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Woord vooraf 

 
Voor u ligt de gemeentegids ‘Kom in de kring’ met informatie over de Protes-
tantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten in 2020/2021. 
 
De kerk is een leerschool voor het leven. Ik heb het ook wel eens vergeleken 
met een sportschool, waar je je geloof oefent en elkaar motiveert om geestelijk 
gezond te blijven. Maar net als de (sport)scholen moesten we de kerkdeuren 
vorig seizoen plotseling sluiten vanwege de coronamaatregelen en gingen de 
meeste activiteiten niet door. We waren aangewezen op thuisonderwijs. 
 
In het komende seizoen hopen we het kerkelijk leven weer op te starten. Elkaar  
ontmoeten, samen optrekken, tot rust komen, inspiratie opdoen, we moeten 
daar weer een weg in vinden en ik ben heel benieuwd hoe dat zal gaan. Het lijkt 
ergens op de situatie van de Israëlieten, die nadat ze uit de lockdown van  
Egypte bevrijd waren, in de woestijn opnieuw moesten leren samenleven. Het 
gebed van Mozes is dan dat de Heer bij hen zal zijn, hij bidt: laat dan mijn Heer 
toch meegaan, in ons midden. (Exodus 34:9) Mooi, hoe het persoonlijke (mijn 
Heer) en het gezamenlijke (ons midden) samenkomen. We gaan het meema-
ken. 
 
Wees welkom en kom in de kring! 
 
 
Ds. F.C. de Ronde  
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Kerkdiensten:  
 
Iedere zondagmorgen om 10.00u wordt er een kerkdienst gehouden waarin ie-
dereen, ook niet-leden van onze gemeente, van harte welkom is. De meeste 
ochtenddiensten worden gehouden in De Dorpskerk aan de Kerkring.  
Ook de Kerstnachtdienst, op de avond voor kerst, is in De Dorpskerk, aanvang 
22.00u.  
 
In De Ontmoetingskerk aan de Wilhelminastraat vinden de volgende diensten 
plaats: 
▪ in de Stille Week: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag (aan-

vang 19.30u) 
▪ op Hemelvaartsdag 
▪ de zondag na Hemelvaartsdag 
▪ in de zomervakantie 
▪ op oudejaarsavond (aanvang 19.00u) 
▪ de avonddiensten zoals zangdiensten, Specialdiensten en Wereldgebeds-

dag. Aanvangstijd van deze diensten is 19.00u  
 
 
Om elkaar te ontmoeten en bijvoorbeeld nog wat na te praten over de dienst, is er 
na vrijwel iedere ochtenddienst gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie, 
thee of een glaasje limonade.  
 
 
Eén keer per maand op maandagmiddag om 15.00u wordt een dienst gehou-
den in de Fendertshof, waarin een predikant of kerkelijk werker voorgaat.  
 
 
Op de website www.pknfijnaart.nl vindt u actuele informatie over diensten, de 
kerkenraad, taakgroepen en activiteiten van onze gemeente. 
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A. Contact- en taakgroepgegevens. 
 
 
Kerkgebouw De Dorpskerk en kerkelijk centrum De Vijverhof 
Kerkring 1, 4793 ER Fijnaart     0168-464735 
Koster De Dorpskerk:  
Mw. W. Nijhoff-van der Giesen    0168-462820 
Patrijsstraat 12, 4793 HV Fijnaart    
Beheerder De Vijverhof: 
Mw. A. Nijhoff-de Gast     0168-463829 
Jan Steenstraat 6, 4793 AP Fijnaart   
e-mail: josenaagjenijhoff@gmail.com 
 
Kerkgebouw De Ontmoetingskerk en kerkelijk centrum ‘t Trefpunt 
Wilhelminastraat 64 en 66, 4793 EP Fijnaart  0168-463326 
’t Trefpunt: Wilhelminastraat 66 
Koster (waarnemend) De Ontmoetingskerk: 
Dhr. H. Nijhoff      06-49115532 
Karmijn 10, 4793 KD  Fijnaart 
Beheerder ‘t Trefpunt: 
Dhr. J. Nijhoff       0168-463829 
Jan Steenstraat 6, 4793 AP Fijnaart    
e-mail: josenaagjenijhoff@gmail.com 
 
 
Protestantse Begraafplaats Fijnaart 
Wilhelminastraat naast 64/66, 4793 EP Fijnaart 
Beheerder: 
Dhr. J. Nijhoff       0168-463829 
Jan Steenstraat 6, 4793 AP Fijnaart    
e-mail: josenaagjenijhoff@gmail.com 
Protestantse Begraafplaats Standdaarbuiten 
Havenstraat naast nr. 9, 4758 BP  Standdaarbuiten 
Beheerder: 
Dhr. J. Nijhoff      0168-463829 
Jan Steenstraat 6, 4793 AP Fijnaart    
e-mail: josenaagjenijhoff@gmail.com  
 
 

 
 
 
 
 

mailto:nyhoff@home.nl
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Kerkenraad 
 
 
Predikant 

Ds. F.C. (Franc) de Ronde   0168-850358 
 Kerkring 15, 4793 ER  Fijnaart   
 e-mail: fcderonde@pknfijnaart.nl 
Ouderling-scriba 

Mw. M.S. (Susanne) Baan-Slager  0168-320491 
Meerkoet 3, 4793 HR Fijnaart 
e-mail: scriba@pknfijnaart.nl 

Preses 
Dhr. H.A. (Menno) Bom    0168-462404 
Wilhelminastraat 29,  4793 EL Fijnaart 
e-mail: preses@pknfijnaart.nl 
  

 

Diakenen  
e-mail: kerkenwereld@pknfijnaart.nl 
 
Dhr. A. (Alex) Solleveld     0165-314150 
 Sluissedijk 5, 4758 TW Standdaarbuiten 
Dhr. W. (Wim) de Loome    0165-322331 
             Oudendijk 9,  4758 TR  Standdaarbuiten   
Dhr. L. (Leendert) van Baren    0168-404301 
 ’t Magesijn 42, 4791 KJ Klundert     
  
                

Ouderlingen-kerkrentmeester   
e-mail: kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl 
 
Dhr. E.F.P.  (Edward) Goudriaan                06-22393939 

Appelaarseweg 31, 4793 EJ 
e-mail: ed.geerte.goudriaan@hetnet.nl  

Dhr. O.D. (Otto) Maris     0168-463772 
Kastanjelaan 15,  4793 AW Fijnaart 
e-mail: fam.maris@hetnet.nl 

