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Jaarverslag met activiteiten 2018 
 

• Kerkenraad en Moderamen: 

In 2018 waren ds. F.C. de Ronde als full-time predikant en ds. J.H. van der Sterre als parttime 

predikant aan de gemeente verbonden. Ds. Van der Sterre heeft, in overleg, te kennen gegeven in 

mei 2019 met emeritaat te willen gaan. 

In 2018 hebben het moderamen en de kerkenraad beiden 8x vergaderd. De kerkenraad bestond in 

2018 vanaf half april uit 18 leden: 2 predikanten, 5 wijkouderlingen, 2 ouderlingen Gemeentezijn, 1 

ouderling-scriba, 2 jeugdouderlingen, 3 ouderlingen-kerkrentmeester, 3 diakenen. In april zijn 3 

kerkenraadsleden, t.w. een ouderling Gemeentezijn, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken,  

afgetreden en zijn in hun plaats 3 nieuwe ambtsdragers bevestigd. Eén wijkouderling heeft 

aangegeven voor een tweede termijn te willen aanblijven. 

Het moderamen bestond tot april uit 9 leden: de 2 predikanten, de ouderling-scriba, 1 

jeugdouderling, 1 wijkouderling namens de taakgroep Pastoraat, 1 ouderling namens de taakgroep 

Gemeentezijn, 2 ouderlingen-kerkrentmeester (waarvan 1 voorzitter van kerkenraad en moderamen) 

namens de taakgroep Beheer, 1 diaken namens de taakgroep Kerk&Wereld. Eén afgetreden 

ouderling-kerkrentmeester is niet vervangen binnen het moderamen, zodat het moderamen vanaf 

april 8 leden telde. 

De jaarlijkse voortgangsgesprekken met de predikanten hebben in 2018 plaatsgevonden. Er is een 

extra gesprek geweest met beide predikanten tegelijkertijd, om de samenwerking en toekomst te 

bespreken. 

 

In 2018 heeft de kerkenraad 2 gemeenteavonden georganiseerd: de eerste in het voorjaar, de 

tweede in het najaar. Naast gebruikelijke onderwerpen als bezinning, mededelingen, begrotingen en 

jaarrekeningen, was op de eerste avond een gemeentelid uitgenodigd dat vertelde over de 

‘HoeveRunners’, die geld inzamelen voor de RonaldMcDonald Hoeve in Beetsterzwaag. In november 

werd onder leiding van onze beide predikanten het onderwerp ‘Voltooid’ leven’ gedeeld  met de 

gemeente. Daarnaast vond een presentatie plaats door de stagiaire Gerarde Koks-de Jong van het 

interviewproject ‘Middengeneratie, 30-50 jaar’. De gemeenteavonden werden door ca. 50 

gemeenteleden bezocht. 

 

In 2018 zijn onder verantwoording van de kerkenraad 3 initiatieven uitgewerkt: 

1. het vieren van het Heilig Avondmaal op een nieuwe wijze: deels zittend aan een tafel, deels 

staand in een kring door de gangpaden van de kerkzaal. Hiertoe is de gemeente geïnformeerd en 

gehoord op een gemeenteavond, waarna in juni het Heilig Avondmaal voor de eerste keer op 

deze wijze gevierd is. In 2019 zal, een jaar na deze eerste bijeenkomst, een evaluatie 

plaatsvinden in de kerkenraad. 

2. het informeren van de gemeente over de nieuwe Europese privacywet AVG (Algemene 

Verordening Gegevensbescherming) per mei 2018 en het naar aanleiding daarvan opstellen van 
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een Verklaring van Toestemming voor het gebruik van gegevens van gemeenteleden. De 

gemeenteleden is gevraagd het toestemmingsformulier in te vullen en te retourneren.  

