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OVERDENKING 
 
De vervallen hut   
Vorig jaar bracht ik in de kerstvakantie een 
bezoek aan Den Bosch. Het werd wel tijd 
dat ik een keer een kijkje ging nemen in de 
hoofdstad van onze provincie. In de Sint 
Jan waren veel mensen vanwege de Kerst-
stal, compleet met everzwijnen, zebra’s en 
een giraf, (geen echte… , maar wel bijna op 
ware grootte), Jozef, Maria, het kindje Je-
zus, de herders en de wijzen uit het oosten, 
in de katholieke traditie de drie koningen 
genoemd.  
Ik kwam ook voor de drie koningen, maar 
dan in het Noord-brabantsmuseum, want 
daar was tijdelijk een tentoonstelling te zien over het schilderij dat Bosschenaar 
(vandaar zijn naam) Jeroen Bosch rond 1500 maakte van de aanbidding door 
de wijzen. 
Maria en het zeer kleine kindeke Jezus zijn relatief eenvoudig afgebeeld, de 3 
wijzen zien er daarentegen buitengewoon koninklijk uit. De dure geschenken 
die ze eerbiedig aanbieden, weerspiegelen hun rijkdom. Wat een contrast met 
de armoedige staat van de kerststal. Het doet denken aan ‘Help, mijn man is 
klusser’. De muren staan scheef, het dak is verzakt en de overkapping waar-
onder Maria zit, wordt omhooggehouden door een tak die daar provisorisch is 
neergezet. 
Jozef bevindt zich niet op dit tafereel. Als timmerman zou hij deze krakkemikki-
ge behuizing onaanvaardbaar vinden. In de toelichting lees ik dat de armoedi-
ge staat van deze stal een verwijzing is naar de profetie van Amos: Dan zal Ik 
de vervallen hut van David weer oprichten. (Amos 9:11) 
Daarmee bedoelt Amos dat God een nieuw begin zal maken met het konings-
huis van David. De kerk leest in deze woorden dat Jezus het koningskind is dat 
ons vervallen mens-zijn komt herstellen. 
Wat ik mooi vind aan dit schilderij, is dat de Heer aanbeden wordt in deze 
bouwvallige constructie, waar we normaal gesproken een bordje ‘onbewoon-
baar verklaard ‘ zouden verwachten.  
Momenteel ben ik een boek aan het lezen met de titel ‘Als God renoveert’. Het 
gaat over kerkopbouw, hoe vinden mensen hun plek in de herberg van de ge-
loofsgemeenschap? Het lijkt er wel eens op dat de kerk zich in een permanen-
te staat van verbouwing bevindt. Dan is het voor mij een bemoedigend beeld 
dat Christus in een armzalig onderkomen ter wereld kwam. En jong en oud, rijk 
en arm komen er tezamen om de Heer te aanbidden. 
Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden, die koning! 
 
Ds. Franc de Ronde 
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KERKDIENSTEN 
 
22 december Ons West Brabant (FM:106,3 Kabel 87,5): Prot. Gem. Etten Leur 

10.00 uur De Dorpskerk 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Linda van Strien 

Gastheer / gastvrouw Jan Tolenaars 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Onderhoudsfonds  
          Kerk in Actie: Vluchtelingen in Myanmar 

 
24 december  

22.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Kerstnachtdienst 
Muzikale medewerking van het blazersensemble  

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Tiny Bienefelt 

Gastheer / gastvrouw Menno Bom 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

K&W: Shade Children Foundation 
Instandhouding kerk en eredienst  

 
25 december 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Kerstgezinsdienst 
Muzikale medewerking van Cantorij en Jeugdorkest  

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Marion Kruis 

Gastheer / gastvrouw Wim Tolenaars 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Kerk in Actie: Geef licht aan kinderen in Moldavië 
Onderhoudsfonds  

 
29 december Ons West Brabant: Protestantse gemeente Fijnaart 

10.00 uur De Ontmoetingskerk 

Voorganger Mw. G. Koks-de Jong, Oud Gastel 

Ambtsdrager van dienst Jan Tolenaars 

Gastheer / gastvrouw Alex Solleveld 

Koster Henk Nijhoff 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Instandhouding kerk en eredienst  
K&W: Stichting Mercy Ships 
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31 december 

19.00 uur De Ontmoetingskerk 

Bijzonderheden Oudjaarsdienst 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Janita Bom 

Gastheer / gastvrouw Yvonne Langbroek 

Koster Henk Nijhoff 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Oudejaarscollecte 
K&W: KerkWebRadio 

 
5 januari   

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Nieuwjaarsdienst 

Voorganger Ds. L.C. van der Eijk, Zwijndrecht 

Ambtsdrager van dienst Susanne Baan 

Gastheer / gastvrouw Marion Kruis 

Collecte Rondgang 
 
              Uitgang 

1e : Onderhoud orgels 
2e :K&W: Stichting Chris 

Instandhouding kerk en eredienst 

 
12 januari  

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Doopdagviering 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Jan Tolenaars 

Gastheer / gastvrouw Jolanda den Hollander 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

                             Jeugdwerk JOP 
                            Onderhoudsfonds 

 

13 januari, 15.00 uur: Fendertshofdienst, Ds. F.C. de Ronde  

 
19 januari   

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Oecumenische dienst Week van de Eenheid; 
MeetingPoint en FLAME 

Voorganger Diaken M. Bastiaansen en Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Adri de Vrij 

Gastheer / gastvrouw Tiny Bienefelt 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Onderhoud begraafplaats 
K&W: Eigen gemeente, pastoraat, bezoekwerk 
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26 januari   

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Heilig Avondmaal 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Menno Bom 

Gastheer / gastvrouw Janita Bom 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Kerk in Actie: Werelddiaconaat Oeganda 
Kerk in Actie: Werelddiaconaat Oeganda 

 

ROOSTERS 
 Kinderoppas Kindernevendienst 

22 december Addie D. en Fiet L. Marjolein en Marloes 

24 december -- -- 

25 december Claartje V. en Melissa L. Kinderen blijven in de kerk 

29 december Dicky B. en Marjoke de L. Emie en Monique 

31 december -- -- 

  5 januari Rianne V. en Marjoke de L. Neely-Anne en Claudia 

12 januari Nelleke T. en Anne van D. Saskia en Marjolein 

19 januari Femke van H en Addie D. FLAME 

26 januari Dicky B. en Claartje V. Marloes 

 

 Bloemendienst Organist 

22 december Fred Luijk Ad van Sprang  

24 december Willy Oostdijk Barthold Jongejan  

25 december Willy Oostdijk Johan van der Steen  

29 december Tiny Bienefelt Barthold Jongejan  

31 december - Ad van Sprang  

  5 januari Mineke Huitkar Barthold Jongejan  

12 januari Riet Verhagen Ad van Sprang  

19 januari Annaleen van Strien Johan van der Steen  

26 januari Tanny Verhagen Barthold Jongejan  

 

 PPT-dienst Beamerdienst BHV dienst 

22 december Tiny Arjan Willian en Corry-Anne 

24 december Jeannette Anton Henk en Anton 

25 december Jeroen Peter Wim T. en Wim L. 