Dhr. J.J. (Jan) Tolenaars                0168-462450 
Parelstraat 17, 4793 CM Fijnaart    
e-mail: JJTolenaars@hetnet.nl 

 
 
 
 
 

mailto:fcderonde@pknfijnaart.nl
mailto:scriba@pknfijnaart.nl
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Jeugdouderlingen 
e-mail: jeugd@pknfijnaart.nl 
 
Mw. N. (Nicky) van Dam     06-10713350 

Kadedijk 80, 4793 GD Fijnaart  
Mw. S.J. (Saskia) van der Eijk-Brouwer   0168-462096 

Voetbalstraat 7, 4793 DD Fijnaart   

 
 
Wijkouderlingen 
e-mail: pastoraat@pknfijnaart.nl 
 
Mw. T.  (Tiny) Bienefelt-de Troye    0168-462979 

Van Heemstralaan 38, 4793 BJ  Fijnaart  
e-mail: tiny.bienefelt @hetnet.nl 

Mw. J. (Jolanda) den Hollander-van den Berg    
 Volkerakweg 4a, 4794 SJ Heijningen   

jandenhollandervlees@gmail.com 
Mw. M. (Marion) Kruis-Pols    0168-850734 

Leeuwerikstraat 48, 4793 HE  Fijnaart  
e-mail: marion.kruis@ziggo.nl  

Mw. Y. (Yvonne) Langbroek-van Noordenne  0168-462132 
 Kon. Julianastraat 2, 4793 GJ Fijnaart   
 yvonne@shakerstore.nl  
Mw. A. (Adri) de Vrij-Lodders    0168-462996 

Karmijn 12, 4793 KD  Fijnaart   06-14211449 
e-mail: adridevrij@home.nl 

 

 
Ouderlingen Gemeentezijn: 
e-mail: gemeentezijn@pknfijnaart.nl  
 
Mw. J. (Janita) Bom-Crezee    0168-462064 

Zwingelspaansedijk 10, 4793 SH Fijnaart  
Mw. L. (Linda) van Strien-Backer   0168-465494 

Blaaksedijk 13, 4793 RN  Fijnaart    
 
  
De kerkenraad vergadert 6 à 8x per jaar, op dinsdagavond om 20.00u in de Vij-
verhof. 
Voor vergaderdata: zie de agenda op de website en in Contactruimte. 
 
Uitgebreidere omschrijving van de taken van kerkenraad en moderamen vindt u 
op de website: www.pknfijnaart.nl 

 
 

mailto:adridevrij@home.nl
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Moderamen: 
Het moderamen vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. In het modera-
men hebben momenteel zitting: 
Ds. F.C. de Ronde, predikant 
Dhr. Menno Bom, preses. 
Mw. Susanne Baan-Slager, ouderling-scriba 
Mw. Janita Bom-Crezee, ouderling Gemeentezijn, voorzitter Taakgroep Ge-
meentezijn 
Dhr. Alex Solleveld, diaken, voorzitter Taakgroep Kerk & Wereld 
Mw. Saskia van der Eijk, jeugdouderling, voorzitter taakgroep Jeugd 
Mw. Adri de Vrij-Lodders, wijkouderling, voorzitter Taakgroep Pastoraat 
 
Het moderamen vergadert ca. 6x per jaar, op dinsdagavond om 20.00u in de 
Vijverhof. Voor vergaderdata: zie de agenda op de website en in Contactruimte. 
 
Protestantse Gemeente, regionale Ring, Classis en Generale Synode 
Onze kerkelijke gemeente, de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen 
en Standdaarbuiten, behoort samen met een aantal gemeentes in de regio tot 
de ‘Ring’ West-Brabant. Deze Ring vormt tezamen met nog een aantal regiona-
le Ringen de Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne, die op 
haar beurt onderdeel is van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Zowel de 
Ring als de Classis vergadert een aantal maal per jaar; hiervoor worden alle 
kerkenraadsleden uitgenodigd. Per vergadering wordt bekeken wie als afge-
vaardigde(n) van de kerkenraad bij een vergadering van de Ring en/of Classis 
aanwezig zal/zullen zijn.  
De Generale Synode is de vergadering waar alle gemeenten in de Protestantse 
Kerk zijn vertegenwoordigd. Zie voor meer informatie www.protestantsekerk.nl 
 
Kerkorde en Plaatselijke Regeling 
De gemeente wordt bestuurd op basis van de Kerkorde. In de Plaatselijke Rege-
ling zijn specifieke afspraken voor onze gemeente vastgelegd. 
 
Beleidsplan  
In het beleidsplan wordt het beleid in grote lijnen aangegeven. Het beleidsplan 
2017-2020 is te vinden op de website en is verkrijgbaar bij de scriba.  
 
Gemeenteavonden 
Twee keer per jaar wordt een gemeenteavond georganiseerd; één in het voor-
jaar en één in het najaar. Voor deze gemeenteavonden worden alle gemeente-
leden o.a. via Contactruimte en via de mededelingen aan het begin van de ere-
dienst uitgenodigd. Allerlei, meestal actuele, zaken aangaande het gemeente-
zijn komen op deze avonden aan de orde. U kunt op deze avonden ook met de 
kerkenraadsleden van gedachten wisselen over alles wat u t.a.v. het gemeente-
zijn bezighoudt. 
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Mededelingen 
Iedere zaterdag worden mededelingen opgesteld, waarin plaats is voor zowel 
pastorale als andere mededelingen, zoals activiteiten en actualiteiten in en 
rondom onze gemeente. Wilt u iets doorgeven of deze mededelingen elke za-
terdag ontvangen, mail dan naar mededelingen@pknfijnaart.nl 
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Taakgroepen: 
 
TAAKGROEP PASTORAAT 
 
De taakgroep Pastoraat verzorgt de pastorale zorg aan de gemeenteleden. Daar-
voor is de gemeente verdeeld in vijf wijken en heeft iedere wijk een wijkteam.  
Het wijkteam bestaat uit de wijkouderling, de pastoraal medewerkers en de wijk-
teamleden. Hieronder kunt u zien in welke wijk u woont.  
Ook de predikant, ds. Franc de Ronde en de kerkelijk werker, mevr. Arianne 
Ploeg, hebben de taken verdeeld.  
Ds. Franc de Ronde is werkzaam in de wijken 2, 3 en 4 en in de Brabantse Belle-
fleur (de flat) en mevr. Arianne Ploeg in de wijken 1 en 5.   
 
