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Bemoediging 
Geliefde gemeenteleden, 

 

Voor velen van ons zijn dit erg zware tijden, omdat ze bezorgd zijn vanwege 

het coronavirus of omdat ze geen bezoek mogen ontvangen in het verzorgings- 

of verpleeghuis waar ze wonen. Omdat hun werk of bedrijf stil ligt, er momen-

teel geen inkomsten zijn of omdat ze thuis alle zeilen bij moeten zetten vanwe-

ge kinderen die niet naar school of de dagopvang kunnen. Of omdat het werk 

in vitale beroepen extra inzet vraagt. Omdat andere zaken die ook belangrijk 

zijn nu geen doorgang kunnen vinden en het onzeker is hoe lang het gaat du-

ren.  

We willen u vragen om elkaar in uw gedachten en gebeden vast te houden en 

bij God te brengen. U kent vast wel iemand die u een keer kunt opbellen of een 

kaart kan sturen. Aarzel niet om contact op te nemen met de predikant, kerke-

lijk werker of wijkouderling als u op een of andere manier hulp nodig heeft. We 

bevelen elkaar in Gods hoede. 

Mede namens de taakgroep pastoraat,  

Arianne Ploeg-Blokland en ds. Franc de Ronde 
 

OVERDENKING 
 

In quarantaine 

Deze weken leven we min of meer in quarantaine. Het economische en sociale 

leven ligt zo goed als stil, ook kerkelijke activiteiten zijn afgelast. De eredienst 

houden we zoveel mogelijk gaande via een livestream vanuit de kerk, omdat 

we het hoogst belangrijk vinden dat de liturgie doorgaat. We geloven dat we 

daarmee ook de samenleving een dienst bewijzen, nu er zoveel bezorgdheid 

en onzekerheid heerst. 

 

Een uitzonderlijke situatie. Ik ontdekte dat het woord quarantaine is afgeleid 

van het getal 40, ‘quarante’ in het Frans, ‘quaranta’ in het Italiaans, want toen 

er in 1730 een epidemie uitbrak in Venetië, mochten de handelsschepen 40 

dagen de haven niet in. 

 

40 dagen duurt in de kerk de Passietijd tot Pasen als een geestelijke quaran-

taine van voorbereiding en bezinning. Die 40 dagen hebben te maken met de 

woestijnreis van het volk Israël die 40 jaar duurde en de 40 dagen die Jezus in 

de woestijn verbleef toen hij beproefd werd.  

 

Op het moment van schrijven is het nog onduidelijk of het land op slot gaat, 

een lockdown. Hoe dat zal zijn als dit kerkblad uitkomt, is spannend. Alles is 

onzeker geworden. Toch geloof ik van harte dat we op een of andere manier 

Pasen zullen vieren. Met Israël bevrijd uit de lockdown in het angstland Egypte. 

Met Christus opgestaan tot nieuw leven met vreugde en hoop voor de wereld.  
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Deze dagen voor Pasen zijn heel anders dan andere jaren. Zowel in het land 

als in de kerk bevinden we ons min of meer in quarantaine. Waar waren die 40 

dagen ook al weer voor bedoeld? Om contact te zoeken met God en bij Jezus 

in de leer te gaan. Zoals Israël 40 jaar door de woestijn trok om te leren wat 

ware vrijheid is en bondgenoot te worden van de God Die Er Zijn Zal.  

De Heer is waarlijk opgestaan. 

 

Ds. Franc de Ronde 
 

Gebed in tijden van corona 

 

Goede God, 

U hebt ons aan elkaar gegeven, 

om elkaar te troosten en te bemoedigen 

om te steunen en te dragen 

om met elkaar te delen van onze rijkdom. 

Geef dat wij dit 

in deze onzekere tijden 

niet vergeten, 

dat wij ontdekken mogen 

hoeveel wij voor elkaar kunnen betekenen. 

 

Tegelijkertijd bidden wij: 

help ons om elkaar vast te houden 

om elkaar te helpen 

en er te zijn voor elkaar. 

Dat we ons niet tegen elkaar laten uitspelen, 

dat niet ons eigenbelang, 

de hebzucht 

de boventoon gaat voeren. 

Dat wij niet vergeten 

dat we alleen met elkaar 

deze wereldwijde crisis aankunnen. 

 

Dat wij weten, 

dat U bij ons bent, 

ons draagt, 

in goede tijden en in tijden van tegenspoed. 

AMEN 

 

Ds. Guus A.V. Fröberg 
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KERKDIENSTEN  
via www.kerkomroep.nl (zie verderop in dit blad) of 

via www.pknfijnaart.nl/online-kerkdienst 

 
5 april Ons West Brabant (FM:106,7 Kabel 87,5): Geref. Kerk (vrijg.), Zevenbergen 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Palmzondag; Jeugd- en gezinsdienst 

Voorganger Ds. D. Hoolwerf, Stellendam 

Ambtsdrager van dienst Wim Tolenaars 

Gastheer / gastvrouw Jan Tolenaars 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

1
e
 KIA Vluchtelingen 

2
e
 Instandhouding kerk en eredienst  

Onderhoudsfonds  

 

6 april: geen Fendertshofdienst 

 
9 april  Witte Donderdag 

19.30 uur De Ontmoetingskerk 

Bijzonderheden Heilig Avondmaal 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Susanne Baan 

Gastheer / gastvrouw Menno Bom 

Koster Henk Nijhoff 

Collecte Uitgang  Kwetsbare ouderen in Moldavië 

 
 
10 april   Goede Vrijdag: 