29 december Ad Piet Henk 

31 december Lonneke Willian Henk 

  5 januari Jan Arjan Henk en Wim 

12 januari Tiny Anton Jan en Jolanda 

19 januari Jeannette Peter Susanne en Jeannette 

26 januari Jeroen Piet Henk en Wim 
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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 Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten 

en geroepen om te delen wat ons gegeven is. Met gebed, meeleven, troost en 

financiële steun, delen we met wie dat nodig hebben. 

 
22 december: Kerk in Actie: Vluchtelingkinderen in Myanmar 
Tijdens de conflicten in Myanmar zijn veel kinderen naar Thailand gevlucht. 
Veel van hen kunnen niet terug, omdat ze geen ouders meer hebben of omdat 
hun ouders als illegale arbeiders in Bangkok werken. Kerk in Actie ondersteunt 
deze kwetsbare kinderen met opvang en onderwijs, zodat hun kansen op een 
betere toekomst worden vergroot 
 
KERSTNACHTDIENST 24 december: Shade Children Foundation 
 
Beste gemeenteleden van de PKN in Fijnaart en omstreken,  
Al vanaf de start van Shade heeft uw gemeente ons gesteund. En nu ook door 
Daniel te sponsoren, die dat zeer waardeert. Als wij als bestuur in Shade ko-
men vraagt hij altijd wanneer de mensen van de kerk komen. Wie weet, mocht 
u in de buurt zijn, welkom. Langzamerhand is Shade aan het veranderen in 
een community centre. In januari gaan er 8 kinderen naar de middelbare 
school. Dan blijven er nog 8 kinderen die naar primary school gaan achter in 
Shade. Plus een aantal dat in Shade verblijft en naar een secondary dagschool 
gaan. We krijgen dan ook een soort hostel functie voor hen. Daarnaast hebben 
wij de laatste tijd een aantal activiteiten gestart die ten goede komen aan de 
gehele community: voetbaltraining met inmiddels zo’n 60 deelnemers, art clas-
ses, computerlessen, yogalessen en binnenkort waarschijnlijk ook onderwijs 
aan volwassenen en naailessen. Onze bestuursleden hebben in de vrijwilli-
gerskamer een wand geplaatst, waardoor een leslokaal is gecreëerd.  Door al 
deze activiteiten kunnen we ook kinderen en jongeren traceren die door de 
omstandigheden waarin zij leven de boot dreigen te missen. Wij proberen hen 
waar mogelijk binnen hun eigen woonomgeving te helpen. Wij houden de kos-
ten hiervan zo laag mogelijk, want voorlopig drukken de educatiekosten van de 
secondaries van Shade nog zwaar op onze begroting. Maar juist in de omge-
ving zien we zoveel gevallen van (dreigende) schooluitval, dat wij ons educatie-
fonds van harte bij u aanbevelen.  
 
Met vriendelijke groeten, namens Shade Children Foundation, 
 
Andre Kooijman 
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KERSTGEZINSDIENST 25 december: Kerstcollecte: Kerk in Actie 
“Geef licht aan kinderen in Moldavië” 
Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten le-
ven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van Euro-
pa. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kin-
deren thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd 
op zichzelf aangewezen en krijgen niet de zorg die ze zo hard nodig hebben. 
De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen. 
 
29 december: Stichting Mercy Ships 
Mercy Ships Holland wil mensen en 
middelen inzetten ter ondersteuning 
van het internationale werk van Mercy 
Ships. Mercy Ships wil, in navolging 
van Jezus, hoop geven en genezing 
brengen aan kansarme mensen in de 
allerarmste ontwikkelingslanden, omdat 
ieder mens kostbaar is. 
Sinds 1978 heeft het werk van Mercy 
Ships meer dan 2,5 miljoen kansarme 
mensen bereikt. De eerste vier schepen 
zijn, na jaren van trouwe dienstverle-
ning, wegens ouderdom uit de vaart gehaald. Nu wordt de Africa Mercy ingezet 
en dankzij de capaciteiten van dit schip zijn er nu meer medische operaties en 
ontwikkelingsprojecten mogelijk dan voorheen. 
 
OUDJAARSDIENST Dinsdag 31 december: KerkWebRadio 
Op oudjaarsavond 2019 collecteren we voor het in stand houden van de 
KerkWebRadio. De KerkWebRadio is een geweldig middel voor diegenen die 
niet meer in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. De taakgroep Kerk en We-
reld (Diaconie) verzorgt deze voorziening en met de opbrengst van de collecte 
kunnen we die in stand houden voor de aan huis gebonden gemeenteleden. 
Helpt u mee? 
 
5 januari: Stichting Chris 
‘Chris en Voorkom!’ inspireert en stimuleert kinderen, jongeren en hun opvoe-
ders bij het maken van gezonde en verantwoorde keuzes. ‘Chris en Voorkom!’ 
draagt bij aan het welzijn van kinderen, jongeren en volwassenen op lichame-
lijk, psychisch, sociaal en geestelijk gebied door middel van het aanbieden van 
preventie-, weerbaarheids- en leefstijlprogramma’s en het bieden van een luis-
terend oor via anonieme chat en e-coaching, waar in de praktijk zeer veel ge- 
bruik van wordt gemaakt! 
Grondslag 
‘Chris en Voorkom!’ staat in de traditie van het christelijk geloof. Daarin vindt 
‘Chris en Voorkom!’ de wortels en inspiratie voor het werk dat ze doet. 
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12 januari: Jeugdwerk JOP : Bouwen aan jeugdwerk 
Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God. Dat is het verlangen van 
JOP, Jong Protestant. Daarom zet JOP zich in voor iedereen binnen het 
jeugdwerk, zodat gemeenten een vindplaats kunnen zijn van geloof, hoop en 
liefde.  
 
19 januari: Eigen gemeente: Pastoraat/ bezoekwerk 
De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om ‘omzien naar elkaar’. Dat ge-
beurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pas-
toraat. 
Het bezoekwerk door pastoraat wordt dan ook zeer gewaardeerd en is voor 
velen een steun in de rug. 
 
26 januari: Kerk in Actie: Werelddiaconaat Oeganda 
“Goed boeren in lastig klimaat” 
In de regio Teso in het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of 
boerin te zijn. De regen wordt er steeds meer onvoorspelbaar door de wereld-
wijde klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer 
ze moeten planten. Soms komt de regen op het goede moment. Soms blijft er 
weinig te oogsten over. De Anglicaanse Kerk van Oeganda steunt boerenge-
zinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. 