3. het verder uitwerken van het in 2017 gestarte BHV-plan en -team: een concept-BHV-plan is 

geschreven en het geformeerde, maar nog kleine BHV-team, bestaande uit een aantal 

gemeenteleden dat opgeleid was als BHV’er, werd uitgebreid. Enkele gemeenteleden werden 

voor het eerst opgeleid, anderen kregen een jaarlijkse herhalingscursus, waarbij, ook in de 

kerkzaal, geoefend werd met een LOTUS-slachtoffer. Het BHV-team kan hulp bieden bij 

eventuele calamiteiten in de kerk m.b.t. EHBO, reanimatie met gebruik van een AED en voor 

brandbestrijding en ontruiming. Middels een rooster worden voor elke dienst 2 BHV’ers 

ingepland. 

 

• Taakgroep Beheer:  

In 2018 heeft de Taakgroep Beheer 10x vergaderd. Daarin is o.m. gesproken over de onderwerpen:  

de jaarlijkse wervingsactiviteiten zoals Aktie Kerkbalans, de fancy fair, de bazaar en de kerstmarkt. 

Buiten deze terugkerende activiteiten; privacy wetgeving (AVG), de nieuwe methode van collecteren 

met de smartphone (GIVT), richtlijnen voor het kerkelijk archief, het onderhoud van de orgels in De 

Dorpskerk en Ontmoetingskerk inclusief uitbreiding in De Dorpskerk, de begroting voor 2019 - 2020 

met aandacht voor de financiële ruimte voor extra capaciteit in Pastoraat na het emeritaat van ds. 

J.H. van der Sterre, de definitieve ingebruikname van de rouwkamers in De Ontmoetingskerk door 

Omzien Uitvaartbegeleiding, de nieuwe tarieven en afspraken voor de begraafplaatsen, de invoering 

van FRIS (het Financieel Rapportage en Informatie Systeem van PKN), het reguliere onderhoud van 

de gebouwen inclusief een meerjarenbegroting en de te verwachten investering in 2019 voor nieuwe 

beamers. 

 

Meer algemene informatie m.b.t. de Taakgroep Beheer is te lezen op de website www.pknfijnaart.nl  

onder het hoofdstuk Kerkenraad. 

 

• Taakgroep Pastoraat: 

In 2018 hebben de wijkouderlingen en de predikanten 3 keer vergaderd ter voorbereiding op de 

vergaderingen die iedere wijkouderling heeft met zijn/haar eigen wijkteamleden. Verdere 

activiteiten/werkzaamheden van de taakgroep waren: de voorbereiding van de avond met pastorale 

medewerkers en kerkenraad over het zelf gekozen levenseinde met als spreker Dr. Kees Roovers uit 

Dordrecht, de wijkavonden in het begin van het jaar met het thema muziek, afgesloten met een 

bijdrage op de gemeenteavond door Bas Hollemans en Sjerp Vormeer, huisbezoeken, de verdeling 

van de wijken en verdeling van werkzaamheden. Met de wijkteamleden werden de huisbezoeken, 

bloemen voor 80+ verjaardag, bloemen voor jubilea, de amaryllissen met kerst, de namen voor de 

fruitbakjes, wijkavonden etc. besproken. Ook werd bij elke vergadering even een ‘persoonlijk rondje’ 

gedaan; hoe gaat het met een ieder. 

In de taakgroep zijn ook besprekingen geweest ter afronding van het Beleidsplan 2018-2021.  

Het was een bewogen en betrokken jaar voor de Taakgroep Pastoraat. 

 

http://www.pknfijnaart.nl/
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Meer algemene informatie m.b.t. de Taakgroep Pastoraat is te lezen op de website 

www.pknfijnaart.nl  onder het hoofdstuk Kerkenraad. 

• Taakgroep Kerk&Wereld (diaconie):  

In 2018 heeft de taakgroep Kerk&Wereld 6x vergaderd. De taakgroep heeft o.a. gesproken over en 

zich bezig gehouden met: de kerktelefoon, de viering van het Heilig Avondmaal in een andere vorm, 

de vacatures, het jaarlijkse collecterooster, de invulling van de Zendingsdienst in november, de 

oogstdienst, het bepalen van het doel voor de opbrengst van de Fancy Fair, de diensten in de Stille 

Week, zgn. ‘stille hulp’, hulp aan vluchtelingen, deelname aan het Diaconaal Platform Gemeente 

Moerdijk (DPGM). 

