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OVERDENKING 
 
Wat is vrijheid? 
Het zal deze meimaand goed merkbaar zijn dat we 75 jaar bevrijding moeten 
vieren ten tijde van een lock down (een goede Nederlandse term ben ik nog 
niet tegengekomen). Herdenkingen en festiviteiten kunnen niet doorgaan of al-
leen via tv en internet. Het is stil op straat, velen zitten min of meer gedwon-
gen thuis. Het lijkt wel oorlog was een gedachte die opkwam, maar dat gaat te 
ver, want toen werden Joden, onderduikers en verzetsstrijders met voorbe-
dachte rade onderdrukt en vermoord. 
Toch, we voelen nu aan den lijve wat het is om min of meer opgesloten te zit-
ten, we zijn minder vrij dan anders in onze bewegingsmogelijkheden, we erva-
ren onzekerheid die beklemmend is. Het virus benauwt ons. In de Bijbel, met 
name in de Psalmen is benauwdheid een term die vaak wordt gebruikt om 
angst en onzekerheid uit te drukken, lichamelijk en geestelijk word je in het 
nauw gedreven.  
Dit jaar werd in de periode voor en na Pasen in veel kerken uit het Bijbelboek 
Exodus gelezen. Dat heeft een dubbele reden. Ten eerste omdat Pasen en 
Pinksteren hun oorsprong hebben in Exodus. Ten tweede omdat het thema 
van dit Bijbelboek bevrijding is. Die bevrijding heeft 2 kanten, ook nu. Het is 
enerzijds bevrijding uit de slavernij, uit de ellende en de benauwdheid van het 
angstland Egypte, dat gedenken we. En het is anderzijds bevrijd worden om op 
weg te gaan naar het beloofde land, om verantwoordelijkheid te dragen. Er is 
dus a:de bevrijding uit die wordt herinnerd en herdacht, en er is b: de roeping 
en het perspectief van de bevrijding tot. Vandaar de 10 geboden en andere 
leefregels die het volk via Mozes ontvangt. De Israëlieten worden ver-
bondspartner van God en dankzij Jezus geldt dat ook voor ons christenen. 
Veel inspiratie heb ik opgedaan in het boek van de Engelse rabbijn Jonathan 
Sacks: ‘Exodus, boek van de bevrijding’. Hij laat zien dat in de weg van Mozes 
en het volk Israël steeds die beide kanten van bevrijding aanwezig zijn. God 
openbaart zich als ‘Ik Zal Er Zijn’, (andere vertalingen: de Ene, de Eeuwige)  en 
tegelijkertijd leert het volk wat hun eigen rol is in Gods bevrijdingswerk. Zo 
zijn er 2 beschrijvingen van veldslagen, de eerste keer, tegen de Farao, strijdt 
de Ene voor het volk, de tweede keer, tegen de Amalekieten, moeten ze, met 
Gods hulp, zelf vechten. En de eerste keer schrijft God de 10 geboden op de 
stenen tafelen, de tweede keer moet Mozes dat doen en is er dus menselijke 
inbreng.  
Ook bij de bouw van de tabernakel, de draagbare tempel, oftewel ontmoe-
tingstent in de woestijn, speelt iets dergelijks. Wie dat gedeelte leest, vraagt 
zich vast af waarom dit zo uitgebreid en, eerlijk gezegd, langdradig wordt be-
schreven. En bovendien 2 keer. Eerst vertelt God hoe het moet gebeuren 
(hoofdstuk 25-30) en daarna hoe het volk het uitvoert (35-40). Daartussen 
wordt de geschiedenis met het gouden kalf verteld. De reden daarvoor is dat 
God, ook als wij onwillig zijn, ervoor kiest om met zijn volk mee te gaan en in 
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ons midden te wonen. En dat vervolgens aan ons gevraagd wordt om daar uit-
voering en medewerking aan te geven.  
De tabernakel staat daarbij model voor een vrije en open samenleving. In 
deze ‘coronatijd’ staan we opnieuw voor de uitdaging om die op te bouwen en 
in te richten. Een heel werk dat veel uithoudingsvermogen vraagt. Dat de Eeu-
wige daarin bij ons zal zijn en wij zijn bondgenoten mogen zijn. 
Ds. Franc de Ronde 
 
 
 
 
 

KERKDIENSTEN 
via www.kerkomroep.nl (zie verderop in dit blad) of 

via www.pknfijnaart.nl/online-kerkdienst 

 
3 mei  

10.00 uur De Dorpskerk 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Collecte Rondgang 
 
              Uitgang 

1e Onderhoud orgels 
2e Eigen Gemeente, KerkwebRadio 
Instandhouding kerk en eredienst  

 
 
10 mei  

10.00 uur De Dorpskerk 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Kerk in Actie, Straatkinderen Oeganda 
Onderhoudsfonds  

 
 

11 mei: geen Fendertshofdienst 

 