 

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 

van 22 oktober 2019 

 

Voorzitter Menno Bom opende de vergadering en heette iedereen van harte 

welkom. Hij gaf het woord aan ds. De Ronde voor de bezinning. Deze bezin-

ning ging over de Joodse feesten, o.a. het Feest van de Vreugde der wet, 

waarbij in de synagoge gedanst wordt met de Torahrol. De Tien Geboden gaan 

over vrijheid en liefde, dat mag je als blijdschap voelen. Er is ruimte voor ver-

geving, bezinning en verzoening. In tweetallen dachten de kerkenraadsleden 

na over de bewoordingen die gebruikt zijn in de Tien Geboden.   

Er waren geen vragen over de ingekomen en uitgaande post. De vacature ker-

kelijk werker staat sinds 4 oktober op de website en op een aantal andere va-

caturesites. Tot 1 november kunnen sollicitaties worden ingestuurd. Ten tijde 

van de kerkenraadsvergadering waren er vier sollicitanten. 

De avonden over het zegenen van levensverbintenissen anders dan tussen 

man en vrouw zullen plaatsvinden op 27 november en 29 januari a.s. Dan zul-

len respectievelijk ds. Bisschop uit Breda en prof. J. Hoek uit Veenendaal, 

hoogleraar in Groningen, komen spreken. 

De brief die door de preekvoorzieners aan gastpredikanten wordt gestuurd, is 

aangepast en in het moderamen besproken. De kerkenraad ging akkoord met 

de vernieuwde versie. 

Het verslag van de kerkenraadsvergadering van 17 september 2019 werd on-

gewijzigd vastgesteld. 

Ds. De Ronde vertelde dat op de Dankdag van 10 november de koperblazers 

medewerking zullen verlenen en dat er in die dienst ook aandacht zal worden 

besteed aan de bevrijding van Zuid-Nederland 75 jaar geleden. 

De taakgroep Beheer is aan het bekijken of de actie Kerkbalans, indien ge-

wenst, ook digitaal gehouden zou kunnen worden. Voor de viering van het hei-

lig Avondmaal moet in De Ontmoetingskerk veel werk verzet worden. De ker-

kenraad besloot om de viering van het Heilig Avondmaal zo in het diensten-

rooster op te nemen dat het buiten de zomerdiensten valt.  

Op 14 december wordt de kerstmarkt van en voor de kerk gehouden. Er is dit 

jaar geen kerstmarkt op de Voorstraat. 
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De taakgroep Kerk en Wereld houdt een collecte voor Syrië en heeft vergaderd 

op 10 september. Er waren geen vragen over het verslag daarvan.  

De taakgroep Jeugd heeft de verbouwde bovenzaal ‘De Boei’ in gebruik geno-

men. Er is veel werk verzet en ze zijn er erg blij mee. De Vakantie Bijbel Club 

is twee dagen in de herfstvakantie gehouden en er zijn bijna 130 kinderen ge-

weest. Binnenkort is er een overleg met de jeugdouderlingen van Willemstad.  

De taakgroep Gemeente Zijn is bezig met de voorbereidingen voor de Top 

2000-dienst. De taakgroep overlegt met het Oecumenisch Beraad wat er ge-

daan kan worden nu er geen kerstmarkt op de Voorstraat gehouden wordt.  

De taakgroep Pastoraat is bezig met de voorbereidingen voor de wijkavonden 

die in de maanden januari tot en met maart gehouden zullen worden. Het the-

ma zal zijn: ‘De kracht van een goed verhaal’. In samenwerking met de taak-

groep Kerk en Wereld wordt de lijst samengesteld van de gemeenteleden die 

op Dankdag een fruitbakje zullen ontvangen. Ook is de taakgroep bezig met de 

uitnodigingen voor de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.  

Ook dit jaar zijn er weer kerkenraadsleden aftredend. Tiny Bienefelt en Alex 

Solleveld zetten hun werk voort, Menno Bom en Wim Tolenaars stoppen met 

het kerkenraadswerk.  

Het concept vergaderrooster 2020 en het concept preekrooster 2020 werden 

vastgesteld.  

Menno Bom en ds. De Ronde hebben de kerkenraadsleden een voorstel tot 

goedkeuring gestuurd aangaande de consideraties van de Synode. Het betreft 

de mogelijkheid tot detacheren van predikanten. De kerkenraad ging ermee 

akkoord. De scriba zal de classis hiervan op de hoogte brengen. 

De kerkenraadsleden is gevraagd feedback te geven op de jeugd- en gezins-

dienst van 20 oktober. In deze dienst was ook de doopdagviering opgenomen 

en de afsluiting van de Vakantie Bijbel Club. Als positieve punten werden ge-

noemd: de leuke koppeling met de Vakantie Bijbel Club, veel kinderen in de 

kerk, een korte en bondige preek, de oudste kinderen werden er goed bij be-

trokken, leuke aanpak van de canon, ds. De Ronde ging niet op de preekstoel 

en liep heen en weer: dat hield de aandacht goed vast. Ontspannen dienst. 

Aandachtspunten: jonge lezers een opstapje geven, zodat ze te zien zijn achter 

de katheder; sommige ouders zijn wat onzeker over de gang van zaken m.b.t. 

de doopdagviering.  

Overige diensten: de dienst op Israëlzondag met mw. Heleen Pasma was een 

mooie dienst, de dienst op 13 oktober met ds. Gertrudeke van der Maas was 

goed bezocht en was een aansprekende dienst. 

Wim de Loome besloot de vergadering met het lezen van een geloofsbelijde-

nis, geschreven met andere woorden. 

Menno Bom bedankte de aanwezigen voor hun inbreng en wenste iedereen 

wel thuis.  

 

Marion Kruis 
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Vacatures kerkenraad 2020 
In 2020 eindigt voor vier kerkenraadsleden de 1e ambtstermijn:  
- Tiny Bienefelt-de Troye, wijkouderling 
- Menno Bom, ouderling-kerkrentmeester, tevens voorzitter van de kerken-

raad 
- Alex Solleveld, diaken 
- Wim Tolenaars, jeugdouderling.  
Menno Bom en Wim Tolenaars zullen aftreden. Alex Solleveld blijft nog 1 jaar 
aan, Tiny Bienefelt heeft aangegeven haar taak als ambtsdrager nog voor 2 
jaar te willen voortzetten. 
De kerkenraad is erg blij met deze toezeggingen.  
 
Behalve de twee kerkenraadsleden beëindigen ook twee taakgroepleden hun 
activiteiten:  
Piet de Lange stopt als pastoraal medewerker, 
Gerda van Dorp stopt bij de taakgroep Jeugd. 
 