Pastorale zorg is omzien naar elkaar. We willen graag contact met u hebben en 
met u meeleven in het leven van alledag, maar ook in bijzondere tijden. In tijden 
van verdriet en zorgen, zoals bij ziekte, maar ook in blijde omstandigheden, zo-
als bij de geboorte van een baby. Wij zoeken contact met u en u kunt contact 
met ons zoeken. Door deze wisselwerking kunnen wij onze opdracht waarma-
ken. Weten van vreugde en verdriet maakt dat we naar elkaar kunnen omzien 
vanuit ons geloof en vanuit de kerkelijke gemeenschap waartoe wij behoren.   
 
Er kunnen situaties zijn waarin u behoefte hebt aan een luisterend oor. Wacht 
dan niet totdat er iemand van ons bij u langskomt, maar laat het ons even we-
ten. Wij horen het graag als we iets voor u kunnen betekenen. Dit geldt ook ze-
ker bij ziekenhuisopnames. De kerk wil er voor u zijn in goede tijden, maar ze-
ker ook in tijden waarin het niet meezit. 
 
Als u 80 jaar of ouder bent, komen we wat vaker op bezoek en denken we ook 
aan uw verjaardag.  
 
Als u in de verdrietige omstandigheid komt dat een van uw naasten overlijdt, 
komt er heel veel op u af en moet u veel regelen. Wij hopen dat u de kerk zo 
spoedig mogelijk op de hoogte brengt van het overlijden. Dan kunnen we met u 
meeleven en kunnen praktische zaken worden afgestemd met de begrafenis-
ondernemer.   
 
Om de twee jaar organiseren we ’s winters wijkavonden. In het afgelopen jaar 
was het thema van de wijkavonden ‘Een goed verhaal’. Voor 2022 gaan we 
weer bijtijds nadenken over een nieuw thema. 
 
Graag tot ziens! 
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Wijkindeling  
Predikant: ds. Franc de Ronde – 0168-850358 
Kerkelijk werker: mevr. Arianne Ploeg-Blokland – 06-36145351 
 
Telefoonnummers van alle medewerkers van de Taakgroep Pastoraat vindt u 
op bladzijde 31 
 
Wijk 1: 
Bedrijvenweg, Beukenlaan, De Bongerd, Brabantse Bellefleur, Dauwdruppelhof, 
Dennenlaan, Drogedijk, van Eijckstraat, Esdoornpad, Goudreinet, Hazelaar-
straat, Van Heemstralaan, Pieter de Hooghstraat, Karmijn, Kastanjelaan, Lin-
denstraat, Langeweg, Langs de Kreek, Nieuwe Dorpsweg,  Noordlangeweg, 
Oudemolensedijk, Parallelweg, Paulus Potterstraat, Plataanstraat,  Populieren-
straat, Rubensstraat, Jan Steenstraat, Sterappel, Tweede Kruisweg, Vermeer-
straat, Zoete Kroon, Zwingelspaansedijk. 
Ouderling: Marion Kruis, tel. 0168-850734 of 06-49946893  
Pastoraal medewerker: Lenie Vogelaar, Huib van der Kemp, Ria Matthee  
 
Wijk 2: 
Achterweg, Appelaarseweg, Koningin Emmastraat, Frederik Hendrikstraat, 
Gouden Regenhof, Jan van Glymesstraat, Hazebrouckstraat, Korfbalstraat, Mo-
lenstraat, Oude Veiling,  Parelstraat, Prins Bernhardstraat, Prins Mauritsstraat, 
Prins Willem Alexanderstraat, Prinses Beatrixstraat, Prinses Christinastraat, 
Prinses Irenestraat, Prinses Margrietstraat, Rode Kruisstraat, Rozenhof, Sint 
Jacobusstraat, Sportring, Sprookjeshof, Tennislaan, Valenciennestraat, Voet-
balstraat, Vrouwe Jacobstraat, Wielerstraat, Wilhelminastraat, Willem de Zwij-
gerstraat, Zwemstraat. 
Ouderling: Adri de Vrij, tel.  0168-462996 of 06-14211449 
Pastoraal medewerker: Hetty Bom, Tiny Verhagen 
Wijkteamlid: Bram Boelhouwers, Lenie Nouwen, Jeanne Moerland, Fiet Lage-
maat, Annaleen van Strien. 
 
Wijk 3:  
Standdaarbuiten: Antoniusstraat, Boleet, Citroenvlinder, Pastoor Coolenplein, 
Dansvlinder, Distelvlinder,  Dwarsstraat, Eerste Kruisweg,  Van Glymesstraat, 
Groene Slinger, Hanekam, Havenstraat, Herfstvlinder, Hoogstraat, Kerkstraat, 
Korenhoek, Kreekdijk, Langeweg-Noord, Langeweg-Zuid, Van Liedeker-
kestraat, Markt, Markiezenlaan, Molendijk, Molenstraat, Oesterzwam, Oude 
Kerkstraat, Oudendijk, Dr. Poelsstraat, Predikherenstraat, Pastoor Reijnsstraat, 
Ridderzwam, Sint Janstraat, Sluissedijk, Sportstraat, Suikerhoek, Timberwolf-
straat, Tweede Kruisweg, Veerstraat, Vijverstraat, Vlietweg, Vuurvlinder, Weel-
dijk, Wieken, Wintervlinder, Zomervlinder. 
Noordhoek: Blauwbloei, Buitendijk, Droogweide, Groeneweg, Pastoor Van 
Hoekpad,  Bisschop Hopmansstraat,  Kapellenhof, Kerkring, Noordhoek, 
Noordhoeksedijk, Oudlandsedijk, Manciadijk, Repelweg, Revelaar, St. Jo-
zefstraat, Pastoor Verheijdenstraat, Vlasaard, Vlietweg, Weeldijk. 
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Fijnaart: Blaaksedijk, Boerendijk, Boomgaardstraat, Eerste Kruisweg, Gierzwa-
luw, Gruttostraat, Frans Halsstraat, Kievitstraat, Koolmees, Koperwiekstraat, 
Leeuwerikstraat Lijsterstraat, Meerkoet, Merelstraat, Ooievaarspad, Reiger-
straat,  Rembrandtstraat, Specht, Torenvalkstraat, Zilvermeeuw. 
Ouderling: Yvonne Langbroek, tel. 0168-462132 of 06-20422363 
Pastoraal medewerker: Annelies Tolenaars, Marjoke de Loome, Riet Verha-
gen 
Wijkteamlid: Wilma Deijkers, Margot van der Harst, Jenny de Lange, Marianne 
Solleveld 
 