 
17 mei  

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Specialdienst 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Maaiwerk gras en tuin De Dorpskerk 
Eigen Gemeente, Jeugdwerk 

 

 
 
 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.pknfijnaart.nl/online-
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21 mei 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Hemelvaartsdag 

Voorganger Ds. M. den Bakker,Roosendaal  
Ds. W van Laar,Willemstad,                      

Ds. F.C. de Ronde  

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Instandhouding kerk en eredienst 
Voedselbank  

 
24 mei 

10.00 uur De Dorpskerk 

Voorganger Mw. Gerarde Koks-de Jong, Oud Gastel 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Onderhoudsfonds  
Wensambulance 

 
31 mei 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Pinksteren 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Kerk in Actie, Jonge kerk in Marokko 
Onderhoudsfonds  

 
 
Vanwege het Coronavirus is er geen samenkomst in de kerk! 
De dienst is te volgen via: www.pknfijnaart.nl  
of via https://pknfijnaart.nl/online-kerkdienst/ 
Voor verdere uitleg zie: https://pknfijnaart.nl/kerkdienst-via-youtube/  
 
Geven voor de collecte 
Wilt u tijdens deze online-dienst aan het collectedoel geven? Download de App 
Givt en kies onze gemeente uit de lijst. U leest meer over Givt op  
https://pknfijnaart.nl/info/givt/  
Download de Givt-app op www.givtapp.net/download. Je kunt na het down-
loaden direct je e-mailadres invoeren en beginnen met geven. Je kan op een 
later moment je verdere registratie afronden. Je kunt ook direct naar de app-
store via linkjes op de website. 
 
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook overmaken naar : 
*Protestantse gemeente Fijnaart NL02 RABO 0346703433 onder vermel-
ding Collecte  
*Diaconie NL55 RABO 0346703352 onder vermelding Collecte 
Deze bankrekeningnummers staan ook in Contactruimte (o.a. binnenzijde ach-
terkaft) en op de website. 
Wilt u er bij vermelden waarvoor/voor welk doel uw bijdrage is bedoeld? 
Dank u.  

http://www.pknfijnaart.nl/
https://pknfijnaart.nl/online-kerkdienst/
https://pknfijnaart.nl/kerkdienst-via-youtube/
https://pknfijnaart.nl/info/givt/
http://www.givtapp.net/download
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ROOSTERS 

 

 Kinernevendienst Organist 

  3 mei Neely Anne Johan van der Steen 

10 mei Saskia Barthold Jongejan  

17 mei Marjolein en Emie Barthold Jongejan  

21 mei Neely Anne Ad van Sprang  

24 mei Monique en Marloes Ad van Sprang  

31 mei Saskia en Claudia Johan van der Steen  

 
 

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. 

 
3 mei: Eigen gemeente: KerkWebRadio 
Op zondag 3 mei 2020 collecteren we voor het in stand houden van de Kerk-
WebRadio. De KerkWebRadio is een geweldig middel voor diegenen die niet 
meer in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. De taakgroep Kerk en Wereld 
(Diaconie) verzorgt deze voorziening en met de opbrengst van de collecte kun-
nen we die in stand houden voor de aan huis gebonden gemeenteleden. Helpt 
u mee? 
 
10 mei: Kerk in Actie: Straatkinderen Oeganda /Werelddiaconaat 
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze 
worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar 
school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie 
organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen straatkinderen op, probe-
ren hen te herenigen met hun familie, zorgen dat ze weer naar school gaan en 
werken aan preventie in het gebied waar veel van deze kinderen vandaan ko-
men.  
 
17 mei: Eigen gemeente: JEUGDWERK 
Deze collecte is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk van de Protestantse 
Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. “Elk kind en iedere jon-
gere weet zich geliefd door God.” Dat is een verlangen van veel ouders en 
grootouders voor hun kinderen en kleinkinderen. De taakgroep Kerk en Wereld 
deelt dit verlangen, want geloofsopvoeding is er niet alleen op zondag in de 
kerk, maar is van alledag. Daarom vragen we u om uw bijdrage tijdens de col-
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lecte voor het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Fijnaart, Heijningen en 
Standdaarbuiten, want samen geven we het geloof door aan de volgende ge-
neraties ! 
 
21 mei: (Hemelvaart): Voedselbank 
In Moerdijk is al heel wat jaren een Voedselbank actief. Armoede is namelijk 
een probleem dat ook aan onze gemeente niet voorbijgaat, al blijft het voor de 
buitenwereld soms verborgen. De Voedselbank Moerdijk biedt alleenstaanden 
en gezinnen die onder de armoedegrens leven (tijdelijk) een steuntje in de rug 
door het wekelijks verstrekken van een voedselpakket. Deze concrete zorg 
voor mensen in onze directe omgeving heeft alles te maken met het werkter-
rein van de taakgroep Kerk en Wereld. Daarom ondersteunen we het werk van 
de Voedselbank van harte. 
 