Wij vragen u voor de vacatures (ouderling-kerkrentmeester, jeugdouderling, 
pastoraal medewerker en taakgroeplid Jeugd) namen in te dienen. De verschil-
lende formulieren hiervoor liggen op de leestafel achter in de kerk en op zon-
dagmorgen ook in de Vijverhof.  
Wilt u uw formulieren uiterlijk zondag 5 januari in de stembus achterin de 
kerk doen?  
 
N.B. Voor de kerkenraadsleden kunt u ook namen indienen van gemeentele-
den die nu al taakgroeplid zijn; zij zouden ambtsdrager kunnen worden. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 
Susanne Baan, scriba 

 
 
Samenvatting gemeenteavond op woensdag 27 november 2019. 
Er zijn ca. 40 gemeenteleden aanwezig (5 gemeenteleden hebben zich afge-
meld). 
De voorzitter van de kerkenraad, dhr. H.A. (Menno) Bom heet iedereen wel-
kom, noemt de afwezigen, geeft een korte inleiding en terugblik op het proces 
m.b.t. het onderwerp van vanavond: het zegenen van levensverbintenissen 
anders dan tussen man en vrouw. Zie hiervoor ook Contactruimte van nov/dec. 
2019. 
De voorzitter introduceert de spreker van vanavond, ds. Wim Bisschop uit Bre-
da; hij zal vertellen waarom hij vanuit de Bijbel vóór het zegenen van homorela-
ties is.  
Het gaat vanavond en op de tweede avond vooral om luisteren, vragen stellen, 
ophelderen. Geen discussie of standpunten innemen.  

Ds. Bisschop geeft aan dat hij al vanaf 1983 met dit onderwerp bezig 
is. Hij geeft aan dat hij zijn mening weergeeft. Hij haalt een aantal bijbelteksten 
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aan die volgens hem vaak verkeerd uitgelegd worden; alsof het over homofilie 
gaat, maar wat -in zijn ogen- niet het geval is. 
Na afloop worden enkele vragen gesteld. Daarbij benadrukt ds. Bisschop voor-
al dat homostellen ook recht hebben op liefde; zij zijn in eerste instantie mens. 
Als dank wordt aan ds. Bisschop een fles wijn overhandigd. 
Het betoog van ds. Bisschop staat volledig op papier en is op te vragen bij de 
scriba.  
 Na de pauze neemt de voorzitter de agenda door. Achtereenvolgens 
worden behandeld:  
1. Mededelingen 

- Zangdiensten: deze worden onder de aandacht gebracht en aanbevolen. 
Het aantal bezoekers loopt terug. De intentie van de kerkenraad is om de 
diensten in het leven te houden. Ds. De Ronde wil de diensten graag blij-
ven doen. Er wordt wel een ondergrens van 10 bezoekers (buiten de 
ambtsdragers en anderen die een taak hebben) gesteld. De kerkenraad 
hoopt dat men gaat komen zodat de diensten in stand gehouden kunnen 
worden. 

- Bovenzaal: is verbouwd en vernieuwd, mooie ruimte geworden. Als naam 
is ‘De Boei’ gekozen. De vrijwilligers worden hartelijk bedankt. De voorzitter 
nodigt iedereen uit om eens te gaan kijken. 

- Tempo zingen: met de organisten is afgesproken dat we op een goed 
tempo willen zingen, waarbij de organisten het tempo bepalen. Zij worden 
soms ‘teruggetrokken’ door de gemeente. Mochten we te snel gaan of 
mocht u er iets van vinden, laat het weten. 

- Status vacature Kerkelijk werker: er zijn 7 sollicitaties ontvangen. Met 4 
personen heeft een 1e gesprek plaatsgevonden, met 2 personen ook een 
2e gesprek. De sollicitatiecommissie bericht de kerkenraad hierover op 10 
december a.s. Daarna wordt het besluit medegedeeld aan de gemeente. 
Vanuit de aanwezige gemeenteleden komen enkele vragen, waaronder 
over preekbevoegdheid van de laatste 2 kandidaten. De voorzitter geeft 
aan dat de kerkelijk werker vooral pastoraat gaat doen, de eerste prioriteit 
ligt niet op preken. Verder wordt gevraagd of de gemeente betrokken wordt 
bij de keuze. Omdat het om een sollicitatieprocedure gaat en niet om be-
roeping kiest de kerkenraad. Vervolgens wordt het besluit voorgelegd aan 
de gemeente, waarna een periode voor mogelijke bezwaren volgt. De ker-
kelijk werker wordt met een arbeidscontract aangenomen voor 1 jaar, met 
een proeftijd van een maand.  

- vacatures kerkenraad: oproep tot het indienen van namen. 
2. Jaarrekening 2018 en Begroting 2020 taakgroep Beheer, Toelich-

ting door Jan Tolenaars. 
Jaarrekening 2018: groot verschil t.o.v. 2017, vooral dankzij verkoop van de 
kerk in Standdaarbuiten. Hoop is op een positief resultaat in 2020. 
Enkele vragen worden gesteld en beantwoord, waaronder over onderhoud aan 
’t Trefpunt, tegels op de begraafplaats en energiekosten.  
Begroting 2020: daarin valt op dat de lasten omlaag gaan, waardoor een posi-
tief resultaat ontstaat en dat de inkomsten Kerkbalans elk jaar iets omhoog 
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gaan ondanks het afnemend aantal leden. In de begroting zijn de kosten voor 
de Kerkelijk Werker al meegenomen.  
Met deze begroting wordt invulling aan het beleidsplan gegeven: nl. een balans 
tussen inkomsten en uitgaven. 
Ook over de begroting komen enkele vragen die door de taakgroep worden 
beantwoord 
3. Jaarrekening 2018 en Begroting 2020 taakgroep Kerk&Wereld. 

Wim de Loome licht toe. 
Jaarrekening 2018: Rente was toen nog hoger, gaat nu verder naar beneden. 
Er zijn ook wat verschuivingen door het nieuwe financieel registratiesysteem 
FRIS. 
Begroting 2020: gaat omlaag door dalende rente. Ook collectes in de kerk-
dienst lopen wat terug. Lasten (o.a. Stille Hulp) worden hoger.  
Er is een klein tekort, K&W kan het verantwoorden. 
Enkele vragen worden gesteld en beantwoord, o.a. over het aantal collectes 
voor K&W en over mogelijke variëteit in collectebonnen.  
4. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt door 1 gemeentelid gebruik gemaakt met een vraag 
over het ‘avondmaalsformulier’. Ds. De Ronde geeft antwoord. 
5. Sluiting door ds. F.C. de Ronde  
Ds. De Ronde eindigt de avond met lezing van de Lofzang van Maria, i.v.m. de 
adventstijd, voorbereiding op kerst. Lucas 1: Maria stelt zich in dienst van God. 
Het is eigenlijk een geloofsbelijdenis; we mogen ons geloof beleven in de ge-
boorte van Jezus, de komst van Christus.  
Ds. de Ronde sluit af met een gebed en het gezamenlijk bidden van het Onze 
Vader. 
  