19.30 uur De Ontmoetingskerk 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Nicky van Dam 

Gastheer / gastvrouw Adri de Vrij 

Koster Anton Bom 

 
 
11 april  Stille Zaterdag 

19.30 uur De Ontmoetingskerk 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Adri de Vrij 

Gastheer / gastvrouw Marion Kruis 

Koster Cor Endepoel 

 
  

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.pknfijnaart.nl/online-
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12 april  Ons West Brabant: Protestantse gemeente, Willemstad 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Pasen 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Edward Goudriaan 

Gastheer / gastvrouw Tiny Bienefelt 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Paascollecte 
Kinderen in de knel - India 

 
 
19 april  Ons West Brabant: RK Parochie St Bavo, Rijsbergen 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden  

Voorganger Ds. P. van Veldhuizen, Hendrik Ido Ambacht 

Ambtsdrager van dienst Menno Bom 

Gastheer / gastvrouw Janita Bom 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Onderhoud ’t Trefpunt: voegwerk achtergevel 
Pastoraat: Bloemen 

 
 
26 april  Ons West Brabant:  Protestantse gemeente, Etten Leur 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden  

Voorganger Mw. A.J. Ploeg-Blokland  

Ambtsdrager van dienst Jolanda den Hollander 

Gastheer / gastvrouw Jan Tolenaars 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

KIA: Noodhulp Nigeria 
Instandhouding kerk en eredienst  

 

ROOSTERS 
 

 Bloemendienst Organist 

  5 april Jenke de Lint Barthold Jongejan  

  9 april --- Ad van Sprang  

10 april --- Barthold Jongejan  

11 april --- Johan van der Steen  

12 april Bep v.d. Mast en Jenny de 
Lange 

Johan van der Steen  

19 april Jana Peeraer Johan van der Steen  

26 april Tanny Verhagen Ad van Sprang  

 
Andere roosters weggehaald, weinig zinvol deze periode. 
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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 fi-

nanciële steun, delen we met wie dat nodig hebben. 

 
5 april: Kerk in Actie: Opvang voor gestrande vluchtelingen die vastzitten op 

het Griekse eiland Lesbos 

 

Borderline Lesbos helpt vluchtelingen die vastzitten op het Griekse eiland Les-

bos. Volgens afspraken tussen de EU en Turkije moeten zij worden terugge-

stuurd naar Turkije, maar in de praktijk komt hier vanwege lange procedures 

weinig van terecht. Nog steeds komen iedere maand veel vluchtelingen aan op 

de kust. De organisatie richt zich op medische zorg voor vluchtelingen. Border-

line biedt eerste hulp, informatie en transport aan vluchtelingen die met bootjes 

aankomen op de kust van Lesbos 
 

9 april (Witte Donderdag): Kerk in Actie: Moldavië 

“Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen” 

In Moldavië is er vaak geen zorg voor handen. Gelukkig zijn er organi-

saties zoals Home Care, die zich al lange tijd inzet voor thuiszorg. Home Care 

geeft zorg aan sociaal kwetsbare mensen en komt op voor hun rechten, door 

middel van het verstrekken van thuiszorg voor ongeneeslijk zieke mensen en 

het ondersteunen van mantelzorgers. Ook zorgen ze voor medische hulpmid-

delen zoals krukken of rolstoelen. Hoofddoel is het tegengaan van pijn en lijden 

en het verhogen van de levenskwaliteit van patiënten met een chronische ziek-

te en hulp aan hun familie. 

 
12 april (Pasen): Kerk in Actie: 

Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst – India 

Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag. 

Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en buitengesloten. 

Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede waaraan ze zo graag 

zouden willen ontsnappen. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala 

Bata’s genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Kin-

deren krijgen weer zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren. 
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19 april: Eigen gemeente: Bloemen/pastoraat 

Taakgroep Kerk en Wereld collecteert op 19 april voor de bloemen in het Pas-

toraat. De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om ‘omzien naar elkaar’.  

Bloemen zijn enorm belangrijk in onze gemeente om mensen te laten zien dat 

we hen niet vergeten (zijn). De bloemen worden dan ook erg gewaardeerd. 

Wanneer u regelmatig een bloemetje koopt, weet u wat de kosten hiervoor zijn. 

De bloemen zijn dan ook een grote kostenpost voor de taakgroep Kerk en We-

reld, maar we willen toch graag doorgaan met deze vorm van aandacht aan 

onze gemeenteleden. Daarom vragen we uw aandacht en bijdrage voor deze 

collecte. 

 
26 april: Kerk in Actie: Noodhulp en werken aan vrede – Nigeria 

Mala moest toekijken bij executies. Fatima’s kinderen zijn vermoord. Pastor 

Marks’ dorp werd in brand gestoken door de terroristen van Boko Haram. Zo 

zijn velen getraumatiseerd in Noordoost-Nigeria, waar in tien jaar tijd 20.000 

mensen zijn vermoord en 4.000 ontvoerd. Totaal zijn ruim 2 miljoen mensen 

door het conflict op de vlucht geslagen. Kerk in Actie biedt noodhulp om hon-

gersnood te voorkomen en helpt christenen en moslims om hun leven samen 

te verbeteren 

 
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   PASTORAAT 
 

WIJ GEDENKEN 
 

Wij gedenken Maria Johanna Francina Luijk-Artz. 

 

Marjan overleed op 20-02-2020 in het ziekenhuis. Zij is 72 

jaar geworden. 