24 mei: WensAmbulance “ Ieder mens heeft een laatste wens” 
Nog een laatste maal het ouderlijk huis zien, naar familie toe of een dagje naar 
het strand. Het lijken wensen die heel eenvoudig te vervullen zijn, maar voor 
mensen die niet lang meer te leven hebben, is dat echt niet altijd vanzelfspre-
kend. WensAmbulance Brabant brengt terminaal zieke mensen nog één keer 
naar hun favoriete plek. Helpt u mee om het goede werk van de WensAmbu-
lance mogelijk te maken? 
 
31 mei: Kerk in Actie: Jonge kerk in Marokko (Pinksterzending) 
In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-
Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa 
bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook 
komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko stude-
ren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken 
op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp 
aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumati-
seerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk. Collecteert u juist met 
Pinksteren mee voor deze kleine, maar groeiende kerk in Marokko? 

 

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 
 
Specialdienst 17 mei 
Ben ik in beeld, hoor je mij? In deze ‘coronatijd’ waarin school, werk en andere 
contacten via een videoverbinding lopen, zijn dat de meest gestelde vragen. 
Maar eigenlijk gaat het daar ook al over in het contact tussen Mozes en God, 
bijvoorbeeld als hij de 10 geboden ontvangt. Dat staat centraal in de dienst van 
17 mei die ik met de jongeren van onze gemeente voorbereid. En er is weer 
gelegenheid om live te reageren op stellingen.  
Hemelvaart 
Vorig jaar hielden wij in Willemstad voor het eerst een gezamenlijke Hemel-
vaartsdienst met andere kerkelijke gemeentes. Dat was een feestelijk gebeu-
ren met veel ontmoeting. Dit jaar zal dat op die manier helaas niet gaan, maar 
toch is het weer de bedoeling om Hemelvaart samen te vieren. Met de predi-
kanten Marjo den Bakker uit Roosendaal en Wouter van Laar uit Willemstad 
zal ik voorgaan in de dienst die vanuit onze eigen  kerk in Fijnaart wordt uitge-
zonden.  
Ds. Franc de Ronde 
 
Namens de Diakonie PKN Fijnaart e.o. 
Via “ niet alleen.nl “ is er een hulpvraag binnen gekomen van een mevrouw 
( Jessica ) in Fijnaart met het verzoek om af en toe voor haar een warme maal-
tijd te verzorgen. Ze heeft hier zelf veel moeite mee en kant-en-klaar maaltijden 
kan ze niet betalen. Mocht er iemand zijn die dat wil doen, dan graag contact 
opnemen met A. Solleveld, tel. nr.: 06-37619645. Bij voorbaat dank! 
 
 
Portret van een gemeentelid 

 
 

Janita Bom 
 

 

Welk Bijbelverhaal vond je als kind erg mooi? 

De geboorte van Jezus. Ik vond als kind geboortes al heel bijzonder en wist 

toen al dat ik in de kraamzorg wilde gaan werken. De sfeer rondom het kerst-

verhaal was natuurlijk fijn: mooie plaatjes, veiligheid en gezelligheid thuis. Nu is 

de kersttijd voor mij een periode vol met herinneringen, doordat mijn beide ou-
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ders in die tijd in hun laatste levensfase waren. Het is een periode waarin ik 

hen heel erg mis. 
Aan welke persoon uit de Bijbel zou je iets willen vragen en hoe luidt die 
vraag? 

Ik zou als moeder aan moeder Maria willen vragen hoe ze met Jezus omging in 

zijn kinderjaren en wat voor kind en puber Jezus was. Je leest in de Bijbel wei-

nig terug van hoe Jezus opgegroeid is en welke zorgen zijn moeder zich maak-

te. Ze staat altijd op de achtergrond. 

 

Waar ben je dankbaar voor in je leven? 

Ik ben voor heel veel dingen dankbaar, maar vooral voor de liefdevolle basis 

die mijn ouders mij gegeven hebben. Daardoor kan ik die liefde weer doorge-

ven aan ons gezin. Die basis van liefde is belangrijk voor de rest van je leven. 

Hoe ziet je droomkerk eruit en wat wil je daar horen? 

In mijn droomkerk krijgt iedereen een warm welkom. Hij of zij wordt met aan-

dacht ontvangen en mag komen zoals hij is, met zijn geloof en zijn ideeën. We 

zingen er liederen met mooie, eigentijdse teksten, bijvoorbeeld van Sytse de 

Vries en Huub Oosterhuis. Er zijn steeds wisselende instrumenten, ook speelt 

er weleens een band. Iedereen blijft even koffiedrinken en praat even na met 

elkaar. 

Wat zou je in de kerk absoluut niet willen missen? 