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst, wenst ieder wel thuis 
en nodigt ieder uit voor het afsluitende drankje. 
 
Met vriendelijke groeten, Susanne Baan, scriba 
 
P.S. Het volledige verslag van de avond is op te vragen bij de scriba:  
scriba@pknfijnaart.nl 

 

 

WIJKAVONDEN 

In de eerste maanden van het nieuwe jaar worden er weer wijkavonden geor-

ganiseerd door de wijkouderlingen en de pastoraal medewerkers. Het thema 

zal zijn: De kracht van een goed verhaal. 

Er zal ruimte zijn om elkaar te ontmoeten en we gaan ook luisteren naar een 

goed verhaal en met elkaar praten over Bijbelverhalen. Wij vragen u als voor-

bereiding op deze avond alvast eens te bedenken welk Bijbelverhaal u echt 

heeft aangesproken. Misschien hoorde u het in de kerk of bij een andere activi-

teit, misschien las u het zelf in de Bijbel. Wat spreekt u aan in dat verhaal? 
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De wijkavonden worden gehouden op: 

 

Maandagmiddag 27 januari: wijk 5, Fendertshof en Jan Punthof 

Woensdagavond 5 februari: wijk 1 

Woensdagavond 12 februari: wijk 3 

Maandagavond 17 februari: wijk 5 

Donderdagavond 20 februari: Wijk 4 

Woensdagavond 4 maart: wijk 2 

 

Als u niet precies weet in welke wijk u woont, kunt u even kijken in ‘Kom in de 

Kring’, daarin staat op pagina 10 en 11 een overzicht van alle wijken. 

De meeste avonden worden gehouden in De Vijverhof, maar de bewoners van 

Heijningen zijn welkom in het Pestalozzihuis en de bewoners van de Fenderts-

hof en de Jan Punthof komen ’s middags bij elkaar in de Fendertshof. 

 

De koffie en thee staan om 19.45 uur klaar en we beginnen om 20.00 uur met 

het programma. Na afloop drinken we nog wat met elkaar. 

U krijgt nog een uitnodiging, maar wij hopen dat u alvast de datum vrijhoudt. 

Als u niet kunt op de avond van uw wijk, bent u ook van harte welkom op een 

van de andere avonden.  

 

Met vriendelijke groet, 

Ds. F.C. de Ronde, Adri de Vrij, Yvonne Langbroek, Jolanda den Hollander, 

Tiny Bienefelt, Marion Kruis 

 

 

 

 

Portret van een gemeentelid - Riet Verhagen-Buijs 

 
Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi? 
Het Kerstverhaal. Bij ons op de rooms-katholieke school 

werden er niet zoveel verhalen uit de Bijbel verteld als op de christelijke school 
van toen. Daardoor was ik niet zo goed bekend met de verhalen uit de Bijbel. Ik 
vond het als kind spannend dat ik met Kerstmis mocht wachten tot bijna mid-
dernacht, waarna wij met z’n allen naar de nachtmis gingen. Dat maakte toen 
veel indruk. 
 
Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die 
vraag? 
Dat vind ik een heel moeilijke vraag, omdat ik de bijbel meer zie als een leid-
raad voor het leven. Er zijn zoveel interessante en dappere personages, die 
het door volharding en doorzettingsvermogen in het leven gered hebben. 
Daarom zie ik hen dan ook als een voorbeeld voor mijn eigen leven en hoop ik 
net zo veel vertrouwen te krijgen als mijn schoonvader. Mijn schoonvader ver-
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telde dat hij in de oorlog opgepakt was door de Duitsers, omdat hij het graan in 
de molen maalde voor de onderduikers die niet veel te eten hadden. Toen ik 
hem vroeg of hij bang geweest was in de nacht waarin hij werd opgepakt, ant-
woorde hij: ‘Ik had een vast vertrouwen dat het dankzij onze lieve Heer goed 
zou aflopen.’ 
 
Waar ben je dankbaar voor in je leven? 
Dat onze kinderen opgegroeid zijn met een vader. Ik heb mijn vader nooit ge-
kend, doordat hij door ziekte overleden is toen ik nog geen 3 jaar oud was. 
 
Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen? 
Ik zou graag willen dat er maar één kerk bestond. Eén kerk waarin alle mensen 
zich thuis voelen en waar wij met zijn allen blijde liederen kunnen zingen.  
 
Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen? 
De bekende prachtige kerstliederen. Het laatste lied moet een meezinger zijn, 
zodat wij allen blij de kerk uitgaan. Dit geldt overigens voor alle kerkdiensten.  
 
Waar word je blij en enthousiast van in de kerk?  
Van een eenvoudige dienst, waarin ik een handvat hoop te krijgen voor het le-
ven van alledag. 
 
Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week? 
Dat ik talenten heb mogen ontvangen die tot uiting komen tijdens het gymles 
geven. Ik geef ook les aan mensen die een beperking hebben of gehandicapt 
zijn. Ik ben blij als ik een lach op hun gezicht mag toveren, zodat ze de narig-
heid even vergeten. 
 
Wat wens je je medegemeenteleden toe? 
Gezondheid en begrip voor elkaar. Prettige Kerstdagen en alle goeds voor 
2020.  
 
Welk lied zing je heel graag ? 
Het refrein van het lied ‘Ik wandel in het licht met Jezus’. 
Dit lied heeft mw. Wil Hartmans-van der Giesen gezongen in onze trouwdienst 
in de kerk en Dick begeleidde haar op het orgel. 

Ik wandel in het licht met Jezus 
en ‘k luister naar zijn dierb’re stem 
en niets kan mij van Jezus scheiden 
sinds ik wandel in  het licht met hem. 

 
Aan wie geef je de pen door? 
Aan Piet de Lange. 
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Stil werk voor de kerk 
 
De zesde aflevering van werk voor de kerk dat achter de schermen 
gebeurt en waar we vaak geen erg in hebben. Geeft u tips voor deze 
rubriek gerust door aan de redactie.  

 
De gezellige maaltijden van ‘Meet and Eat’ zijn ooit begonnen vanuit een idee 
van de diaconie. Dat idee hield in dat het leuk zou zijn als jongeren voor oude-
ren zouden koken. De eerste keer was op 14 maart 2014 onder de titel: Tie-
ners aan de kook. Na een paar keer bleek dat de jongeren vaak verstek 
moesten laten gaan door sport en werk en daarom werd het samen eten 
voortgezet door de volwassenen die erbij betrokken waren: Addy Roks en 
Tanny Verhagen. Later kwam Mineke Huitkar daarbij. Tot op de dag van van-
daag zorgen zij nog steeds een keer per maand voor een heerlijk driegangen-
diner voor mensen die altijd alleen eten: Meet and Eat!  
 