Marjan Artz groeide op in Nijmegen in een rooms-katholiek gezin met 5 kin-

deren. Wat veel indruk maakte is dat ze als meisje meemaakte dat haar vader 

verongelukte. Ze ging werken in een kindertehuis in Lisse. In die tijd leerde ze 

Fred Luijk kennen en zij trouwden in 1970, dit jaar 50 jaar geleden. 

Ze kregen twee zonen: Frans en Christian en later schoondochters en 

kleinkinderen. Voor de kerk en de plaatselijke gemeenschap in Fijnaart heeft 

ze veel gedaan met haar mensenkennis en creativiteit, prachtige tekeningen 

maakte ze en ze speelde jaren lang Sinterklaas. Groot plezier beleefde ze aan 

de vakanties op Texel. Een foto van haar laatste verblijf op het eiland staat op 

de rouwkaart. 

Marjan heeft de laatste jaren vaak in het ziekenhuis gelegen. Na haar 

revalidatie in De Zeven Schakels verhuisde ze naar de Fendertshof. Steeds 

verbaasde ze ons met de gave om goede moed en geloof te houden en tegen-

slagen met de haar kenmerkende humor tegemoet te treden.  

27 februari hebben we in de dankdienst voor haar leven gelezen uit     

1 Korinthe 13: “Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig ken-

nen, zoals ik zelf gekend ben. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, maar de 

grootste van deze drie is de liefde.” 

In dat vertrouwen gedenken wij Marjan Luijk-Artz en bidden we voor 

Fred, Frans en Marielle, Christian en Monique, Senna, Sofie, Niek & Ila, Mara 

& Seth en wie bij hen horen. 

 

Ds. Franc de Ronde 
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TAAKGROEP   GEMEENTE   ZIJN 
 

BIJEENKOMSTEN OPGESCHORT WEGENS CORONAVIRUS 
 
Zoals u weet, heeft de overheid aanvullende maatregelen afgekondigd om de 
verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Tot 1 juni zijn alle bijeen-
komsten verboden. Dat betekent dat we tot 1 juni geen kerkdiensten of andere 
kerkelijke bijeenkomsten kunnen houden. 
 

Online zijn we met elkaar verbonden! 
We gaan ons best doen om tot die tijd de kerkdiensten online tot u te laten ko-
men. We schrijven dit een dag voor het drukken van het kerkblad (direct na de 
persconferentie van maandag 23 maart) en moeten dit daarom nog met de be-
trokkenen afstemmen. U kunt dit de komende weken in ieder geval volgen via 
onze website: www.pknfijnaart.nl/online-kerkdienst. 

Het advies is om ook in een persoonlijke (pastorale) setting minimaal 
1,5 meter afstand van elkaar te bewaren en risicovolle sociale contacten te 
vermijden. Dat betekent dat het gemeenschappelijk leven binnen onze kerk, 
net zoals in de maatschappij, tot 1 juni op een laag pitje komt te staan. Als u 
onderling oplossingen kunt verzinnen om dit online (via pc / laptop / tablet / 
smartphone) te doen, dan kan dit natuurlijk wel doorgaan! 

Op basis van de huidige informatie betekent dit dat in ieder geval de 
volgende bijeenkomsten vervallen: 
- De kerkdiensten in de Stille Week, met Pasen, Hemelvaart en Pinkste-
ren; we gaan de komende weken met elkaar in overleg hoe we hier op een an-
dere wijze toch invulling aan kunnen geven. 
 De bevestigingsdienst op 10 mei 
- De Fendertshofdiensten tot 1 juni. 
- De gemeenteavond van 1 april (we zullen later dit jaar een nieuwe da- 
 tum plannen). 
- De kerkenraadsvergaderingen tot 1 juni. 
- De bazaar met Koningsdag. 
 
Zolang de kerkenraad niet bij elkaar kan komen, zal het moderamen (zoals ge-
bruikelijk) waar nodig de dagelijkse besluiten nemen. In het moderamen zullen 
we nog afstemmen of een andere invulling van de kerkenraadsvergadering 
(wellicht online) mogelijk is. 

Rond 1 juni zullen we op basis van de dan bekende informatie opnieuw 
een afweging maken. Tussen de edities van Contactruimte door, zullen we dit 
via de website en de e-mail nieuwsbrieven van de scriba met u delen. 
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Namens de kerkenraad wil ik u al het goede en bovenal een goede gezondheid 
toewensen in deze bijzondere en voor velen moeilijke tijd. Wilt u praten over 
uw zorgen of bent u ziek, schroom niet contact te zoeken met uw wijkouderling, 
uw kerkelijk werker of de predikant. Juist in deze moeilijke tijd willen we als 
kerk voor u klaar staan. 
 
Menno Bom, voorzitter kerkenraad 
 
 
Stille Week 2020 
Deze Stille Week kunnen we als gemeente niet samen komen, maar laten we 
wel stil staan bij deze bijzondere dagen. Via de kerkomroep en mogelijk ook via 
de livestream zenden we vieringen van woord en gebed uit.  
Op Witte Donderdag gedenken we dat Jezus voor zijn sterven brood en wijn 
deelde met zijn discipelen. Op Goede Vrijdag lezen we het Lijdensevangelie, 
zoals de evangelist Mattheüs het heeft opgeschreven. Op Stille Zaterdag be-
ginnen we ingetogen, maar dan wordt het licht van de nieuwe Paaskaars bin-
nengebracht, dit jaar mogen we daar extra naar uitzien. In deze Paaswake ge-
denken we onze doop: met Christus gestorven en opgestaan. Paaszondag 
10.00 uur vieren we het feest van de verrijzenis: Want nu de Heer is opge-
staan, nu vangt het nieuwe leven aan! 
 
