator. Na een 3-daagse training verlenen de schuldhulpmaatjes de 
daadwerkelijke hulp. De taak van de coördinator is om een hulpvraag aan een 
maatje te koppelen. Interesse voor deze uitdagende functies?  
Mail naar (info.shmmoerdijk@gmail.com).  Ook uw inzet is hierbij van harte 
welkom. 
 
 
 
 

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

 
  1 april   19.30 uur:  Zangkring 
  3 april  14.15 uur: Ouderensoos 
11 april  15.30 uur: Bijbelgespreksgroep 
12 april  19.00 uur: Sederavond, ‘t Trefpunt 
15 april   19.30 uur:  Zangkring 
16 april  15.00 uur: Ouderensoos, Paasviering, 't Trefpunt  
29 april   19.30 uur:  Zangkring 
 
 

DIVERSE MEDEDELINGEN 
 

Ter gelegenheid van Wereldvrouwendag hadden 

we een petitie voor vrouwen uit Saudi-Arabië. We 

kregen in Klundert en Fijnaart 226 handtekenin-

gen bij elkaar, een prachtig resultaat, waar ook veel mensen van onze kerk aan 

bijgedragen hebben. Bij de Koningsdag komen we weer met een petitie en 

kaarten die verstuurd kunnen worden. De petitie van april gaat naar Turkije. 

 

In de jaren negentig verdwenen in Turkije honderden mannen. In Istanboel 

kwamen moeders iedere zaterdag bijeen om opheldering te vragen over het lot 

van hun dierbaren. Op 25 augustus 2018 werden de Zaterdagmoeders met wa-

terkanonnen, traangas en rubberkogels verjaagd. Sindsdien mogen ze niet 

meer demonstreren. Steun het recht van de Zaterdagmoeders om te demon-

streren en te vragen wat er met hun familie is gebeurd. Teken de petitie a.u.b.! 

 

Hartelijk dank voor uw inzet voor de mensenrechten waar ook ter wereld. 

Bep Rosing 

https://schuldhulpmaatje.nl/
mailto:info.shmmoerdijk@gmail.com
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           PAASPUZZEL  

 

In de volgende zinnetjes staan de letters van het schuingedrukte woord door 

elkaar. Weet jij welke woorden daar moeten staan?  

1. Een andere naam voor Jezus is Rustichs (2)  

2. Jezus had een kroon van krantondoek (7)  

3. De mensen riepen: ‘Leve de koning van Laries! (6)  

4. Maria kwam uit Laagdam.(6)  

5. Prutse zei drie keer dat hij Jezus niet kende. (2)  

6. Bij het graf zaten twee mannen in winterkleet.(7)  

7. Jezus was gestorven aan een kuris. (3)  

8. De belangrijkste stad in Israël is El Zure Jam. (1)  

9. Jezus is aangepost op de eerste dag van de week.(7)  

 

Achter elk zinnetje staat een cijfer. Schrijf op welke letter daar bij hoort.  

Van het goede woord uit zin 1 moet je de 2e letter nemen, uit zin 2 de 7e letter, 

enzovoorts.  

Als je het goed gedaan hebt, lees je een bijzonder woord uit de Bijbel. Weet je 

wat dat woord betekent?  

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  
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Persbericht PASS!ON 
 