Wat gaan we eten? 
Op de maandag van de week waarin het op vrijdag weer Meet and Eat is ko-
men Addy, Tanny en Mineke om 9.00 uur bij elkaar en om 10.00 uur hebben 
ze het menu bepaald, alles verzonnen wat er nodig is en de taken verdeeld. 
Door hun ervaring weten ze hoeveel kilo aardappelen er nodig zijn voor 
stamppot voor 30 personen en hoeveel soepgroente er moet in 7 liter groen-
tesoep. Het is weleens voorgekomen dat de gasten de mayonaise bij de frites 
zo lekker vonden dat Mineke haar man moest bellen om extra mayonaise te 
brengen. Omgekeerd had Tanny zich een keer vergist in de hoeveelheid slag-
room, zodat er juist heel veel over was. ‘Daar leer je weer van!’ zeggen ze zelf 
nuchter. 
Ze gaan na de maandag alle drie zo voordelig mogelijk de inkopen doen, want 
ze willen uitkomen met de bijdrage die de gasten geven na afloop. Soms ko-
men ze in de winkel mensen tegen die te gast zullen zijn en die vragen dan 
nieuwsgierig: ‘Wat gaan we vrijdag eten?’  
 
Een lange vrijdag 

Op vrijdagmorgen om 9.00 uur zijn Addy, 
Tanny en Mineke in ’t Trefpunt om de tafels 
leuk neer te zetten en te dekken met echte 
tafellakens. Ze poetsen de glazen netjes op 
en poleren het bestek, zetten bloemetjes op 
tafel en zorgen voor leuke servetjes. Ze zet-
ten de warmhoudbakken klaar, de wijn en de 
frisdrank. Als ze rond 10.30 uur klaar zijn, 
gaan ze naar huis om de rest van de dag 
thuis in de keuken door te brengen.  
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Welkom 
Ze komen terug om 16.00 uur met het eten dat zo ver 
klaargemaakt is als het kon en in ’t Trefpunt leggen ze 
er de laatste hand aan. 
Vanaf 17.30 uur druppelen de gasten binnen en zij wor-
den verwelkomd met een glas wijn of een sapje en een 
gezellig praatje. Sommige mensen worden thuis opge-
haald. Om 18.00 uur opent een van de drie dames de 
maaltijd met een gebed of een gedicht en dan laat ie-
dereen zich het eten goed smaken! De laatste keer liet 
een van de gasten een vork vallen, maar die vork was nergens meer te vin-
den. Hoe kon dat nou? Hilariteit toen bleek dat hij precies in haar handtas was 
gevallen! 
 
Driegangendiner 
Het menu voor deze keer is groentesoep voor-
af, als hoofdgerecht boerenkool en hutspot met 
worst en een bal gehakt en als dessert advo-
caat met slagroom en chocola. Daarna is er 
voor iedereen nog koffie met een bonbon. Alles 
vers en zelf klaargemaakt en niet uit pakjes en 
zakjes! Het smaakt iedereen zeer goed!  
Rond 20.30 uur sluit een van de dames de 
maaltijd af en gaan alle gasten weer naar huis nadat ze met een gift hebben 
laten merken of het lekker en gezellig was om met elkaar te eten. 
 
Teamwork 
Dan wacht er voor Addy, Tanny en Mineke nog heel wat om op te ruimen. 
Tussendoor hebben ze wel alvast het een en ander gedaan, maar ze wilden 
ook gezellig aan tafel mee-eten en contact hebben met hun gasten, dus niet 
steeds in de keuken zijn. Moe, maar voldaan sluiten ze aan het eind van de 
avond de deur van ’t Trefpunt, ondertussen alweer nadenkend over de lunch 
die ze hun gasten willen voorzetten tussen kerst en nieuwjaar. Thuis worden 
de tafellakens gewassen en gestreken.  
Ze vormen een enthousiast team dat heel goed op elkaar ingespeeld is en 
precies weet hoe je mensen die altijd alleen eten een gezellige en smakelijke 
avond kunt bezorgen! 
 
Marion Kruis 
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Op 12 januari willen we de boekentafel klaarmaken 
in de Vijverhof. Heeft u nog iets nodig voor pasto-
raal werk: bezoeken van ouderen, zieken? We 
hebben teksten en gedichten die steun kunnen ge-

ven. Heeft u de nieuwe jongerenbijbel al eens ingezien? Weet u dat er een 
scheurkalender voor 2020 is met teksten uit de Bijbel in gewone taal? Wij 
kunnen die voor u bestellen (€ 9,95). 
U bent van harte welkom voor een praatje, informatie of voor een bestelling. 
We hopen met elkaar op een goed jaar en willen u als boekentafel graag ten 
dienste zijn. 
Nel, Janneke en Bep 
 
 
Een berichtje van de zendingskrans 
De afgelopen twee jaar hebben we al heel veel gemaakte spullen naar SOS in 
Oud-Beijerland gebracht. Met veel enthousiasme wordt er door de dames ge-
werkt! We handwerken nu zelfs op verzoek! Er was vraag naar poncho’s met 
een col en mouwtjes voor de meisjes en ze wilden 100 vlechtsjaals hebben 
voor de reis in oktober naar Sovata. Wij hebben hier een groot deel (meer dan 
50 stuks) van aangeleverd. Deze vlechtsjaals worden met de kerst uitgedeeld 
als cadeautje voor de oudere dames. 
Als u meer wilt weten over SOS, kunt u op de site kijken, daar wordt regelma-
tig het laatste nieuws vermeld: www.stichtingsovata.nl  
Ook liggen er op de leestafel achter in De Dorpskerk reisverslagen. 
Als u nog wol in de kast hebt liggen waar u niets meer mee doet, wilt u dan 
aan de zendingskrans denken. Wij kunnen het heel goed gebruiken. We zijn 
inmiddels met 25 leden en er gaat heel wat wol doorheen!  
Als u mee wilt helpen, of een keer wilt komen kijken, bent u van harte welkom! 
De eerst volgende keer is 28 januari 2020 om 14.30 uur in de Vijverhof. 
Wij wensen u allen heel fijne kerstdagen en een goed en gezond 2020! 
 
Een hartelijke groet namens de dames van de zendingskrans, 
Sandra van Dorp. 
 
 
Meet and Eat 
Vindt u het gezellig om een keer met anderen te eten in plaats van alleen?  

Dan nodigen wij u uit voor een lunch. 

Wanneer: zondag 29 december 

Aanvang: 12:00 uur 

Plaats: “De Vijverhof”  

Let op: opgeven voor 22 december, Vol=Vol. 

Uw Meet and Eat team. 