Wijk 4:  
Fijnaart: Appelaarsedijk, Jufvrouwenweg, Kadedijk, Kwartiersedijk, Oude Appe-
laarsedijk, Steiledijk, 
Heijningen: Arbeidsweg, Deventerstraat, Elisabethweg, 1-Februariweg, Frie-
sestraat, Fortweg, Glasweg, Graaf Bernadottestraat, Groeneweg, Koning 
Haakonstraat, Hoge Heijningsedijk, Oude Heijningsedijk, Helsedijk, Industrie-
weg, Kraaiendijk, Kreekweg, Krukweg, Mannesmannweg, Markweg Zuid, 
Markweg Noord, Metaalweg, de Polderstraat, Postbaan, Potenblokseweg, Sa-
binaweg, Slobbegorsedijk, Stadsedijk, Sluisweg, Veluwestraat, Volkerakweg. 
Ouderling: Jolanda den Hollander. tel. 0168-404463 of 06-22589495 
Pastoraal medewerker: Piet de Lange, Adrie van Nieuwenhuijzen 
Wijkteamlid: Joke Frijters, Nel Polak 
 
Wijk 5: 
Van Disstraat, Eksterstraat, Edvard Griegstraat, Fazantstraat, Kerkring, Korte 
Kerkstraat, Koningin Julianastraat, Panneboeterstraat, Patrijsstraat, Jan Punt-
hof, Voorstraat, 
Ouderling: Tiny Bienefelt, tel. 0168-462979 of 06-58902775. 

Pastoraal medewerker: Nel Breure, Jan van Dam, Nel van Dorp, Mijntje Nij-
hoff. 
Wijkteamlid: Dicky Baas, Rie de Booij, Nel Zegelaar, Nelly Provily, Paula de 
Rooij 
 
Gemeenteleden die buiten de grenzen van Fijnaart, Heijningen, Standdaarbuiten 
of Noordhoek wonen, zijn verdeeld over de diverse wijken. Als u niet weet bij 
welke wijk u hoort en u hebt iemand nodig, neemt u dan even contact op met 
Adri de Vrij (06-14211449) of stuur een mail naar pastoraat@pknfijnaart.nl. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pastoraat@pknfijnaart.nl
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TAAKGROEP GEMEENTEZIJN 
 
De Taakgroep Gemeentezijn ziet toe op geloofsontwikkeling en activiteiten bin-
nen de gemeente. De taakgroep doet dit samen met diverse commissies om zo 
voor alle gemeenteleden een gevarieerd aanbod met name op het gebied van 
vorming en toerusting te kunnen realiseren. Zo maken het organiseren van spe-
ciale diensten, de startzondag, het oecumenisch beraad en activiteiten op het 
gebied van PR en communicatie deel uit van de taakgroep Gemeentezijn.  
 
De Taakgroep wordt gevormd door een aantal kerkenraadsleden.:  
▪ Franc de Ronde,  predikant  
▪ Janita Bom, ouderling Gemeentezijn en voorzitter 
▪ Linda van Strien, ouderling Gemeentezijn  
Taakgroepleden: Rianne Aarts-Verschuur, Jan den Hollander, Wim Langbroek, 
Addy Roks-Kwist. 
 
gemeentezijn@pknfijnaart.nl  
 
Vorming en toerusting 
Informatie over catechisaties, gemeenteavonden, bijbel- en gesprekskringen vindt 
u op verschillende plaatsen in deze Kom in de Kring, o.a. bij  ‘Activiteiten’, maar 
ook in Contactruimte en via de website www.pknfijnaart.nl 
 
Liturgische werkgroep 
De leden van de liturgische werkgroep zijn: 
Ds. Franc de Ronde, Linda van Strien, Johan van der Steen, Sophie de Vette, 
Yvonne Langbroek, Otto Maris, Piet de Lange of Anton Bom en Sjerp Vormeer. 
Sjerp Vormeer (tel. 0168-464725  e-mail:s.j.vormeer@kpnplanet.nl) 
     
Oecumenisch Beraad 
Het Oecumenisch Beraad wordt gevormd door vertegenwoordigers van de twee 
Fijnaartse kerken. Een aantal keren per jaar zijn er gezamenlijke diensten en/of 
activiteiten. Deze worden voorbereid door de Open Deur Commissie. 
Contactpersonen voor het Oecumenisch Beraad zijn: ds. Franc de Ronde  
en Janita Bom.  
Contactpersoon voor de Open Deur Commissie is: mevr. Ad Verhagen. 
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TAAKGROEP JEUGD 
 
Vanuit taakgroep jeugd wordt al het jeugdwerk binnen de Protestantse Gemeen-
te te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten gecoördineerd. De taakgroep jeugd 
zet zich in om de jeugd te betrekken bij de gemeente. Dit doen zij door op ver-
schillende manieren aansluiting te vinden bij de belevingswereld van deze jonge-
ren. Saskia van der Eijk en Nicky van Dam zijn de jeugdouderlingen binnen onze 
gemeente. Ds. Franc de Ronde, Rianne Verschuur, Femke van Halum en Aron 
Bom maken de taakgroep jeugd compleet. Sinds dit jaar hebben wij Arianne 
Ploeg-Blokland als kerkelijk werker binnen onze gemeente. Zij heeft ook een 
aantal uur per week om de taakgroep jeugd te ondersteunen en mee te denken 
in het aantrekken en betrekken van jongeren. 
 
Jeugd- en gezinsdiensten 
Natuurlijk proberen wij de meeste diensten zo aantrekkelijk mogelijk te maken 
voor jeugd en gezinnen. Bent u al een keer naar onze Whats-app dienst ge-
weest? Er staat drie keer per jaar een jeugd- en gezinsdienst gepland. Tijdens 
deze diensten staat een thema centraal dat aansluit bij de belevingswereld van 
jongeren. Voor de kinderen uit groep 1 t/m 4 is er kindernevendienst tijdens de 
verkondiging. Voor de overige jeugd is de preek zo aangepast dat deze ook 
voor hen goed te begrijpen is. Twee van de drie jeugd- en gezinsdiensten zijn 
gecombineerd met de doopdagviering waarbij kinderen worden uitgenodigd om 
hun doop te herdenken. Daarnaast is er nog de kerk- en scholendienst die ui-
teraard ook gericht is op de jongeren! 
 