Dat we als kerk naar buiten treden en ons zichtbaar maken in het dorp. Dat 

doen we bijvoorbeeld met de Top2000-dienst en met de open kerk tijdens de 

kerstmarkt. Mensen kunnen dan zomaar even naar binnen lopen, rondkijken, 

even praten en eventueel een kaarsje aansteken. Met elkaar een glaasje glüh-

wein drinken na de kerstnachtdienst is er ook een voorbeeld van en ook de ba-

zaar op Koningsdag en de fancy-fair tijdens de Fendertse week. 

 

Waar word je blij en enthousiast van in de kerk?  

Ik word er enthousiast van dat ik als taakgroeplid Gemeentezijn mee kan wer-

ken aan het bovenstaande. Ik word ook blij van een volle kerk, bijvoorbeeld 

met de doopdagvieringen. 

Ik vind het ook heel fijn dat we zulke mooie onlinevieringen hebben in deze bij-

zondere tijd. Deze diensten spreken mij aan. Het zijn heel actuele diensten en 

ik kan heel goed luisteren doordat er geen afleiding is. Ik ervaar het als een bij-

zondere manier van met elkaar verbonden zijn. 

 

Waar word je blij van met betrekking tot je geloof door de week? 

Van heel veel dingen om mij heen: ons gezin, een leuk gesprek of een onver-

wachte ontmoeting. Ik kan ook blij worden als ik iets voor een ander kan doen. 

Ik word ook blij van muziek en niet te vergeten van de natuur: de mooie wolken 

en alles wat groeit en bloeit. 

  
Wat wens je je medegemeenteleden toe? 
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Geloof, vertrouwen en liefde. Laten we het goede van elkaar blijven zien en er 

zijn voor elkaar en met elkaar in deze bijzondere tijd van afzondering! 

 

Welk lied zing je heel graag? 

De zegenbede van Sytse de Vries. Het lied staat in de oecumenische bundel 

‘Zangen van zoeken en zien’: 

God zal met je meegaan 

als licht in je ogen, 

als lamp voor je voet, 

als hand op je hoofd en arm om je schouder, 

als baken bij ontij en verte die wenkt, 

als groet op je lippen en hoop in je hart, 

als stem die je uitdaagt en woord dat je voorgaat. 

 

Aan wie geef je deze pen door? 

Aan Bert Hendrikse. 

 
 Stil werk voor de kerk 
 
 
De tiende 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 redac-
tie.  
 

Een bijzondere aflevering, want deze gaat over het livestreamteam! Een mooi 
woord voor de mensen die ervoor zorgen dat wij in deze bijzondere tijd op zon-
dagmorgen om 10.00 uur thuis een dienst kunnen meemaken vanuit onze 
Dorpskerk met onze eigen predikant, organisten en cantorijleden.  
 
Uitproberen en testen 
Al op 15 maart, twee dagen na het begin van 
de coronacrisis, konden we via de website van 
de kerk (www.pknfijnaart.nl) een liveverbinding 
tot stand brengen met De Dorpskerk.  
Toen Menno Bom hoorde dat er geen kerk-
diensten meer gehouden konden worden, 
kwam hij meteen op het idee om dit te gaan 
proberen. Wim Tolenaars liet hem weten wel te 
willen meedenken en samen zijn ze aan de 
slag gegaan. Tijdens de eerste dienst was het 
geluid nog voor verbetering vatbaar, maar het 
werd steeds beter. Barthold Jongejan, een van 
de organisten, kwam met nieuwe microfoons en 
een mengpaneel en na uren testen en uitprobe-
ren en adviezen van deskundigen kon ook het geluid van het orgel goed weer-

http://www.pknfijnaart.nl/
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gegeven worden en klonk met Pasen zelfs de muziek van de koperblazers in 
onze huizen! Het liturgisch centrum ligt vol met kabels.  
 
Een volle kerk 
De livestreamdiensten voorzien in een grote behoefte. We leven in een moeilij-
ke tijd en we zoeken steun bij de kerk. We kunnen daar niet naar toe en nu 
voelen we ons op deze manier toch verbonden met de kerk en met elkaar. Dat 
blijkt uit de vele positieve reacties van de gemeenteleden. Uit de telling van 
aangesloten apparaten blijkt dat de kerk vol zit! 
 