Aanmelden bij: A. Roks 462254  

a.roks-kwist@outlook.com    
 

mailto:a.roks-kwist@outlook.com
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Zondag 19 januari 2020, 15.30 uur in ‘t Trefpunt 
Op zondag 19 januari wil de activiteitencommissie weer een film vertonen, 
waarna we samen soep en broodjes eten. Tijdens en na het eten kunnen we 
nog wat napraten over de film. 
De film die wij willen vertonen is “The Children Act”  
Voor deze middag moet u zich wel opgeven, omdat we graag weten hoeveel 
soep en broodjes er moeten zijn. U kunt zich opgeven bij: 
Nel Goudriaan, tel.: 463132 of Ad van der Boon, tel.: 464621. 
Om de kosten te dekken vragen wij  
€ 5,00 van u. 
 

The Children Act  
Wanneer het huwelijk van hooggerechtshof-
rechter Fiona Maye lijkt te bezwijken onder 
haar toewijding voor het vak stort zij zich op 
een ingewikkelde zaak. Mag medisch ingrij-
pen prevaleren boven de geloofsovertuiging 
van een Jehovah’s getuige? Haar uitspraak 
heeft hoe dan ook grote gevolgen voor hen 
beiden. 
 
 

Meet and Eat 
Op vrijdag 24 januari zal er weer een heerlijke maaltijd geser-
veerd worden. Aanvang 18.00 uur. Locatie: ‘t Trefpunt. 
Geeft u op als u het gezellig vindt om eens met elkaar te eten. 
U zich kunt aanmelden bij Addy Roks: 0168-462254 
mailadres a.roks-kwist@outlook.com. VOL=VOL 
Na afloop vragen wij u een vrijwillige bijdrage. 
 

 
Om het behoud van de aarde 
Op 13 november was Dirk van de Glind bij ons en hadden we met hem een in-
spirerende avond over onze aarde en de zorgen die we ons daarover maken 
omdat we niet voorzichtig met de aarde omgaan. 
De Bijbel geeft ons de duidelijke opdracht om duurzaam met de schepping om 
te gaan. 
Aan de hand van allerlei foto’s en filmpjes liet Dirk ons zien hoe mooi de aarde 
is en hoe oneindig het heelal is. Bijzonder was dat hij ons meenam in de spiri-
tualiteit en benaderingswijze van de natuurvolken, waarvan wij kunnen leren 
dat wij niet moeten willen heersen over de aarde, maar dat wij onderdeel zijn 
van de aarde en van daaruit op de aarde mogen leven. 
We stonden erbij stil dat we al met heel eenvoudige dingen in onze eigen om-
geving veranderingen kunnen bewerkstelligen.  
Het was een fijne avond, die stof tot nadenken geeft. 
Jan Kruis 
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Taakgroep Jeugd 
 
 
Zondagmorgen 19 januari (10-11 uur) is er  Flame !!  
in ‘t Trefpunt (Wilhelminastraat 66)  
   
Een verhaal, leuke spelletjes en knutselen  
Jullie zijn weer van harte welkom !  (groep  1 t/m 8)  
Neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee !  
   
kinderkerkflame@hotmail.com  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAAKGROEP   BEHEER 
 

 

 

Verantwoording collecten 
20/10  onderhoud orgels                                       € 160,30  
27/10  instandhouding kerk en eredienst                     € 190,07 
10/11  oogstcollecte                                                     €  777,25 
10/11  onderhoudsfonds                                              € 151,55 
17/11  instandhouding kerk en eredienst                     € 128,07  
17/11 Top 2000 dienst                                                 € 314,45 
24/11  instandhouding kerk en eredienst                     € 373,10 
1/12    onderhoudsfonds                                              € 173,45  
1/12    instandhouding kerk en eredienst                     € 104.97 
 
14/10 Fendertshofdienst                € 15,80 
11/11 Fendertshofdienst                € 35,20 
 

mailto:kinderkerkflame@hotmail.com
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Giften 
In de afgelopen tijd zijn de volgende giften voor de kerk binnengekomen: via 
mevr. A. de Vrij € 20.- en  € 50,- , via mevr. L. Vogelaar en mevr. M. Nijhoff  
€ 20,- , via mevr. A. van Nieuwenhuijzen en dhr. H. Lange € 10,-,  via ds. de 
Ronde € 100,- en € 200,- ,  uit dankbaarheid  € 160,- via mevr. A. de Vrij,  via 
de heer P. de Lange € 100,- voor het onderhoud en via de bank € 100,- voor 
de oogstcollecte. Allen hartelijk dank voor uw giften. 
 
Kerkbalans 2019  
Aan toezeggingen is er tot nu toe een bedrag van € 93.070,- binnengekomen 
waarvan inmiddels € 81.228,- op de bank binnengekomen is.  Nog niet van ie-
dereen hebben we antwoord mogen ontvangen. Met de ontvangsten lopen we 
zo'n € 5000,- achter op andere jaren. Degenen die hun toezeggingen gedaan 
hebben voor eerdere maanden maar die nog niet hebben voldaan gelieve het 
na te zien en wij danken u bij voorbaat voor de overschrijving. Degenen die 
buiten het lopersgebied wonen, kunnen hun bijdrage overmaken op de daar-
voor bestemde 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  

 

 

Een machtiging afgeven 

Onze gemeente kan uw bijdragen incasseren bij de bank, als u daarvoor een 

machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met 

welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerk-

balans, 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. 
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TAAKGROEP KERK en WERELD 
 

20 oktober Eigen gemeente: VBC (Vakantie Bijbel Club)       € 231,95 
27 oktober Nederlands Bijbelgenootschap                            € 124,90 
 3 november Kerk in Actie: Help de kerk in Syrië                      € 344,32 
10 november Pastoraat: Dankdag voor gewas en arbeid           € 271,36 
17 november Stichting Epafras (i.o.m Ds Smilde)                      € 226,23 
24 november PKN / Pastoraat “Eenzaamheid draaglijk maken” € 248,17                                      
 1 december Eigen gemeente: Stille Hulp                                 € 170,13 
 
Voedselbankproduct van de maand 
Achter in de Dorpskerk staat een krat om producten in te zamelen voor de  
voedselbank Moerdijk.  
Wij hopen dat u, bij het doen van uw eigen boodschappen, aan de voedsel-
bank wilt denken door af en toe een lang houdbaar product extra te kopen en  
’s Zondags mee te nemen naar de kerk. Om aan het inzamelen wat meer rich-
ting en structuur te geven, wordt er iedere maand één bepaald basisproduct 
ingezameld. Elke maand kiezen we dus een ander (houdbaar) basisproduct. 
Het gaat in december om het volgend product: wasmiddel en afwasmiddel. 
En in januari om: koffie 
 
Kerkauto 
Op zondagochtend gaan veel voetgangers, fietsen en auto’s richting onze kerk. 
Allemaal mensen die de diensten willen bijwonen. Voor degenen die niet meer 
op eigen gelegenheid naar onze kerk kunnen gaan, bestaat de kerkauto. Het 
gaat hierbij om vrijwilligers, die mensen met hun eigen auto ophalen, meene-
men naar de kerk, en weer terugbrengen. 
Voor meer informatie over de kerkauto (ook als U wilt rijden) kunt u contact op-
nemen met de coördinator, Tanny Verhagen, telefoonnummer 0168- 46 28 94. 
 