Kindernevendienst 
Tijdens de kerkdienst houdt de dominee altijd een preek. Dat is een verhaal voor 
grote mensen. De kinderen worden daarom elke zondag uitgenodigd om vóór de 
preek naar de kindernevendienst te gaan. Hier horen ze ook het bijbelverhaal, 
maar dan wat makkelijker. Daarna wordt er een leuke verwerking gedaan die bij 
het bijbelverhaal hoort. Dat kan een knutsel, een gesprek of een spel zijn. 
Voor meer informatie kunt u mailen naar jeugd@pknfijnaart.nl 
 
Kinderoppas 
Elke zondagmorgen is er in de Vijverhof tijdens kerktijd kinderoppas voor kin-
deren tot 4 jaar. Ook bij de morgendiensten in De Ontmoetingskerk is oppas 
aanwezig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor verdere jeugdactiviteiten zie onderdeel B1, bladzijde 23 

mailto:jeugd@pknfijnaart.nl
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TAAKGROEP KERK EN WERELD 
 
Voorzitter                Alex Solleveld 
Secretaris               Leendert van Baren 
Penningmeester      Wim de Loome 
Leden taakgroep     Bert Hendrikse 
                              Jan den Hollander 
                              Helmut Lange 
                              Leander van Holten 

Diaconie                                                                                                                                                 
De Diaconie van de Protestante Gemeente Fijnaart, Heijningen en Standdaarbui-
ten is een organisatie die zich inzet voor de dorpen Fijnaart, Heijningen en 
Standdaarbuiten, waarin mensen omzien naar elkaar. Dat doet zij al eeuwen 
lang, steeds op een manier die past bij de tijd. Die eeuwenoude traditie van ‘hel-
pen waar geen helper is’ zet de Diaconie voort. De Diaconie van de Protestante 
Gemeente Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten gaat uit van de eigen kracht 
van mensen, laat zien dat je nooit alleen staat en wil mensen helpen zichzelf te 
helpen. Mensen in al hun verscheidenheid staan in het middelpunt bij de Diaco-
nie. Of je nu dak- of thuisloos, zonder papieren of verslaafd bent, of een topposi-
tie in de maatschappij bekleedt, je bent welkom en er is aandacht voor je. 

Wat doet de Diaconie  Diaconie betekent: omzien naar elkaar en recht doen 
aan je naaste. De Diaconie van de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Stand-
daarbuiten en Heijningen wil zich daarom inzetten voor een barmhartige en 
rechtvaardige samenleving. Voor mensen binnen en buiten de kerk, dichtbij en 
ver weg. 

In samenwerking met hulpverleningsinstellingen zet de Diaconie zich in voor 
mensen aan de kwetsbare kant. De Diaconie is bekend in het lokale netwerk van 
sociale hulpverlening. De diaconie zet zich daarnaast ook in voor projecten van 
partners wereldwijd. 

Diaconaat dichtbij                                                                                                                     
Voorbeelden van diaconaat dichtbij zijn het verstrekken van financiële hulp aan 
personen en instanties, waar mogelijk samen met de Gemeente Moerdijk of an-
dere instanties. Dit kan gaan om hulp aan inwoners van onze gemeente, maar 
ook bijvoorbeeld vluchtelingen en asielzoekers. Andere doelen dichtbij zijn het 
ondersteunen van jeugdprojecten. 

• Kerkwebradio Mocht u van de kerkwebradio gebruik willen maken, dan 

kunt u hierover contact opnemen met Anton Bom. U kunt hem bereiken 

per telefoon onder nummer 0168-462101 of per e-mail:  

anton@jouwlijflijn.nl 

mailto:anton@jouwlijflijn.nl
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• CD: Van een rouwdienst/afscheidsdienst of trouwdienst is een CD-

opname op te vragen. Contactpersoon: Anton Bom, 0168-462101,  

e-mail: anton@jouwlijflijn.nl 

• Bloemendienst De bloemendienst zorgt voor de bloemen die iedere zon-

dag voorin de kerk op de avondmaalstafel staan. Na afloop van de ere-

dienst worden deze als groet van de gemeente naar een gemeentelid ge-

bracht.Contactpersoon: Hetty Bom, 0168-464478,  

e-mail: hettybom@hotmail.com 

• Kerkauto: Voor meer informatie over de kerkauto (ook als U wilt rijden) 

kunt u contact opnemen met Tanny Verhagen, telefoonnummer 0168- 

46 28 94 

• Voedselbankproduct van de maand: Achter in De Dorps-

kerk/Ontmoetingskerk 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 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. 

• Vakantieweek Nieuw Hydepark: Voor mensen met een beperking en 

hun mantelzorger is het mogelijk om een weekje op vakantie te gaan 

naar Nieuw Hydepark in Doorn. Waar nodig biedt de Taakgroep Kerk 

en Wereld ondersteuning in de vorm van een financiële bijdrage, ver-

voer etc.. Contactpersoon: Wim de Loome  0165-322331 

e-mail: wimenmarjoke@planet.nl 

Diaconaat veraf                                                                                                                             
Diaconaat veraf uit zich in het stimuleren van activiteiten voor de zending, het 
werelddiaconaat  en bijvoorbeeld Amnesty International.  

Diaconaat = Kerk in Actie                                                                                                                     
Kerk in Actie is het werk voor zending en (wereld)diaconaat van en namens de 
gemeenten van de Protestante Kerk Nederland (PKN). Kerk in Actie verbindt de 
gemeenten, kerken en andere partners met elkaar en werkt namens en samen 
met hen aan getuigen van het Evangelie en het doen van gerechtigheid, barm-
hartigheid en rentmeesterschap. 

Veel werk van de Diaconie vindt in stilte plaats. De meest in het oog springende 
taak van de Diaconie is het rondgaan met de collectezakken tijdens de kerk-
dienst. Ook het faciliteren van de kerkwebradio. En vervoer naar de kerk behoren 
tot de taak van de Diaconie. Een andere  heel zichtbare taak is het delen van 
brood en wijn tijdens het Heilig Avondmaal en de jaarlijkse Oogstdienst, met 
fruitmandjes of andere attenties. 

mailto:anton@jouwlijflijn.nl
mailto:hettybom@hotmail.com
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Wanneer kan ik een beroep doen op de Diaconie?                                                                            
In de praktijk blijken veel gemeenteleden het erg moeilijk te vinden om met hun 
financiële problemen aan te kloppen bij de Diaconie. Eén van de redenen daar-
van is de onbekendheid Hoe moet ik hulp inroepen van de Diaconie? Voor finan-
ciële ondersteuning kunt u telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact opnemen 
met de Diaconie. Ook kunt u de hulp van de Diaconie inroepen via uw predikant 
of wijkouderling. 