Ds. Franc de Ronde 
 
 
Mededeling van de kerkenraad m.b.t. vacatures 
De kerkenraad is erg blij en dankbaar u te kunnen mededelen dat twee vacatu-
res binnen de kerkenraad zijn opgevuld en dat voor de taakgroep Jeugd een 
nieuw lid is gevonden: 
Dhr. Otto Maris, Kastanjelaan 15, is bereid gevonden het ambt van ouderling-
kerkrentmeester op zich te nemen. 
Mw. Saskia van der Eijk-Brouwer, Voetbalstraat 7, heeft toegezegd het ambt 
van jeugdouderling op zich te willen nemen. 
Femke van Halum, Blaaksedijk 13, wordt lid van de taakgroep Jeugd. 
 
Voor wijkouderling mw. Tiny Bienefelt, ouderling-kerkrentmeester dhr. Menno 
Bom en jeugdouderling Wim Tolenaars zit de eerste ambtstermijn er op. Tiny 
heeft aangegeven haar taak nog te willen voortzetten, vooralsnog voor twee 
jaar. De kerkenraad is erg blij met deze toezegging. Menno Bom en Wim To-
lenaars zullen aftreden. 
Helaas is er nog geen nieuwe pastoraal medewerker gevonden voor de taak-
groep Pastoraat. Piet de Lange blijft daarom nog aan; de taakgroep zal voorlo-
pig in de huidige samenstelling verder gaan, maar wel blijven zoeken naar een 
nieuwe pastoraal medewerker. 
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De bevestigings- en afscheidsdienst stond gepland op zondag 10 mei a.s., 
maar daar zal een andere datum voor moeten worden vastgesteld. 
Indien geen bezwaren worden ingediend, zullen de nieuwe ambtsdragers be-
vestigd worden, zal Tiny Bienefelt voor het vervolgen van haar werkzaamhe-
den als wijkouderling een verbintenis aangaan (in de volksmond ook wel ‘her-
bevestiging’ genoemd) en zal afscheid genomen worden van jeugdouderling 
Wim Tolenaars en ouderling-kerkrentmeester Menno Bom. 
 
Namens de kerkenraad, Susanne Baan, scriba 
 
 

Van de KERKENRAADSTAFEL 
 

Samenvatting kerkenraadsvergadering 

van 18 februari 2020 

 

Voorzitter Menno Bom opende de vergadering en 

heette iedereen van harte welkom, in het bijzonder mw. Arianne Ploeg, de 

nieuwbenoemde kerkelijk werker, die voor het eerst de kerkenraadsvergade-

ring bijwoonde.  

De bezinning die volgde was op grond van een brief die de kerkenraad had 

ontvangen van een gemeentelid. De kerkenraadsleden hadden van tevoren de 

brief ontvangen en gelezen. Ter inleiding las Menno Bom Openbaringen 3: 14-

22. In vier groepen spraken de kerkenraadsleden met elkaar over enkele vra-

gen: Zijn wij een ‘lauwe’ kerk? Moeten wij meer stelling nemen en keuzes ma-

ken? Wat kunnen wij als kerkenraad leren van deze brief? In de plenaire ker-

kenraad kwam men terug met conclusies als: We blijven trouw aan onze taak 

en we hebben de tijd waarin we leven te accepteren. Daar hoort ook bij dat het 

nu even moeizaam is om kerk te zijn. Er zijn verschillen tussen mensen en 

achtergronden en daardoor ook in geloofsbeleving, maar we moeten zuinig zijn 

op onze identiteit: Doen waar je voor staat en dat uitdragen. Het pluriforme van 

onze kerk is een enorme kracht: we kunnen in die pluriformiteit met elkaar ge-

loven. De bevindingen van deze bezinning zullen in het moderamen verder 

worden besproken. Menno sloot dit gesprek af met een gebed. 

Het verslag van de kerkenraadsvergadering van 21 januari jl. werd ongewijzigd 

vastgesteld.  

Ds. De Ronde vertelde dat er op Hemelvaartsdag weer een gezamenlijke 

dienst zal worden gehouden met Willemstad, Roosendaal, Zevenbergen en 

Dinteloord. De dienst zal waarschijnlijk in Fijnaart plaatsvinden.  

De taakgroep Beheer vertelde dat de Actie Kerkbalans goed verlopen is. De 

mensen geven gemiddeld hetzelfde, maar er zijn mensen overleden, dus er 

komt in totaal wel minder binnen.  

De taakgroep Kerk en Wereld heeft een gezamenlijke vergadering met de 

taakgroep Pastoraat gepland. De taakgroep is naast de gewone werkzaamhe-

den bezig met een financieel plan. 
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De taakgroep Jeugd heeft een leuke avond gehad met Sirkelslag en frites eten. 

De taakgroep Pastoraat heeft al een aantal fijne wijkavonden achter de rug. Er 

volgen er nog twee. 

Er wordt hard gewerkt aan het vervullen van de vacatures, maar er zijn nog 

niet overal resultaten. 

De lezing die prof. Hoek gehouden heeft op de extra gemeenteavond van 29 

januari over het zegenen van levensverbintenissen anders dan tussen man en 

vrouw is door velen ervaren als een moeilijk en theoretisch verhaal dat niet al-

tijd even goed te volgen was. Mensen waren er ook door geëmotioneerd en er 

werden helaas meer suggestieve vragen gesteld, waarin doorklonk dat men 

anders dacht, dan verhelderingsvragen. Op de gemeenteavond van 1 april zal 

er vooral plaats zijn om gemeenteleden aan het woord te laten en daarom is 

het belangrijk dat de gemeenteleden komen en hun mening laten horen. Dan 

kan de kerkenraad verder met dit onderwerp.  