Ik doe hetzelfde als anders 
Ds. De Ronde heeft bijna alle diensten zelf gedaan en zegt er al aardig aan 
gewend te zijn om alleen zijn eigen gezicht te zien in plaats van een kerk vol 
mensen. Hij is zich ervan bewust dat de mensen thuis hem zien, maar hij heeft 
zelf geen enkele interactie. Hij zegt zelf: ‘Zo’n livestreamdienst is eigenlijk net 
als een voetbalwedstrijd zonder publiek en dat ben ik op mijn niveau wel ge-
wend.‘  
De voorbereiding is voor hem wel 
wat anders. Hij zoekt liederen die 
goed door twee mensen, Susanne 
Baan en Ella Knook, te zingen zijn 
en stemt die ook even met hen af. 
Samen bekijken ze hoeveel cou-
pletten ze van een lied zullen zin-
gen. Hij krijgt ook de e-mail van de 
kindernevendienst die de kinderen 
krijgen en daarmee kan hij het 
stukje voor de kinderen ook in-
vlechten in de dienst. De corona-
crisis houdt iedereen bezig, is be-
dreigend en angstig. Ds. De Ronde probeert daaraan aandacht te schenken in 
de preek, in het gebed en in de keuze van de liederen.  
Ds. De Ronde wilde de diensten in de Stille Week graag klein en ingetogen 
houden. In die eenvoud waren het indrukwekkende diensten. Met Pasen moch-
ten de organist en de blazers juichende tonen laten horen en klonken de 
stemmen van Ella en Susanne weer door de lege kerk.  
Ds. De Ronde zegt: ‘Ik doe eigenlijk hetzelfde als anders, het is voor de ande-
ren van het livestreamteam meer bijzonder wat ze doen.’ Hij krijgt meer res-
pons dan bij de gewone diensten: positieve geluiden en waardering, ook van 
mensen die niet gewend zijn om naar de kerk te gaan en nu wel afstemmen op 
deze diensten. 
 
Geen belasting 
Ella Knook en Susanne Baan verzorgen het zingen van de liederen met bege-
leiding van de piano. Beiden zeggen het fijn te vinden om hieraan mee te wer-
ken. Ze zingen graag en ervaren het niet als een belasting. Ze oefenen apart 
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thuis en overleggen soms nog even met elkaar of de predikant. Op zondag-
morgen komen ze om 9.15 uur naar de kerk en nemen dan samen alle liederen 
door. Laatst bleek dat er van een lied twee melodieën bestonden en dat ze al-
lebei een andere hadden geoefend. Gelukkig konden ze het toen nog net op 
tijd aanpassen en dezelfde melodie zingen. Ella knipt en plakt tot ze de tekst 
van een lied onder de noten van de begeleiding heeft staan, zodat het te doen 
is om tegelijkertijd te spelen en te zingen. De stemmen van Susanne en Ella 
klinken heel goed bij elkaar. Soms lijkt het net of het één persoon is die zingt. 
De eerste keer hebben ze nog gezongen met de hele cantorij, maar toen het 
verzoek van de regering kwam om met zo min mogelijk mensen bij elkaar te 
zijn, zijn Ella en Susanne samen verder gegaan. Zouden de mensen thuis ook 
meezingen? Dat weten ze niet. Misschien is het voor mensen thuis onwennig 
om met elkaar mee te zingen, misschien vinden sommigen het juist ook erg 
fijn. Voor een lege kerk zingen, vinden Susanne en Ella niet zo vreemd. Als ze 
oefenen met de cantorij is de kerk ook leeg en nu zijn er nog de predikant, de 
organist en de technische mensen die luisteren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisten 
De organisten Johan van der Steen en Barthold Jongejan werken ook graag 
mee aan de livestreamdiensten. Johan zegt: ‘Zo’n lege kerk is heel onwerkelijk. 
Je mist als organist enorm de gemeentezang!’ Johan en Barthold willen nog 
wel doorgaan met de diensten zo lang het nodig is. Ad van Sprang heeft aan-
gegeven gezien zijn leeftijd en de gevarenzone liever thuis te blijven. Barthold 
heeft ook nog gezongen tijdens het orgelspel op Goede Vrijdag.  
 
Paasproject 
Saskia van der Eijk vertelt dat de leiding van de kindernevendienst eensgezind 
het besluit nam om ervoor te zorgen dat het paasproject door moest gaan. Zij 
stuurden de kinderen via e-mail de plaat uit het grote projectboek met wat vra-
gen erbij. De kinderen kregen ook de verhalen van de onder- en bovenbouw 
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met gespreksvragen en een doe-opdracht. Aan hen werd gevraagd een foto te 
maken van wat ze gemaakt hadden en die terug te sturen. Die foto’s kwamen 
op Facebook en op de website. Het blijkt dat de kinderen thuis het eerste ge-
deelte van de dienst gewoon meemaken net als hun ouders en dan eigenlijk 
gewoon naar de kindernevendienst gaan door aan de slag te gaan met wat aan 
hen is toegestuurd. Zo voelen ze ook echt dat ze erbij horen! De leiding van de 
kindernevendienst maakte een filmpje waarin het project afgerond werd. Na 
Pasen stuurt de leiding de kinderen ook voor iedere livestreamdienst de inhoud 
van de kindernevendienst!   
 