Hebt u vragen, behoefte aan een gesprek, misschien hulp nodig neem dan ge-
rust contact op met de Diaconie. Wij kijken graag waar en hoe we hulp kunnen 
bieden. 

Uw donatie is welkom!                                                                                                                            
U kunt de projecten van de Diaconie van de Protestante Gemeente Fijnaart, He-
ijningen en Standdaarbuiten ondersteunen met een gift of schenking. Dat kan 
eenmalig, maar ook structureel. U kunt een eenmalige bijdrage overschrijven op 
bankrekening NL54 RBRB 0691 260 540 t.n.v. Taakgroep Kerk en Wereld. Met 
uw steun kunnen wij dan weer andere mensen op de wereld verder helpen. 

Contactgegevens                                                                                                                               
Protestantse Diaconie Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten 
Kerkring 1 
4793 ER  Fijnaart 
Contactpersoon : Alex Solleveld,  e-mail adres: Kerkenwereld@pknfijnaart.nl 

Jeugdwerk en ouderenwerk 
Via de Taakgroep Kerk en Wereld worden gelden beschikbaar gesteld voor het 
jeugdwerk en ouderenwerk in onze gemeente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Kerkenwereld@pknfijnaart.nl
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TAAKGROEP BEHEER 
 
Taak kerkrentmeesters 
Het werkgebied van de kerkrentmeesters wordt uiteraard bepaald door wat in 
de kerkorde in ordinantie 11 als taken van de kerkrentmeesters wordt genoemd. 
Het werkgebied is ingedeeld in vier beleidsvelden: ■ mensen ■ gebouwen  
■ geld ■ organisatie.  
Mensen vormen samen de kerk. Zij geven vorm aan het kerk-zijn. Zij worden 
daarin ondersteund door mensen die beroepsmatig werkzaam zijn in en voor de 
kerk. Er worden heel veel activiteiten en taken in, voor en vanuit de kerk verricht 
zonder betaling. In onze samenleving heet dat vrijwilligerswerk. In die zin is de 
kerk de grootste vrijwilligersorganisatie in ons land. Kerkrentmeesters hebben 
de rol van werkgever in de plaatselijke gemeente. Ook zijn zij verantwoordelijk 
voor de materiële voorzieningen ten behoeve van de rechtspositie van predi-
kanten. Kerkrentmeesters zijn, wanneer dat aan de orde is, betrokken bij het 
aangaan van vrijwilligersovereenkomsten en het vaststellen van onkostenver-
goedingen. Wet- en regelgeving rond zaken als arbo, bhv, aansprakelijkheid, 
veiligheid is voor de gemeente relevant. Ook de eigen kerkordelijke bepalingen 
zijn van belang. Er zijn veel (kerk)juridische, fiscale en financiële aspecten bij 
de werkgeversrol van kerkrentmeesters. 
Gebouwen De zorg voor huisvesting voor het kerk-zijn kan veelomvattend zijn. 
In onze gemeente beheren we De Dorpskerk, dat tevens een Rijksmonument is 
een gemeente of kerkplek klein en wordt er gehuurd? Is er een kerkgebouw dat 
in de loop van de tijd te   is en De Ontmoetingskerk dat tevens een gemeentelijk 
monument is Verder beschikken we over twee kerkelijke centra: De Vijverhof en 
Het Trefpunt. Ook de pastorie is eigendom van de gemeente. Om de exploitatie 
van de gebouwen in goede banen te leiden, is er steeds meer sprake van mo-
gelijkheden van (neven)gebruik in de kerkgebouwen. Dit vraagt van kerkrent-
meesters en de kerkenraad om proactief beleid. Onze gemeente heeft  twee 
orgels in gebruik. Tenslotte heeft onze gemeente ook een kerkelijke begraaf-
plaats om te onderhouden en te exploiteren.  
Geld: Om de kerk als organisatie met betaalde mensen in dienst en met ge-
bouwen in beheer te kunnen laten floreren, is er uiteraard geld nodig. Een be-
langrijke taak voor de kerkrentmeesters is de geld- en fondswerving en het fi-
nancieel beheer. Inkomsten komen uit collecten, vrijwillige bijdragen van leden 
(naar aanleiding van Actie Kerkbalans bijvoorbeeld), giften, donaties, legaten en 
nalatenschappen van leden en niet-leden, uit opbrengsten van acties. Dat wil 
zeggen, dat alle activiteiten van de plaatselijke gemeente of een plaatselijke 
kerkplek gefinancierd moeten worden uit giften en donaties en uit voorhanden 
vermogen, dat in eerdere tijden bijeen is gebracht. Geldwerving, geld- en ver-
mogensbeheer zijn dus kerntaken van kerkrentmeesters. 
Organisatie: Om de werkzaamheden in de kerk in goede banen te leiden, is 
een goede interne organisatie een vereiste. Het gaat om zaken als de financiële 
administratie, de ledenadministratie, de inzet van ICT, het beheer van privacy, 
het beheren van het archief, het beheer van de verzekeringsportefeuille en het 
faciliteren van de goede communicatiemiddelen (beeld en geluid in de kerk, 
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kerkblad, website, sociale media). Ook gaat het om een goede afstemming tus-
sen alle organen binnen de gemeente waar het kerkrentmeesterlijke zaken be-
treft (wie beheert budgetten, wie is er bevoegd goederen of diensten in te ko-
pen, wie kan er verplichtingen aangaan, wie is waarover bevoegd besluiten te 
nemen, enzovoort). Om al deze zaken gestalte te geven maakt de taakgroep 
Beheer een beleidsplan. 
 