Er is gesproken over de vraag of we als kerk op verzoek activiteiten van de 

stichting ‘Christenen voor Israël’ willen promoten. Om een aantal redenen be-

sloot de kerkenraad dat niet te doen. Er is afgesproken dat ds. De Ronde hier-

over nog in gesprek gaat met gemeenteleden die hierover een andere mening 

hebben. 

Bij de terugblik op de diensten en activiteiten van de afgelopen tijd viel vooral 

de kerk- en schooldienst op die drukbezocht was en die in een aangename 

sfeer verliep. In de zangdienst van 2 februari was het beduidend drukker dan in 

andere zangdiensten. Er waren complimenten voor de wijkavonden. Na de 

rondvraag besloot Wim Tolenaars de vergadering met het lezen van een stukje 

uit een dagboekje dat gebaseerd was op Mattheüs 19. 

Menno Bom bedankte de aanwezigen voor hun inbreng en wenste allen wel 

thuis. 

 

Marion Kruis 

 
  



 pagina 12  

Portret van een gemeentelid – Femke van Halum 

 
Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi? 
We lezen altijd uit de Kinderbijbel en daarin vind ik het ver-
haal van de Ark van Noach zo mooi. Er is toen een heel 

nieuwe aarde ontstaan! Als ik de regenboog zie, denk ik altijd aan dat verhaal. 
Het is zo bijzonder! 
 
Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die 
vraag? 
Ik zou wel aan God willen vragen waarom mensen soms zo verschrikkelijk 
moeten lijden. Er gebeuren zoveel erge dingen. Nu ook weer al die narigheid 
met het coronavirus. Waarom overkomt sommige mensen zo veel verdriet en 
anderen bijna niets? 
 
Waar ben je dankbaar voor in je leven? 
Ik ben dankbaar voor heel veel dingen: voor mijn familie en mijn vrienden. Ze 
staan voor me klaar op leuke, maar ook op minder leuke momenten. Ik ben 
dankbaar voor wat ik bereikt heb en voor wat ik allemaal kan gaan doen. Ik 
ben dankbaar voor de mensen die ik heb leren kennen. 
 
Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen? 
In mijn droomkerk is iedereen welkom, jong en oud. Er komen veel jongeren 
en er wordt veel voor hen gedaan. Je hoort er mooie muziek en we zingen 
Opwekkingsliederen en je ziet er veel mensen blij kijken. Bij het koffiedrinken 
klets ik gezellig met allerlei andere jongeren en ik vraag ook anderen mee, 
omdat het zo gezellig is!   
 
Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen? 
De muziek en het zingen. Ik vind het orgelspel mooi en ik vind het nog leuker 
als er ook andere instrumenten meedoen, bijvoorbeeld blazers. Ik zou ook de 
Specialdiensten niet willen missen. De Top 2000-dienst trekt veel mensen. Ik 
vind het leuk als er eens andersoortige muziek is, daar haal ik veel uit. 
 
Waar word je blij en enthousiast van in de kerk?  
Ik vind het leuk als er wat te zien is bij de preek: plaatjes op de beamer, want 
dan is het niet zo saai. Ik word ook enthousiast van meedoen met activiteiten 
voor de jeugd. Ik ga nu meedoen met de taakgroep Jeugd, ik ben net voor het 
eerst op de vergadering geweest! 
 
Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week? 
Van de natuur: Jaap-Kees stopt van die heel kleine zaadjes in de grond en die 
kleine zaadjes groeien uit tot een heel groot groen veld! Prachtig! Ik vind het 
ook zo leuk dat we thuis soms zomaar spontaan een heel gesprek krijgen 
over bijvoorbeeld een Bijbelverhaal dat we net gelezen hebben. 
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Wat wens je je medegemeenteleden toe? 
Geloof, hoop en liefde. Ik hoop dat iedereen het goed met elkaar kan vinden 
in het geloof, wat er ook gebeurt! 
 
Welk lied zing je heel graag? 
 

Voor de zieken - voor de armen, 
voor de mensen met verdriet, 
voor het kind dat blijft proberen, 
maar toch denkt: het lukt me niet, 
voor de zwerver die moet zwerven 
en geen plek heeft waar hij hoort, 
is er altijd nog die Ene en die roept: Kom maar aan boord! 
 
Kom aan boord, 
ook voor jou is er een plekje 
waar je hoort. 
Laat de hoop niet langer varen, 
kom aan boord. 
Sta niet doelloos aan de kant, 
want er is een hart vol liefde, 
pak die uitgestoken hand! 
 
 
Voor het meisje dat blijft denken: 
alles gaat bij mij steeds mis, 
voor de jongen die al vaker 
uit de boot gevallen is, 
voor het kindje dat nog nooit 
van trouw of liefde heeft gehoord, 
is er altijd nog die Ene en die roept: Kom maar aan boord! 

 
Aan wie geef je deze pen door? 
Aan Janita Bom. 
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Stil werk voor de kerk 
 
De negende 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.  