Vanuit het DPGM is een werkgroep gevormd om te komen tot een stichting Schuld Hulpverlening in 

Moerdijk, genaamd ‘Grip op je Knip’. Gestreefd wordt die stichting in 2019 te realiseren.   

Verder zijn de begroting 2018 en jaarrekening 2016 opgesteld, besproken en vastgesteld en hebben 

besprekingen ter afronding van het Beleidsplan 2017-2021 plaatsgevonden.  

Diverse leden van de Taakgroep Kerk&Wereld hebben de landelijke diaconale dag van de PKN 

bezocht.  

Met dankdag zijn fruitbakjes gemaakt en rondgebracht bij gemeenteleden van 80+. 

Verder zijn voor kerst amaryllisbollen uitgedeeld aan de gemeenteleden van 80+. 

De taakgroep heeft dit jaar ook een keer vergaderd met pastoraat en een keer met de 

kerkrentmeesters om zaken met elkaar af te stemmen. 

Meer algemene informatie m.b.t. de Taakgroep Kerk&Wereld is te lezen op de website 

www.pknfijnaart.nl  onder het hoofdstuk Kerkenraad. 

 

• Taakgroep Gemeentezijn: 

In 2018 heeft de taakgroep Gemeentezijn 6x vergaderd. 

Activiteiten die de taakgroep Gemeentezijn in 2018 heeft georganiseerd zijn o.a. het Startweekend: 

de zaterdagavond-BBQ, voorbereiding Startdienst met aansluitend activiteiten voor jong en oud. De 

taakgroep organiseert de Specialdiensten; dit jaar was dat Wim Bevelander en de Top 2000-dienst, 

het opstellen van de gemeentegids ‘Kom in de Kring’,  Meet and Eat, bloemschikken, doopdagviering, 

bijeenkomsten middengeneratiegroep, contact met de PC basisschool, o.a. vanwege de jaarlijkse 

kerk- en schooldienst, en mee organiseren van de kinderkerstmusical. 

Ook oecumenische activiteiten vallen onder de Taakgroep Gemeentezijn. Het Oecumenisch Beraad 

met de tot Het Oecumenisch Beraad behorende werkgroep Open Deurcommissie, de Liturgische 

Werkgroep als ook de commissies en werkgroepen die zich bezig houden met activiteiten op het 

gebied van catechese en gemeenteopbouw maken deel uit van de taakgroep Gemeentezijn. 

Oecumenische activiteiten zijn o.m. geweest:  

Wereldgebedsdag in maart, Dodenherdenking 4 mei en Dodenherdenking voor de schooljeugd, 

Openluchtdienst voorafgaand aan de Fendertse week eind augustus ’s avonds op het plein voor de 

RK kerk, aansluiting bij de Fendertse Kerstmarkt, Kerstzangdienst in december, in voor- en najaar een 

gespreksavond/lezing met een spreker. 

http://www.pknfijnaart.nl/
http://www.pknfijnaart.nl/
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Meer algemene informatie m.b.t. de Taakgroep Gemeentezijn is te lezen op de website 

www.pknfijnaart.nl  onder het hoofdstuk Kerkenraad. 

 

 

• Taakgroep Jeugd: 

Deze taakgroep coördineert het jeugdwerk in de gemeente. De taakgroep heeft in 2018 8x 

vergaderd. Activiteiten binnen het jeugdwerk in 2018 waren:  

o Kindernevendienst (KND): vrijwel iedere zondag, m.u.v. speciale diensten en Flame-zondagen. 

De kinderen gaan vóór de schriftlezing naar de bijruimte en komen na het lied na de preek terug. 