Ouderling-kerkrentmeester en taakgroepleden-kerkrentmeester: 
Voorzitter:  Dhr. Edward Goudriaan, ouderling-kerkrentmeester 
Vicevoorzitter:  Vacature 
Secretaris:  Dhr. Henk Nijhoff, kerkrentmeester, taakgroeplid 
Penningmeester: Dhr. Jan Tolenaars, ouderling-kerkrentmeester 
Lid:    Dhr. Otto Maris, ouderling-kerkrentmeester 
  
Taakgroepleden: 
Mw. Corrie Wessels-v.d. Heuvel, kerkrentmeester             0165-323211 
Dhr. Jaap-Kees van Strien, kerkrentmeester  0168-465494 
Dhr. Wim Langbroek, kerkrentmeester   0168-462132 
 
Contactgegevens Taakgroep Beheer. 
College van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Fijnaart,  
Heijningen en Standdaarbuiten. 
Secretariaat: Henk Nijhoff, Karmijn 10, 4793KD Fijnaart 
Tel. 06-49115532  
e-mail : kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl 

Activiteiten, ondersteunende diensten en commissies Taakgroep Beheer 

Collecten 
In vrijwel alle erediensten is er een collecte ter instandhouding van de eredienst 
en/of voor het onderhoudsfonds en projectmatige investeringen. Het is ook mo-
gelijk om op uw mobiele telefoon de GIVT app te installeren waardoor het mo-
gelijk is om zonder contant geld een bedrag te doneren voor de desbetreffende 
collecte. 
 
Collectebonnen en lijfrenteschenkingen 
Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Nadere informatie is te verkrij-
gen bij het college van kerkrentmeesters. Zie voor collectebonnen in  Contactruim-
te of direct contact via: 06515332198 of 
e-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl  
 
Kerkbalans 
In de maand januari worden de gezinshoofden en de doop– en geboorteleden van 
18 jaar en ouder gevraagd een financiële bijdrage te leveren aan Actie Kerkbalans 
om het werk in de gemeente mogelijk te maken. Deze bijdrage kan in termijnen 
worden betaald. Het is ook mogelijk om een overeenkomst voor 5 jaar aan te 
gaan. Het voordeel hiervan is dat er voor de inkomstenbelasting geen drempel is, 
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dus direct in zijn geheel aftrekbaar is. Informatie is te verkrijgen bij de kerkrent-
meesters.  
 
Solidariteitskas 
Van de lidmaten en meerderjarige doopleden wordt jaarlijks een bijdrage gevraagd 
voor de Solidariteitskas. 
 
Een machtiging afgeven 
Onze gemeente kan ook uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een 
machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met wel-
ke bedragen u geïncasseerd wilt worden voor uw bijdragen van Kerkbalans, col-
lectebonnen, contactruimte en solidariteitskas. Voor de kerk is dit goedkoper 
(voor elke betaalde acceptgiro wordt er een bedrag van inmiddels € 0,50 inge-
houden) en voor u gemakkelijker. U kunt het niet meer vergeten en krijgt geen 
vervelende herinneringen meer in de bus. Als u daarvoor een formulier wilt ont-
vangen of inlichtingen wilt verkrijgen kunt u contact opnemen met penningmees-
ter Jan Tolenaars op 06-15332198 of via de mail jjtolenaars@hetnet.nl. 
 
Verjaardagsfonds 
Ieder gemeentelid ontvangt op haar/zijn verjaardag een schriftelijke gelukwens 
met het verzoek tot een bijdrage aan het verjaardagsfonds. Uit dit fonds worden 
veelal éénmalige bijzondere uitgaven bekostigd.  
Contactpersoon: Mw. M. van Dueren den Hollander-Verhagen, tel.0168-464278,  
E-mail: basvddh@gmail.com 
 
Bankrekeningen 
Kerkrentm. Prot.Gem. Fijnaart – kerkblad          NL02INGB0009638292 
Kerkrentm. Prot.Gem. Fijnaart -  solidariteitskas           NL55INGB0009638308 
Kerkrentm. Prot.Gem. Fijnaart – eindejaarscollecte      NL22INGB0009638320 
Kerkrentm. Prot.Gem. Fijnaart – kerkbalans          NL86INGB0009638332 
 
Algemene Bankrekening 
NL02RABO0346703433 Protestantse Gemeente Fijnaart 
 

Webbeheer 
Website: www.pknfijnaart.nl  Beheer: Dhr. Menno Bom, 0168-462404   
e-mail: webbeheer@pknfijnaart.nl  
 
Ledenadministratie 
Voor vragen die betrekking hebben op de ledenadministratie van onze gemeen-
te kunt u zich richten tot de ledenadministrateur.  
Dhr. Henk Nijhoff    0649115532 
e-mail: ledenadministratie@pknfijnaart.nl 
 
 
 

http://www.pknfijnaart.nl/
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Bazaar, Fancy-Faircommissie, Kerstmarkt 
Om extra inkomsten te genereren, worden jaarlijks door diverse commissies de 
volgende acties georganiseerd: op Koningsdag, een Bazaar (27 april) en op zater-
dag in de laatste volle week van augustus een fancy-fair, op de tweede zaterdag in 
december een kerstmarkt.  
Contactpersoon: Dhr. Henk Nijhoff  0649115532.  
e-mail: kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl 
 
Kerkblad Contactruimte 
Het kerkblad Contactruimte verschijnt 10 keer per jaar. Een abonnement is te 
verkrijgen via de eindredacteuren, de scriba en de secretaris van het college 
van kerkrentmeesters.  
Contactpersonen: Dhr. A. v.d. Boon, 0168-464621  
                             Dhr. J. Nieuwenhuizen 0168-462800 
e-mail: kerkblad@pknfijnaart.nl 
 
Organisten 
Dhr. Ad van Sprang,     a.w.vansprang@gmail.com,    (0168 462782)  
Dhr. Johan van der Steen  cojovandersteen@gmail.com,  (06 31781764) 
Dhr. Barthold Jongejan     bartholdjongejan@ziggo.nl,    (06 54371858) 
 
Beamerpresentatie 
Door middel van beamers worden zowel de mededelingen voor de dienst als de 
liturgie tijdens de dienst gepresenteerd. Deze presentaties worden voorbereid en 
verzorgd door het ‘beamerteam’. Hun rooster staat in Contactruimte vermeld. 
Mededelingen kunt u doorgeven tot uiterlijk vrijdag 18.00u.  
Via e-mail: mededelingen@pknfijnaart.nl. 
 