 
Predikanten hebben, gelukkig voor hen, ook weleens een vrije zondag, maar 
wij gaan die zondag wel naar de kerk. Hoe komen wij aan de gastpredikanten 
die bij ons voorgaan in de diensten? 
Tot 1 januari 2019 zorgden Annaleen van Strien en Ad Verhagen dat er gast-
predikanten waren op de zondagen dat onze eigen predikanten niet voorgin-
gen. Annaleen deed dat 19 jaar en Ad 14 jaar. Anton Bom en Piet de Lange 
hebben het van hen overgenomen. 
Hoe gaan preekvoorzieners te werk? 
 
Dienstenrooster 
In overleg met de predikanten wordt een rooster voor een heel kalenderjaar 
opgesteld en dat rooster wordt eerst door het moderamen gezien en dan door 
de kerkenraad vastgesteld. De preekvoorzieners gaan vanaf 1 januari probe-
ren voor de diensten op de openstaande zondagen van het daaropvolgende 
jaar predikanten te vinden. Ze weten uit ervaring al dat ze de meeste kans op 
succes hebben als ze bellen tussen 9.00 uur en 10.00 uur ’s morgens. Piet 
zoekt predikanten voor het eerste en derde kwartaal en Anton voor het twee-
de en vierde kwartaal. Ze informeren elkaar steeds wanneer ze een afspraak 
met een predikant gemaakt hebben.  
 
Volgeboekt 
Ze vragen predikanten uit de omgeving, predikanten die vroeger in Fijnaart 
gestaan hebben en predikanten die genoemd zijn door gemeenteleden.  
De predikanten reageren heel verschillend. De een zegt: ‘Ik heb volgend jaar 
geen vrije zondag meer, ik heb alle zondagen al volgeboekt.’ en een ander 
zegt: ‘Bel in maart maar terug, want ik spreek nu nog niets af voor volgend 
jaar.’  
Als Anton en Piet beginnen met bellen, is het nog niet zo moeilijk om afspra-
ken te maken, maar als er niet veel zondagen meer open staan, wordt het las-
tiger. Ook voor de vakantietijd moeten ze vaak wat langer zoeken. De preek-
voorzieners hebben nu voor 2021 het rooster al voor ¾ kunnen invullen. 
 
Beschikbaarheidskalender 
Het komt weleens voor dat een predikant een gemaakte afspraak moet afzeg-
gen, bijvoorbeeld door ziekte. Dat is natuurlijk niet altijd lang van tevoren. 
Voor zulke bijzondere omstandigheden is er de ‘beschikbaarheidskalender’, 
een site waarop predikanten aangeven wanneer zij nog vrije zondagen heb-
ben waarop zij in een dienst kunnen voorgaan. Dat kan in dergelijke gevallen 
uitkomst bieden. De preekvoorzieners kennen ook predikanten waar zij een 
beroep op kunnen doen en die in noodgevallen spontaan een helpende hand 
bieden.  



 pagina 15  

Het is ook weleens voorgekomen dat een predikant een afspraak annuleerde 
voor een dienst op een datum waarop hij helemaal geen afspraak bij ons had. 
Een predikant is ook maar een mens die weleens een foutje maakt. Anton 
ging er wel meteen op in, want er was vast ergens een andere gemeente die 
dan zonder dominee zou zitten! 
 
Bevestigingsmail 
Piet en Anton sturen 6 weken van tevoren een bevestigingsmail naar de pre-
dikant die zal voorgaan als gastpredikant. Bij die bevestigingsmail sturen zij 
een declaratieformulier mee waarop de predikant zijn kosten kan aangeven en 
een brief waarin staat welke orde van dienst wij gebruiken en afspraken over 
het vooraf sturen van de liturgie en dergelijke. 
Een goede check of de predikant de afspraak na zal komen, is dat hij of zij 
halverwege de week voor de betreffende dienst de liturgie toestuurt zodat de 
beamerpresentatie klaargemaakt kan worden. Als die liturgie niet binnenkomt, 
is het hoog tijd voor een herinnering! 
Een predikant had eens op weg naar Fijnaart een wegomlegging. Naderhand 
stuurde hij Annaleen een mail waarin stond dat ze van de kilometerdeclaratie  
maar 10 km. moest aftrekken, want op de terugweg was er geen omleiding. 
Eerlijke mensen die predikanten! 
Om de beurt gaat een van de preekvoorzieners ook naar de vergaderingen 
van de Liturgische werkgroep. Hier kunnen de preekvoorzieners en de leden 
van de werkgroep elkaar informeren over predikanten en over bijzondere 
diensten. 
 
Opmerkingen 
Zowel Annaleen en Ad als Anton en Piet zijn het erover eens: opmerkingen 
vanuit de gemeente krijg je als preekvoorziener zo nu en dan. Predikanten zijn 
verschillend en gemeenteleden zijn ook niet hetzelfde, juist de afwisseling 
maakt de diensten boeiend en leerzaam! 
 
Marion Kruis 
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Sedermaaltijd, 3 april 2020, 
in ’t Trefpunt gaat niet door 

Het coronavirus speelt ons ook hier par-
ten. De activiteitencommissie heeft het 
besluit genomen om de Sedermaaltijd dit 
jaar niet te laten doorgaan. 
We hopen het volgend jaar weer met el-
kaar te kunnen vieren. 
 
 
 

Bazaar              Rommelmarkt        27 april            10 tot 18 uur 
 

Gaat niet door. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaan de komende maanden niet door. 
 
 
 
 

Meet and Eat 
 
Op vrijdag 17 april en in maand mei zal er geen maaltijd zijn. 
Dit in verband met het coronavirus. 
Hopelijk kunnen we in juni weer koken voor u. 
 