De kindernevendienst heeft in 2018 4x vergaderd, daarnaast werden extra avonden gepland ter 

voorbereiding van de projecten. De leiding bestond uit 7 dames. Per zondag was het aantal 

kinderen bij de KND wisselend; van 2 tot ca. 20. Tijdens de Passietijd en Adventstijd is met een 

project gewerkt. Tijdens de Passietijd het project vanuit ‘Kind op Zondag’; Dokter Zorgstra kwam 

wekelijks in de kerk voor het project “Ik zorg voor jou”. In de Adventsperiode is gekozen voor het 

project “Lichtdragers van God”, waarin iedere week een gekleurde kaars werd aangestoken voor 

een belangrijk persoon uit de Bijbel. Tijdens de kerstgezinsdienst is een korte kerstmusical met 

enkele liederen door de kinderen opgevoerd. 

De kinderen nemen hun eigen lichtje mee naar de KND; door een kind wordt dit kaarsje 

aangestoken met licht van de paaskaars. Iedere 1e zondag van de maand nemen de kinderen het 

voorbedenboekje mee naar de nevendienst: de kinderen wordt tijdens de KND om wensen voor 

het gebed in de eredienst  gevraagd. Het boekje wordt bij terugkomst in de kerkzaal overhandigd 

aan de predikant die de genoemde onderwerpen in de voorbeden meeneemt. 

In 2018 hebben 6 kinderen afscheid genomen van de kindernevendienst. Zij hebben zelf mee 

inhoud gegeven aan de dienst. 

o MeetingPoint: maandelijks tijdens de ochtenddienst (behalve in de zomervakantie) voor de 

jongeren van ca. 12 t/m 16 jaar, waarin op hun niveau bijbelse en wereldse onderwerpen werden 

besproken en spelletjes gespeeld. De twee leidinggevenden van MeetingPoint geven het stokje 

vanaf januari 2019 door aan twee nieuwe leidinggevenden. 

o Flame: 6x per jaar tijdens de kerkdienst was er Flame, een activiteitenprogramma voor kinderen 

(ook rand- of buitenkerkelijke kinderen) in de basisschoolleeftijd, waarin een Bijbelverhaal werd 

verteld, dat verder werd uitgewerkt met liedjes, knutsels, toneelspel etc. 

o Rock Solid: werd in 2018 8x gehouden voor de jeugd van 11 t/m 15 jaar. Er kwamen gemiddeld 

10 jongeren. Zo nu en dan werden vriendjes meegenomen die niet kerkgebonden waren.  

o Jeugdsoos: werd in 2018 geprobeerd op te starten. Dit voor de leeftijdscategorie vanaf 16 jaar. 

Na meerdere malen proberen is gebleken dat het lastig is avonden te plannen met de drukke 

agenda’s van de jongeren.   

o Sirkelslag: werd gehouden in februari. Sirkelslag is gezamenlijk gedaan met de jeugd en 

jeugdwerkers uit Willemstad. Dit was een groot succes. Vanuit Fijnaart waren er 13 jongeren die 

meededen en 6 jongeren vanuit Willemstad. Er is eerst gezamenlijk gegeten en daarna stond 

deze avond in het teken om met andere jeugdgroepen in Nederland tegelijk spellen te doen 

waarmee je punten kon verdienen. Wie uiteindelijk de meeste punten had, had gewonnen. 

http://www.pknfijnaart.nl/
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o Vakantie Bijbel Club (VBC): in de herfstvakantie werd de Vakantie Bijbel Club gehouden. Dit jaar 

voor het eerst in De Dorpskerk. Het programma voor de oudere kinderen was in De 

Ontmoetingskerk. Twee middagen met verhaal, muziek, zingen, knutselen etc. over het thema 

Survival. Er kwamen  opgeteld over de beide dagen ca. 80 kinderen. De laatste dag werd 

afgesloten met het eten van pannenkoeken, die waren gebakken door verschillende oudere 

gemeenteleden. In de daarop volgende kerkdienst op de zondag is teruggeblikt op de VBC-dagen.  

o Kinderoppas: tijdens alle morgendiensten is er oppas voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. 

o Examenkandidaten: aan examenkandidaten is voor aanvang van de eindexamens een Eerste 

Hulp Bij Eindexamen-pakketje (EHBE) gebracht, bestaande uit een potje met geluksbloemetjes 

die zelf gezaaid konden worden. Er waren dit jaar 6 jongeren. 