Dank 
Er is veel tijd besteed aan de livestreamdiensten en niemand weet op dit mo-
ment hoe lang het nog nodig zal zijn om op deze manier kerkdiensten te hou-
den. Heel veel dank aan alle mensen die op de een of andere manier meewer-
ken aan deze mogelijkheid van verbondenheid met elkaar, die steun geeft in 
deze moeilijke en vaak eenzame tijd! 
We kijken uit naar de tijd waarin we weer lijfelijk aanwezig mogen zijn in de 
kerk en misschien komt dan de voorspelling van ds. De Ronde wel uit: ‘Mis-
schien waarderen we het straks wel meer als we weer bij elkaar kunnen komen 
voor een dienst!’ 
 
Marion Kruis. 
 
 
Orgel op verzoek 
Vanuit de organisten is het idee geopperd om op 
vrijdagavond 24 april en vrijdagavond 1 mei van 
19-20 uur verzoeknummers te spelen op het or-
gel van de Dorpskerk. Vrijdagavond 1 mei zullen 
vanwege Koningsdag (27 april) en Bevrijdings-
dag (4 en 5 mei) ook een aantal vaderlandse lie-
deren worden gespeeld. Hiervoor mag u ook 
verzoeken indienen als de liederen niet in onder-
staande liedboeken voorkomen. 
 
YouTube 
We zijn erg blij met de manier waarop we het ge-
luid van het orgel via YouTube kunnen laten ho-
ren in de huiskamers. In de afgelopen weken 
hebben we na de kerkdiensten diverse positieve 
reacties ontvangen op het orgelspel. Fijn om te horen dat hiervoor waardering 
is! 
 
Verzoeknummers 
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Heeft u een verzoeknummer, of misschien wel meerdere nummers die u graag 
een keer op het orgel gespeeld zou willen hebben, dan doen we dat graag voor 
u. Stuurt u dan een e-mail met als onderwerp: “Verzoeknummer” aan  
orgelopverzoek@pknfijnaart.nl. 
U kunt kiezen uit liederen uit: 

• Het Nieuwe Liedboek (waar we nu in de kerk uit zingen)  

• Liedboek voor de Kerken (het ‘oude’ rode liedboek) 

• Hervormde bundel uit 1938 (waar we lang geleden uit zongen) 

• Evangelische Liedbundel 

• Johan de Heer 

• Geroepen om te zingen 

• Alles wordt nieuw 

• Hemelhoog 

• Zingende gezegend 

• Opwekking 
Geef in de e-mail alstublieft aan uit welke bundel het verzoek komt en welk 
nummer het lied heeft in die bundel. We gaan ons best doen om alle verzoeken 
in te willigen. Voorlopig hebben we twee keer ‘Orgel op verzoek’ ingepland, 
maar mochten we niet aan alles toekomen, dan plannen we daarna nog een 
aantal edities. We zijn erg benieuwd naar uw inzendingen! Via de website,  
facebook en een mededeling via e-mail is ‘Orgel op verzoek’ van 24 april inge-
vuld. De lezers van Contactruimte kunnen nog tot en met dinsdagavond 28 
april verzoeken indienen voor ‘Orgel op verzoek’ van 1 mei a.s. De link voor 
YouTube vindt u op www.pknfijnaart.nl onder ‘ORGEL OP VERZOEK’ 
 

Jammer, zolang er geen kerkdiensten zijn, met 
daarna koffiedrinken, staat er in de Vijverhof geen 
boekentafel. 
Maar, wie iets wil kopen uit onze voorraad of iets 

wil bestellen, kan altijd contact opnemen met ons. 
Al ziet u ons niet, we staan altijd voor u klaar. 
 
Nel Goudriaan, Janneke van Baren, Bep Rosing 
 

 
Meet and Eat 
 
Op VRIJDAG  29 mei zal er geen maaltijd zijn. Dit in verband 
met het coronavirus. 
Hopelijk kunnen we snel weer gaan koken voor u. 
 
Met vriendelijke groet, uw kookteam. 
 
 

 

mailto:orgelopverzoek@pknfijnaart.nl
http://www.pknfijnaart.nl/
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Taakgroep Jeugd 

 
 
 
 
 
 
Van de Kindernevendienst                                                   
Beste jongens en meisjes, ook in april gingen we verder met de online-
kindernevendienst. Fijn dat jullie thuis ook weer meededen en ons dat soms 
lieten zien met foto’s of filmpjes. 
Op de site: www.pknfijnaart.nl kun je ook het afsluitende filmpje van het Pas-
sieproject vinden.  
De week na Pasen was het FLAME, met het verhaal: ‘het zaad dat gezaaid 
wordt’. De kinderen van FLAME kregen een pakketje thuis om zelf een zaadje 
te planten. We zijn wel benieuwd of jullie zaadje ook al is gaan groeien en of 
het een grote plant gaat worden? Laat je het aan ons weten??? 
 