Met vriendelijke groet,  
uw kookteam. 
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40 jaar dialoog 
 
Als voorzitter van de PKN-werkgroep Kerk en Israël 
voor Noord-Brabant en Limburg heb ik meegewerkt 
aan dit boekje dat verschenen is ter gelegenheid 
van het 40

e
 jaar dat de werkgroep conferenties or-

ganiseert over de joods-christelijke dialoog. Met 
daarin 14 bijdragen van verschillende  auteurs uit 
kerk en synagoge. O.a. van Heleen Pasma die af-
gelopen Israëlzondag bij ons voorging, Gertrudeke 
van der Maas, oud-predikant in Fijnaart, rabbijn 
Lodi van der Kamp en Tamarah Benima. Het is 
voor 16 euro te bestellen via de boekhandel of via 
mij.  
 
Ds. Franc de Ronde 
 
Titel: Wat heeft de joods-christelijke dialoog ons gebracht? 
Ontmoetingen, lessen en perspectieven, redactie: Franc de Ronde, Derk Blom, 
Danny Rouges en Douwe Wielenga. Uitgever: Eburon, Omvang: 116 blz. 
ISBN: 978-94-6301-287-4 Prijs: 16,00 
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Taakgroep Jeugd 

 
 
 
 

   Van de kindernevendienst 
 
Beste jongens en meisjes,  
 
We kijken terug op rare weken in ons land en bij de kindernevendienst. Door 
het coronavirus mochten jullie niet naar school én ook niet naar de kerk. Wie 
weet duurt het ook nog wel een tijd. De juffen van de kindernevendienst heb-
ben er in deze weken voor gezorgd dat jullie thuis toch kindernevendienst 
konden hebben. Jullie kregen via de mail een pakketje met het verhaal, vra-
gen en een verwerkingsopdracht. Leuk om via de mail foto’s en filmpjes te 
krijgen waarop we zagen hoe creatief jullie aan de slag waren gegaan.  
We zijn in deze periode bezig met het Passieproject “Een teken van leven”. 
We volgen de verhalen over Mozes.  
De eerste week ging het over God die zich aan Mozes voorstelt met Zijn 
Naam: “Ik zal er zijn”.  
De week erop zien we Mozes op weg gaan naar Egypte. Eigenlijk durfde hij 
niet goed, maar samen met zijn broer Aäron wel. Vaak is het fijn als je iets 
samen kunt doen.  
De week daarna was de eerste keer dat jullie thuis kindernevendienst hadden. 
Het ging over horen en luisteren. We zagen dat jullie aan de slag waren ge-
gaan met het maken van oren. Als jullie ze willen zien, kun je op de facebook-
site van de kerk kijken. 
22 maart volgt het verhaal dat Mozes en Aäron naar de Farao gaan. Als Mo-
zes met zijn staf op het water slaat, verandert dat in bloed. Dit was een teken 
voor de Farao.  

29 maart is het thema “Kracht van boven” Een verhaal 
over onweer en zware hagelbuien. 
5 april: Het is Palmpasen. De mensen die Jezus zien, 
dromen van verandering. Als Jezus koning is, dan….......  
In de verhalen over Mozes droomt het volk Israël dat 
God hen zal bevrijden uit Egypte. Zal de farao hen einde-
lijk laten gaan?  
12 april is het thema “Weg uit de dood”. We denken na 
over een nieuw begin.  
Zoals het volk Israël dacht dat hun weg dood liep, zo 
dachten de discipelen ook dat hun leven met Jezus 

voorbij was. Maar in beide verhalen loopt de weg, loopt het leven niet dood 
maar bevrijdt God mensen en biedt een nieuwe toekomst! 
 
Helaas kan het paasontbijt dit jaar niet doorgaan. 
De leiding 
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TAAKGROEP   BEHEER 
 

 
Verantwoording collecten 

16 febr. Onderhoudsfonds   € 233,10 

23 febr. Instandhouding kerk en eredienst € 213,45 (waarvan 1x €50) 

  1 mrt. Nieuwe koffiemachine Vijverhof  € 179,42 

  1 mrt. Instandhouding kerk en eredienst € 126,32 

  8 mrt. Onderhoudsfonds   € 144,40 

15 mrt. Onderhoud orgels   €   71,00 (digitaal)  

 

De komende weken zal er niet gecollecteerd worden in de kerk. U kunt naast 

de digitale GIVT-app ook uw bijdrage overmaken op een van de bankrekenin-

gen genoemd achter in het kerkblad. Bij voorbaat dank daarvoor. 

 
Gift 

Ontvangen een gift van € 50,- via mw. Ria Matthee uit dankbaarheid voor het 

onderhoud van de begraafplaats. Dank voor uw bijdrage. 

 
Kerkbalans 2020  

De toezeggingen voor de actie kerkbalans bedragen tot nu € 90.681,- waarvan 

inmiddels al weer € 45.985,- is bijgeschreven op de bank. Wij zijn u als college 

erg dankbaar voor uw bijdragen en degene die de loper in januari gemist heeft, 

kan altijd nog zijn/haar antwoord bij één van de kerkrentmeesters inleveren. In 

de loop van het jaar zullen we u via deze weg blijven informeren over de stand 

van zaken.  