Na het slagen of zakken zijn er nog kaarten rondgebracht om te feliciteren of als opsteker voor 

het komende jaar. Er worden alleen pakketjes en kaarten gebracht bij jongeren die worden 

opgegeven of op tijd gesignaleerd. 

o Kerstgourmet: op kerstavond is met de groep van Rock Solid/Meetingpoint met ongeveer 15 

jongeren gegourmet. Aansluitend is iedereen naar de kerk geweest voor de kerstnachtdienst, 

waarbij de jongeren boven naast het orgel hebben gezeten. Een aantal jongeren van de 

jeugdsoos heeft zich hierbij aangesloten. 

o Whatsapp-kerkdienst: Werd in het voorjaar georganiseerd. Het doel was om met name jongeren 

meer te binden en te boeien tijdens de kerkdienst. Gebleken is dat bijna alle leeftijdsgroepen 

waren vertegenwoordigd. Er waren ongeveer 50 mensen actief in deze whatsappgroep. Het 

thema van de dienst was “Groots”.  Aan de hand van dat onderwerp werden stellingen en vragen 

gesteld waar de mensen in de whatsappgroep op konden reageren. Het was een succes met een 

paar kleine opmerkingen. Komend jaar zal er weer een dergelijke dienst gehouden worden.  

 

Meer algemene informatie m.b.t. de Taakgroep Jeugd is te lezen op de website www.pknfijnaart.nl 

onder het hoofdstuk Kerkenraad. 

 

• Overige groepen en activiteiten in de gemeente waren: 

Kringen en commissies: 

Zondagavondgesprekskring, Donderdagmiddag Bijbelgespreksgroep, Belijdeniskring, gesprekskring 

n.a.v. de Alpha-cursus, Bijbelkring Woensdagavond, Geloven met hart en ziel en verstand, 

Ouderensoos, Zendingskrans, Koffiekerk Fendertshof, Zangkring, Cantorij, Commissie 

gemeenteactiviteiten, Liturgisch bloemschikken, Meet and Eat, Boekentafel. 

 

Meer informatie over verdere activiteiten is te lezen op de website www.pknfijnaart.nl  onder het 
kopje Kerkenraad alsook onder de link: gemeentegids ‘Kom in de Kring’. 
 

M.b.t. de erediensten: 

In 2018 heeft elke zondagmorgen een dienst plaats gevonden, waarvan 3 jeugd- en gezinsdiensten, 

waarin tevens de Doopdagviering (kinderen gedenken hun doop door het aansteken van hun 

doopkaars) plaatsvond. In 5 diensten werd het Heilig Avondmaal gevierd. Er zijn 8 avonddiensten 

gehouden: 3 zangdiensten, 3 Specialdiensten, waaronder een TOP2000-dienst, 2 oecumenische  

http://www.pknfijnaart.nl/
http://www.pknfijnaart.nl/
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diensten (Week van de eenheid en bij de start van de Fendertse week). De jaarlijkse kerk- en 

schooldienst heeft in februari 2018 plaatsgevonden. 

De meeste reguliere diensten werden geleid door de eigen predikanten ds. J.H. van der Sterre en ds. 

F.C. de Ronde. Circa 10 diensten werden geleid door gastpredikanten en in de oecumenische 

diensten ging een R.K. pastor of zowel een pastor als een predikant voor. 

Verder waren er de uitvaart- of afscheidsdiensten vanwege het overlijden van gemeenteleden. 

Ook was er 1x per maand op maandagmiddag een Fendertshofdienst waarin 1 van de predikanten 

voorging. (Fendertshof is het bejaardenhuis in Fijnaart) 

Het Interkerkelijk koor Fijnaart, dat oefent in De Vijverhof, verleende 1x medewerking aan een 

ochtenddienst en zong tevens tijdens de Kerstnachtdienst. Verder werd meerdere keren muzikale 

medewerking aan diensten verleend door blazers en de cantorij, en speelde het PKN-

gemeenteorkest, bestaande uit muzikale gemeenteleden, evenals in 2016 en 2017, tijdens enkele 

diensten. 