Bedankt ! 
We kijken terug op een mooie dankdienst voor 
gewas en arbeid. Na afloop konden we velen 
blij maken met een fruitbakje. We zijn blij met 
iedereen die heeft geholpen met het rondbren-
gen. 
 
En hierbij willen we ook onze dank uitbrengen 
naar de sponsoren van het fruit, groente en 
chocola : Westende fruitteelt ,Fruitteler Roks, 
Rijk Zwaan en de Jumbo. 
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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! 

 
 

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) 

 
  8 januari 09.00-09.45 uur: Gebedskring 

15 januari 14.15 uur:   Ouderensoos 

19 januari 15.30 uur   Film “The Children Act” in ‘t Trefpunt 

22 januari 20.15 uur:   Woensdagavondgespreksgroep 

28 januari 14.30 uur:   Zendingskrans 

 
 
 

 

 

De kerkenraad wenst u allen gezegende kerstdagen, 

een goede jaarwisseling en gezond 2020 

 

  Redactie en medewerkers van Contactruimte  

              sluiten zich daar graag bij aan 
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DIVERSE MEDEDELINGEN 
 

Christelijke jongeren willen meer bijbellezen  

Ruim 85% van 2400 ondervraagde jongeren wil meer 

bijbellezen, zo blijkt uit een onderzoek van BEAM, de 

jongerenafdeling van de EO. De Bijbel is nog steeds een veelgelezen boek on-

der christelijke jongeren. Toch vindt 80% van de ondervraagde jongeren het 

een moeilijk boek. Daarom ontwikkelde het Nederlands Bijbelgenootschap 

(NBG) de Bijbel in Gewone Taal Jongerenbijbel.  

‘Vier op de vijf jongeren uit de enquête twijfelt er niet aan dat de Bijbel waar is’, 

zegt Maarten Vermeulen, hoofdredacteur van EO/BEAM. ‘Tegelijkertijd vinden 

ze de Bijbel een moeilijk boek. Ook geven ze aan dat ze minder in de Bijbel le-

zen dan ze zouden willen, onder andere door tijdgebrek, geen zin en omdat ze 

te druk zijn met school.’  

Daarom komt het NBG met deze nieuwe Jongerenbijbel, die hen helpt om te 

begrijpen wat er staat en wat ze eraan hebben in hun dagelijks leven. Het NBG 

werkte voor deze uitgave samen met Youth for Christ en EO/BEAM. 

 

Voor en door jongeren 

De Bijbel in Gewone Taal Jongerenbijbel (BGT Jongerenbijbel) werd ontwik-

keld voor en door jongeren. Jongeren hebben meegedacht met het concept, de 

inhoud en het design. Het resultaat is een Bijbel met creatieve opdrachten voor 

doeners en denkers. ‘Daardoor kunnen jongeren er niet alleen in lezen, maar 

ook ervaren wat God in hun leven wil betekenen’, zegt directeur Bram Reber-

gen van Youth for Christ. ‘Wij geloven dat zelfs tieners die nooit de Bijbel heb-

ben gelezen, deze Bijbel openslaan. Deze sluit aan bij de belevingswereld van 

jongeren.’ Dat blijkt ook uit de enquête: Wen Li (15 jaar): ‘Dit is echt een Bijbel 

die fijn is voor jongeren die de Bijbel ingewikkeld vinden.’ En Meike (16 jaar): 

‘Ik vind de Bijbel nu veel aantrekkelijker om te lezen.’ 

 

Big issues 

De BGT Jongerenbijbel bevat de complete Bijbel in Gewone Taal. Er staan in-

leidingen in op de Bijbel en op de afzonderlijke bijbelboeken. Verspreid door 

deze bijbel staan ruim 350 denk- en doe-opdrachten bij bijbelteksten. Achterin 

zitten themapagina’s over 18 ‘big issues’ in het leven van jongeren, zoals so-

ciale media, identiteit, pesten, seks en relaties en keuzes maken. De BGT Jon-

gerenbijbel wordt gepresenteerd aan jongerenwerkers tijdens het Youth for 

Christ trainingsevent op 28 september in Woerden. Hij is verkrijgbaar voor € 

49,95 via shop.bijbelgenootschap.nl of in de (christelijke) boekhandel. 

 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  

Contactpersoon: Janneke van Baren 

Link: https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/jongerenbijbel-bgt/ 
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Bijbelleesrooster voor de maand januari 2020 

 

1 januari Jesaja 55:1-13  Gratis, maar niet voor niets 

2 januari Jesaja 56:1-8  Gods belofte voor iedereen 

3 januari Matteüs 1:1-17  Drie keer veertien 

4 januari Matteüs 1:18-25 Blijde verwachting? 

5 januari Matteüs 2:1-12  Volg de ster van Betlehem 

6 januari Matteüs 2:13-23 Rachel huilt 

7 januari Matteüs 3:1-17  Vuurdoop en waterdoop 

8 januari Jesaja 56:9-57:6 Let op het einde 

9 januari Jesaja 57:7-13  Afgodsprostitutie  

10 januari Jesaja 57:14-21  Een weg terug 

11 januari Jesaja 58:1-5  Geen vormen ... 

12 januari Jesaja 58:6-14  ... maar normen 

13 januari Jesaja 59:1-8  Aan God zal het niet liggen 

14 januari Jesaja 59:9-15a  Schuldbewust 

15 januari Jesaja 59:15b-21 De HEER redt en bevrijdt 

16 januari Jesaja 60:1-14  Stralen van geluk 

17 januari Jesaja 60:15-22  Eeuwig licht 

18 januari Jesaja 61:1-11  Jubeljaar 

19 januari Jesaja 62:1-12  Naamsverandering 

20 januari Psalm 96  Nieuw lied 

21 januari Spreuken 1:1-19 Wees geen meeloper 

22 januari Spreuken 1:20-33 Wijs wijsheid niet af 

23 januari Spreuken 2:1-22 Bron van wijsheid 

24 januari Matteüs 4:1-11  Woestijnreis 

25 januari Matteüs 4:12-25 Startpunt 

26 januari Psalm 139:1-12  Loving Father is watching you 

27 januari Psalm 139:13-24 Intieme relatie 

28 januari Spreuken 3:1-20 Onderwijsheid 

29 januari Spreuken 3:21-35 Leven zonder angst 

30 januari Spreuken 4:1-13 Wijs met wijsheid 

31 januari Spreuken 4:14-27 Bewandel de goede weg 

 

 

 