Van de in 2019 gedane toezeggingen is er een totaalbedrag van € 92.662,- 

ontvangen. € 984,- is niet ontvangen. Dat bedrag hopen we alsnog binnen te 

krijgen. Gelieve nog na te zien of u uw toezegging voldaan hebt. 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  
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Paascollecte 2020 

“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-

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 

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 
 

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld 
 
16 februari KerkWebRadio    € 141,67 
23 februari Pastoraat/bloemen   € 124,79 
  1 maart Kerk in Actie: Voorjaarszending  € 204,29 
  8 maart Kerk in Actie: Missionair   € 176,64 
15 maart Kerk in Actie: Zuid-Soedan   €   95,96 
 

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 bood-
schappen, aan de voedselbank wilt denken door af en toe een lang houdbaar 
product extra te kopen en ’s zondags mee te nemen naar de kerk. Om aan het 
inzamelen wat meer richting en structuur te geven, wordt er iedere maand één 
bepaald basisproduct ingezameld. Elke maand kiezen we dus een ander 
(houdbaar) basisproduct. Het gaat in april om: Soep 

Advies: leg het product in het karretje bij de JUMBO 
 
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. 
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Gezocht: Schuldhulpmaatjes 

 

Na een vliegende start in juli 2019 en de certificering van 12 schuldhulpmaatjes 

in november 2019, zijn we naarstig op zoek naar nieuwe schulphulpmaatjes 

om de groei van hulpvragers aan te kunnen. 

De schuldenproblematiek neemt nog altijd toe. Landelijk heeft 1 op de 

5 Nederlanders te maken met financiële problemen. In de gemeente Moerdijk 

is dat 1 op de 6 inwoners. Om deze schuldenproblematiek in Moerdijk terug te 

dringen is de stichting “Grip op je knip Moerdijk” in 2019 opgericht. De stichting, 

werkend onder de naam SchuldHulpMaatje Moerdijk, is een initiatief van ver-

schillende diaconieën uit de gemeente Moerdijk, maar is niet aan enige religie 

gebonden. Wij zijn er voor iedereen en bieden hulp zonder oordeel, eigenbe-

lang en winstoogmerk. Het doel is om mensen met schulden weer financieel 

zelfredzaam te maken, zodat zij weer de baas zijn over hun geld. We richten 

ons op de preventieve zorg en nazorg, niet op de professionele schuldsane-

ring. Dit doen we samen met de gemeente Moerdijk en andere organisaties die 

actief zijn op het gebied van schuldhulpverlening. 

 

Voor het bieden van hulp wordt een beroep gedaan op SchuldHulpMaatjes. 

Deze maatjes bieden, na een 3-daagse training (conform NEN 8048), hun hulp 

op vrijwillige basis en zijn de steun en toeverlaat voor mensen die financieel 

zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. De vrijwilliger kan iemand helpen het 

tij nog op tijd te keren of ondersteuning bieden tijdens en na een traject van 

schuldsanering. De hulpvraag kan zeer divers zijn. Dit kan variëren van het op 

orde brengen van de administratie tot het bieden van hulp bij het aanvragen 

van voorzieningen. 

Om dit mooie doel te bereiken en alle hulpvragenden ook daadwerkelijk hulp te 

kunnen bieden, zijn wij op zoek naar SchuldHulpMaatjes. Dus bent u bereid, 

om op vrijwillige basis, de medemens met schulden te helpen om weer grip op 

de knip te krijgen? Dan roepen wij u van harte op om uw interesse kenbaar te 

maken door een e-mail te sturen naar info.SHMMoerdijk@gmail.com. Meer in-

formatie kan verkregen worden door de website van Schuldhulpmaatje Neder-

land (https://schuldhulpmaatje.nl) te bezoeken. 
 
  

mailto:info.SHMMoerdijk@gmail.com
https://schuldhulpmaatje.nl/
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AGENDA 

 
Vanwege de overheidsmaatregel kunnen de bijeenkomsten niet doorgaan. 
 
 

Bijbelleesrooster voor de maand april 2020 

 

  1 april Exodus 12:14-28  De vooravond van de bevrijding 

  2 april Exodus 12:29-42  Voorbij 

  3 april Exodus 12:43-51  Feestregels 

  4 april Exodus 13:1-16   Gedenken en vooruitzien 

  5 april Matteüs 21:1-17  Kinderdienst 

  6 april Exodus 13:17-14:14  Gods weg 

  7 april Exodus 14:15-31  Recht door zee 

  8 april Matteüs 26:1-16  Tot elke prijs 

  9 april Matteüs 26:17-75  Gevangen om te bevrijden 

10 april Matteüs 27:1-56  Cruciaal 

11 april Matteüs 27:57-66  Veiligheidsmaatregel 

12 april Matteüs 28:1-7   Beving 

13 april Matteüs 28:8-15  Wat is waarheid? 

14 april Exodus 15:1-21   Zingende broeders en zusters 

15 april Exodus 15:22-27  Bitter en zoet 

16 april Exodus 16:1-20   Verlangen naar de vleespotten van  

                   Egypte 

17 april Exodus 16:21-36  Neem, eet 

18 april Psalm 111   Daadkracht 

19 april Prediker 9:1-10   Optimisme? 

20 april Prediker 9:11-18  Schijn bedriegt 

21 april Prediker 10:1-11  Blijf kalm 

22 april Prediker 10:12-20  Leef bewust 

23 april Prediker 11:1-10  Zet niet alles op één kaart 

24 april Prediker 12:1-14  Ouderdom komt met gebreken 

25 april Psalm 95   Luister en jubel 

26 april Handelingen 15:1-5  Verdeeldheid 

27 april Handelingen 15:6-21  Het verlossende woord 

28 april Handelingen 15.22-35  Bemoedigende woorden 

29 april Handelingen 15:36-16:5  Wie gaat er mee? 

30 april Handelingen 16:6-15  Oversteek 
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