Datum: 7 maart 2019 
 
Op 12 april a.s. wordt een concert georganiseerd in De Koepelkerk in Willem-
stad: PASS!ON. 
Uitgangspunt is de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach die in deze 
periode talloze keren in het land en ver daarbuiten wordt uitgevoerd. De popu-
lariteit van de ‘Matthäus’ is zo groot dat het soms nog lastig is om aan kaarten 
te komen en die aantrekkingskracht lijkt alsmaar groter te worden.  
Het is vanwege het formaat van De Koepelkerk niet mogelijk om een compleet 
orkest met koor weg te zetten. Dat gaat simpelweg niet qua ruimte en qua 
budget. De organisatoren hebben daarom gekozen voor een selectie uit de 
Matthäus Passion, waardoor het programma niet veel langer dan vijf kwartier 
zal duren. Dat heeft zijn voordelen, want de gebruikelijke ‘zit’ van drie uur wordt 
in De Koepelkerk samengebundeld in de prachtigste en bekendste stukken die 
samen het lijdensverhaal vertellen. Hiervoor is een prachtige selectie gemaakt 
uit het beroemde stuk van Bach. Verschillende vertellers -man, vrouw, ouder, 
jonger, gelovig en ongelovig- zullen het lijdensverhaal in korte episodes vertel-
len. 
Muziek, zang en gesproken woord worden geïllustreerd door kunstwerken op 
de twee beeldschermen in De Koepelkerk, een kunstgeschiedenis van de Bij-
belse gebeurtenissen rond Pasen. 
De muziek staat onder leiding van de jonge koordirigent Leander Schoormans 
(ook organist in Terheijden), die voor de Willemstadse PASS!ON acht zangers 
heeft benaderd. Alle acht studeren zij nog aan Fontys Hogescholen in Tilburg 
en hebben als hoofdvak zang. Ze worden deels begeleid door een veertien- 
koppig ensemble van het Regio Orkest West-Brabant. Andere delen worden 
ondersteund door het eigen kerkorgel. Er komen zeker ook enkele moderne 
stukken in het programma, waaronder nummers uit Jesus Christ Superstar. 
PASS!ON is een nieuw evenement in De Koepelkerk, dat de start wil zijn van 
een traditie in Willemstad, net als de al jaren succesvolle kerstconcerten 
B!RTH en L!CHT. 
Interessant is dat Zevenbergen, Klundert en Willemstad nu allemaal hun eigen 
evenement rond Pasen hebben. De eerste twee leunend op The Passion van 
de EO. In Willemstad is dus het beroemde werk van Bach als uitgangspunt ge-
nomen. 
In De Koepelkerk zijn vierhonderd plaatsen. De kaartverkoop is inmiddels ge-
start en meer dan de helft van de kaarten is ook al verkocht. 
 
Contactpersoon: Coos Salomons/06 54355534/coos.salomons@gmail.com 

 

 

 

 

 



 pagina 20  

Bijbelleesrooster voor de maand april 2019 

 

1 april Leviticus 4:22-26 Leiders staan niet boven de wet 

2 april Leviticus 4:27-35 Vergeving is niet goedkoop 

3 april Leviticus 5:1-13 Wegkijken is strafbaar 

4 april Leviticus 5:14-26 Boetebeleid 

5 april Leviticus 6:1-6 Het vuur blijft branden 

6 april Leviticus 6:7-11 Voedsel voor priesters 

7 april Psalm 59 Gebed om bevrijding 

8 april Hosea 1:1-9 Getrouwd met een ontrouwe 

9 april Hosea 2:1-9 De HEER is trouw, ondanks ontrouw 

10 april Hosea 2:10-25 Gekrenkte liefde 

11 april Hosea 3:1-5 Voorbeeldig 

12 april Hosea 4:1-11 Al die ellende is geen toeval … 

13 april Hosea 4:12-19 Van kwaad tot erger 

14 april Lucas 19:29-48 

Palmpasen 

Benedictus 

15 april Hosea 5:1-7 Valstrikken 

16 april Hosea 5.8-15 Gevolg van foute keuzes 

17 april Lucas 22:1-13 Voorbereidingen 

18 april Lucas 22:14-65 Tafelgesprekken en wapengekletter 

19 april Lucas 22:66–23:56 Genade door onrecht 

20 april Hosea 6:1-3 Lied van hoop 

21 april Lucas 24:1-12 Pasen Zondagsactiviteit 

22 april Lucas 24:13-35 Uitleg 

23 april Lucas 24:36-53 Feest van herkenning 

24 april Psalm 56 Help! 

25 april Leviticus 6:12-16 Gebroken brood 

26 april Leviticus 6:17-23 Heilige maaltijd 

27 april Psalm 61 Lang leve de koning 

28 april Leviticus 7:1-10 Herstelwerkzaamheden 

29 april Leviticus 7:11-27 Let op vet 

30 april Leviticus 7:28-38 Priesterloon 

 

 

 