Na het project gingen we verder met het verhaal van de Israëlieten. Ze zijn be-
vrijd uit Egypte, maar wie zorgt er nu voor hen? En is God wel bij hen, daar in 
de woestijn?  
In mei gaan de verhalen uit Exodus door. Wat doet Mozes als het kwaad toe-
slaat? Hij staat op een hoge berg, met zijn staf in zijn hand. Zo lang Mozes zijn 
armen omhoog houdt, winnen de Israëlieten van de Amalekieten. Laat hij ze 
zakken, dan verliezen ze. Aaron en Chur ondersteunen de armen van Mozes 
en zo wint Israël. 
De week erna volgt een mooi en spannend verhaal over God die tot het volk 

spreekt. De week erna staan we stil bij 
de tien geboden. In de woestijn geeft 
God zijn volk deze tien woorden, als 
inspiratie voor een goed leven. Nadat 
God de tien regels heeft vertelt, legt hij 
aan Mozes de regels precies uit. Het 
komt hierop neer: wees eerlijk, be-
hulpzaam en gastvij, neem rust en vier 
feest. Zo zal het met iedereen goed 
gaan! De laatste zondag van mei vie-
ren we Pinksteren. Het boek Hande-
lingen vertelt over de heilige Geest die 
als wind en vuur uit de hemel kwam en 
mensen in beweging zette. Zo gaat het 
verhaal verder van de God die leven 

geeft.  
We hopen dat we jullie snel weer in het echt kunnen zien bij de nevendienst!  
Een hartelijke groet van alle juffen: 
Saskia, Emie, Neely Anne, Marloes, Claudia, Monique en Marjolein 

http://www.pknfijnaart.nl/
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TAAKGROEP   BEHEER 
 

Verantwoording collecten 
22 mrt. Instandhouding kerk en eredienst  €   86,50 
29 mrt. Voegwerk ’t Trefpunt    € 127,00 
  5 apr. Instandhouding kerk en eredienst  €   51,50  
  5 apr. Onderhoudsfonds    €   40,50  
12 apr. Paascollecte     € 181,50  
 
Dit zijn digitale ontvangsten via GIVT inbegrepen ingeleverde collectebonnen.   
Daarnaast zijn er via GIVT grotere bedragen geschonken die niet toe te wijzen 
waren aan een bepaalde collecte doordat ze in 1 bedrag gegeven zijn.  
Dan komt een bedrag altijd ten goede van collecte 1. Wij zijn ervan uitgegaan 
dat het een gift voor de kerk betrof. Mocht u er toch een ander doel voor be-
stemd hebben, gelieve contact op te nemen met Jan Tolenaars.  
Het betreft de volgende bedragen : d.d. 22 maart: € 25,- en € 50,-,  
29 maart: € 50,- en 5 april: € 25,-.  
 
Naast de collecte via GIVT zijn er ook acceptgiro's verspreid voor de paascol-
lecte. Daarvoor is tot nu toe een bedrag van € 2055,- binnengekomen. Hartelijk 
dank daarvoor. 

 
Gift  
Via dhr. Huib Knook is er een gift voor de begraafplaats binnengekomen van  
€ 40,-. Dank voor uw bijdrage. 
 
Kerkbalans 2020  
De toezeggingen voor de Actie Kerkbalans bedragen tot nu € 90.981,- waarvan 
inmiddels al weer € 50.185,- 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 totaalbedrag van € 92.712,- ontvan-
gen , € 934,- is niet ontvangen. Dat bedrag hopen we alsnog binnen te krijgen.  
Gelieve nog na te zien of u uw toezegging voldaan heeft. Ook bestaat de mo-
gelijkheid 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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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. 

 

 

 

TAAKGROEP KERK en WERELD 
 

22 maart Hydepark                                              € 118.80 
29 maart Kerk in Actie: Straatmeisjes Ghana      € 212.60 
  5 april Kerk in Actie: Vluchtelingen                  € 106.50 
12 april Kerk in Actie: Kinderen in de Knel        € 198.36 
 
Door de coronacrisis zien we elkaar niet meer op zondag in de kerk. We zijn 
echter dankbaar dat u het werk van Kerk en Wereld niet vergeet. Iedere gift of 
bijdrage aan de collecte hoe groot of klein ook is, juist in deze tijd,  meer dan 
welkom. Hierdoor zijn we in staat om het goede werk van allerlei instanties ten 
behoeve van minderbedeelden te kunnen steunen. Hartelijk dank voor uw gift! 

 
Inzameling voor de voedselbank!  Woensdagavond 6 mei 
Normaal gesproken zamelen we als PKN Fijnaart altijd producten in voor de 
voedselbank. Iedere zondag kunnen we het product van de maand inleveren in 
de bakken die daarvoor in de kerk staan. Helaas kan dit nu niet. 
De voedselbank heeft op dit moment juist heel hard producten nodig. Net als 
woensdagavond 15 april willen we op woensdagavond 6 mei opnieuw tijdens 
het luiden van de kerkklokken een inzameling houden.  
Van 18.45 uur-19.30 uur staat de poort van de kerk open en er kunnen zo-
wel producten als een financiële bijdrage ingeleverd worden t.b.v. De Voedsel-
bank.  

mailto:jjtolenaars@hetnet.nl
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DIVERSE MEDEDELINGEN 
 
NBG-weggeefactie met bemoediging uit de Bijbel 
 
Nu het coronavirus Nederland bezighoudt, kinderen veel meer thuis zitten en 
verpleeghuisbezoek niet mag, komt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) 
met een weggeefactie. ‘De Bijbel heeft mensen door de eeuwen heen rust, ver-
trouwen, hoop en moed gegeven in onzekere tijden’, zegt NBG-directeur Rieu-
werd Buitenwerf. ‘Daarom stellen we die bemoediging nu voor iedereen gratis 
beschikbaar.’ 
 