 

Aan de diensten werd bijgedragen door:  

- de PPT-makers: gemeenteleden die bij toerbeurt een PowerPointpresentatie maken van de 

eerder die week door de (gast)predikant aangeleverde liturgie. Het team werd uitgebreid naar 6 

personen. 

- de beameraars: gemeenteleden die bij toerbeurt de presentatie van de PPT’s (mededelingen 

voor de dienst en liturgie tijdens de dienst) verzorgen. Ook dit team kreeg versterking, waardoor 

er nu 6 beameraars zijn. 

- de bloemendienst: elke zondag zorgen zij voor een (soms 2) bos(en) bloemen voor (een) (ziek(e)) 

gemeentelid/-leden en verder voor liturgische bloemschikkingen in de Passietijd, met Pinksteren 

en bij de Heilig Avondmaalvieringen en voor bloemschikkingen en kerstversieringen in de 

Advents-/Kerstperiode. 

- de organisten: begin 2018 overleed vrij onverwacht Dick van der Giesen, die vanaf ca. 10-jarige 

leeftijd meer dan 50 jaar het orgel bespeelde tijdens de diensten. We missen hem en zijn 

fabuleuze, inspirerende en improviserende orgelspel, met regelmatig een muzikale kwinkslag, 

enorm. Gelukkig werd een nieuwe ervaren organist gevonden in Barthold Jongejan, die in 

Fijnaart kwam wonen. Verder was Johan van der Steen een -inmiddels ook alweer jarenlange-  

vaste en gewaardeerde organist en kon Ad van Sprang, hoewel al op leeftijd en gewond geraakt 

aan zijn hand, na enkele maanden van herstel gelukkig ook weer zijn op de orgelbank 

plaatsnemen.   

 

Na afloop van vrijwel iedere ochtenddienst was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje 

koffie of thee. Dit gebeurde alleen niet na diensten waarin het Heilig Avondmaal gevierd werd, puur 

uit praktische overwegingen: de tafels en stoelen uit De Vijverhof zijn in de kerkzaal nodig bij de 

viering van het Heilig Avondmaal.  

Een team van vrijwilligers zet en schenkt bij toerbeurt de koffie. 
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Overig: 

Binnen de gemeente zin vele vrijwilligers actief. In de voorgaande teksten zijn al diverse groepen 

genoemd. Hierbij nog een aantal:  

• Iedere dinsdagochtend werkt een aantal gemeenteleden vrijwillig aan het onderhoud van de 

kerktuin en de Protestantse begraafplaats. 

• Iedere vrijdagochtend worden De Dorpskerk en De Vijverhof door een groep vrijwilligers schoon 

gemaakt. 

• 10 keer per jaar wordt het kerkblad Contactruimte uitgebracht. Twee eindredacteuren en 3 

overige gemeenteleden vormen de redactie. Sinds 2017 is het drukken van het kerkblad 

uitbesteed aan een externe drukkerij. De kerkbladen worden door diverse vrijwilligers uit de  

gemeente bij gemeenteleden thuis bezorgd. 

 

De bijruimte van De Dorpskerk (De Vijverhof) werd gerund door een beheerdersechtpaar. Het beheer 

van de bijruimte bij De Ontmoetingskerk (’t Trefpunt) werd grotendeels waargenomen door het 

beheerdersechtpaar van De Vijverhof.  

Naast het koffiedrinken na de diensten vinden in de bijruimtes diverse kerkelijke activiteiten zoals de 

Fancy Fair, kerstmarkt, wijkavonden, lezingen, filmmiddagen en de VakantieBijbelClub plaats, maar 

zowel ’t Trefpunt als De Vijverhof worden ook gebruikt voor niet-kerkelijk gerelateerde activiteiten 

zoals verjaardagen, kraamfeestjes,  een bridgedrive, BHV-cursus. De meeste vergaderingen vonden 

vanaf dit jaar plaats in De Vijverhof. 

 

Het voorste deel van De Ontmoetingskerk is in 2018 verbouwd voor en verhuurd aan Omzien 

Uitvaartbegeleiding.  