Er is keuze uit drie bijbeluitgaven, die mensen kunnen  aanvragen voor zich-
zelf, de kinderen of voor kwetsbare of eenzame bekenden. 
 
Kinderuitgaven en Psalmen 
Twee van de boeken zijn voor kinderen. Het derde boekje is een editie van de 
Psalmen:  
 

• De Samenleesbijbel Junior: 14 stappen. Deze uitgave is bedoeld voor kin-
deren van 4-7 jaar en bevat Psalm 23, het verhaal over Jesaja die droomt 
van vrede, de Bergrede van Jezus, het Paasverhaal en tien andere verha-
len. Naast de bijbelverhalen staan opdrachten, vragen en proefjes.  

 

• Het Lucas-evangelie uit de Samenleesbijbel. Dit boekje is bedoeld voor kin-
deren van 8-12 jaar. Het bevat verhalen over Jezus, waaronder het paas-
verhaal. Er staan creatieve opdrachten bij, waarmee kinderen de betekenis 
van de verhalen kunnen ontdekken. Ook zijn er tips over hoe je thuis Pasen 
kunt vieren.  

 

• Psalmen Dichtbij, een uitgave van het boek Psalmen in de Bijbel in Gewone 
Taal. Naast de psalmtekst staan vragen die bedoeld zijn om je te helpen om 
uit deze bijbelse gedichten rust, vertrouwen en hoop te putten. 

 
Zowel de EO, die Psalmen Dichtbij mogelijk maakte, als de Protestantse Kerk 
in Nederland, die meewerkte aan de Samenleesbijbel, ondersteunen deze ac-
tie van harte. 
 
 
Bestelwijze 
Iedere besteller mag maximaal één exemplaar per titel opvragen.  Per adres is 
één bestelling mogelijk. De actie loopt zo lang de voorraad strekt van in totaal 
40.000 exemplaren, dus op is op. De boeken worden voor Pasen thuisbezorgd. 
De boeken kunnen aangevraagd worden via: bijbelgenootschap.nl/juistnu. 
 

 

https://www.bijbelgenootschap.nl/juistnu/
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Bijbelleesrooster voor de maand mei 2020 

  1 mei Handelingen 16:16-24   Voorspelbaar? 

  2 mei Handelingen 16:25-40   Vrijheid en recht 

  3 mei Exodus 17:1-7    Water en brood 

  4 mei Dodenherdenking Exodus 17:8-16 Ondersteuning 

  5 mei Bevrijdingsdag Psalm 23  Vredeslied 

  6 mei Exodus 18:1-12     Familiebezoek 

  7 mei Exodus 18:13-27   Raadzaam 

  8 mei Exodus 19:1-15    Communicatie 

  9 mei Exodus 19:16-25   Ontzag 

10 mei Psalm 68:1-19    Samen optrekken 

11 mei Psalm 68:20-36    Gedragen 

12 mei Handelingen 17:1-9   Schriftbewijs 

13 mei Handelingen 17:10-15   Onderzoek en tegenwerking 

14 mei Handelingen 17:16-21   Nieuwsgierig 

15 mei Handelingen 17:22-34   Bekend met de onbekende  

         God 

16 mei Psalm 34    Houvast 

17 mei Exodus 20:1-17    Gezag 

18 mei Exodus 20:18-26   Ontzag 

19 mei Exodus 21:1-11    Vrije slaven 

20 mei Exodus 21:12-27   Geregelde ruzie 

21 mei Hemelvaartsdag Matteüs 28:16-20 Hemel en aarde 

22 mei Psalm 47    Hooggestemd 

23 mei Exodus 21:28-22:3   Vergelding 

24 mei Exodus 22:4-16    Wat … als … 

25 mei Exodus 22:17-30   Vreemdelingenwet 

26 mei Exodus 23:1-17    Geen vriendjespolitiek 

27 mei Exodus 23:18-33   Onder begeleiding 

28 mei Exodus 24:1-18    Ook een grote daad van God:  

        zijn Verbond 

29 mei Ruth 1:1-22    Gelukzoekers 

30 mei Ruth 2:1-23    Vreemdelingenzorg 

31 mei Pinksteren Ruth 3:1-18  Nachtelijk gesprek 

 

 