Koffiedrinken na de diensten 
Om elkaar te ontmoeten is er na de diensten gelegenheid tot het drinken van een 
kopje koffie, thee of glaasje limonade. Koffiezetten, schenken en opruimen wordt 
door een ‘koffieteam’ verzorgd. 
Contactpersoon: Aagje Nijhoff 0168-463829 of 0653524701 
josenaagjenijhoff@gmail.com 
 
 
Fotograaf. 
In bijzondere diensten kunnen foto’s worden gemaakt. Vooraf dient er toestem-
ming te zijn van de ouders van de dopelingen. Wendy Verhagen is onze vaste fo-
tograaf. Haar contactgegevens zijn:  
tel. 06-23394923, e-mail: mail@wensfotografie.nl 
 
Begraafplaatsen 
Protestantse Begraafplaats Fijnaart 
Wilhelminastraat naast 64/66,68, 4793 EP Fijnaart 
 

mailto:kerkblad@pknfijnaart.nl
mailto:a.w.vansprang@gmail.com
mailto:cojovandersteen@gmail.com
mailto:bartholdjongejan@ziggo.nl
mailto:josenaagjenijhoff@gmail.com
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Protestantse Begraafplaats Standdaarbuiten 
Havenstraat naast nr. 9, 4758 BP  Standdaarbuiten 
Beheerder: 
Dhr. J. Nijhoff  0653524701 
e-mail: josenaagjenijhoff@gmail.com 
 
AVG. (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 
Coördinatie:H. Nijhoff, tel: 0649115532  
E-mail: kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl 
 
BHV. 
Ook kerkelijke instanties zijn gehouden om een organisatie te hebben die op-
treedt bij ongevallen bij kerkgangers of het bestrijden van een beginnende 
brand en/of zorgt voor een veilige ontruiming als dat nodig mocht zijn. Daarvoor 
is een BHV-team van tenminste 2 personen iedere zondagmorgen in de dienst 
aanwezig. Wilt u zich ook beschikbaar stellen voor deze dienst dan kunt contact 
opnemen met Henk Nijhoff, 0649115532.  
E-mail: kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl 
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B. Activiteiten 
 
 
 
 
B.1. Jeugdactiviteiten 
 
 
In, tijdens en rondom de eredienst: 
 

B.1.a. FLAME  
De kindernevendienst is altijd zo voorbij…  Je tekening is nog lang niet klaar en 
het is alweer tijd om terug te gaan naar de kerk.  

Of je ouders gaan niet naar de kerkdienst en jij zit je thuis erg te vervelen…. 

Dan hebben we FLAME. Tijdens de kerkdienst gaan we luisteren naar een mooi 
verhaal en daarna hebben we nog volop tijd om te knutselen of op een andere 
creatieve manier met het verhaal verder te gaan. 

Voor wie: alle kinderen tussen 4 en 12 jaar. 
Wanneer:Meestal +/- 6 zondagen per jaar voor data zie Contactruimte of 
www.pknfijnaart.nl 
Waar: ’t Trefpunt, Wilhelminastraat 66 
Tijd: 10:00 - 11:00u (onder kerktijd) 
 
Contactpersoon: Bert Hendrikse, 0168-464426 
e-mail: kinderkerkflame@hotmail.com 

 
 
B.1.b. Meeting Point  
 
MeetingPoint was voorheen een meeting onder kerktijd met jongeren die af-
scheid hadden genomen van Flame en kindernevendienst. Echter vanwege de 
lage opkomsten is er besloten om met deze bijeenkomsten te stoppen en op 
zoek te gaan naar een andere invulling. Deze jongeren van ongeveer 12 t/m 16 
jaar zijn daarentegen super enthousiast over Rock Solid waarvan de bijeenkom-
sten goed bezocht worden! 
 

 
 



 

Gemeentegids ‘Kom in de Kring’ 2020-2021, pagina 24 

 
 
 
Buiten de eredienst:  
 

B.1.c. Rock Solid 
Wat doe jij op vrijdagavond? Lui 
voor de tv…. Of kom je gezellig naar 
Rock Solid? 
Speciaal voor jou en alle andere tie-
ners tussen de 12 en 16 jaar maken Nelleke Tolenaars en Nicky van Dam een 
leuk en gezellig programma! Er worden spellen gespeeld, er wordt naar je me-
ning gevraagd en we kletsen over van alles en nog wat. Ook chips en drinken 
ontbreken niet.  
Nieuwsgierig geworden..? Kom gezellig een keer kijken! Aanmelden kan via 
jeugd@pknfijnaart.nl of via de app naar Nicky van Dam: 0610713350 
  

B.1.d. Jeugdsoos 
 
Ben jij ouder dan 16 jaar en lijkt het je leuk en gezellig om ook met leeftijdsgeno-
ten iets te ondernemen? Dan is de jeugdsoos 
wat voor jou! Er worden verschillende activitei-
ten georganiseerd. Denk hierbij aan een gezel-
lige strandwandeling of gezamenlijk koken en 
teten. Ondertussen kan er gezellig gekletst 
worden over wat jullie bezig houdt. We vinden 
het leuk als jij je bij ons aansluit! Tot gauw! 
Aanmelden kan via jeugd@pknfijnaart.nl  

 
 
B.1.e. Vakantie-Bijbel-Club (VBC)           
     
Het duurt nog even… Het schooljaar is nog maar 
net begonnen maar toch! De tijd gaat razendsnel! In de herfstvakantie heb je tijd 
om andere dingen te doen. Zoals gezellige dingen doen met leeftijdsgenootjes bij 
de Vakantie Bijbel Club! Er wordt onder andere gezongen, geknutseld, geluisterd 
naar bijbelverhalen en pannenkoeken gegeten op de laatste dag!  
 
Vanwege de coronamaatregelen is voor de organisatie nog 
onzeker of de VBC gehouden kan worden zoals we dat ge-
wend zijn. Mochten we iets kunnen organiseren dan stellen 
we jou uiteraard op de hoogte van onze plannen! 
 
Voor meer informatie kunt u mailen naar vbc@pknfijnaart.nl  
  

Thema 2020: Duik erin! 

mailto:jeugd@pknfijnaart.nl
mailto:jeugd@pknfijnaart.nl
mailto:vbc@pknfijnaart.nl
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B.2.  Kringen, Bijbelgespreksgroepen e.d.  
 

B.2.a. 25+ kring  
Een aantal keer per jaar gaan we met elkaar in gesprek rond vragen over ge-
loof, de Bijbel, kerk en actuele onderwerpen. Afgelopen jaar hebben we dit ge-
daan aan de hand van het boekje ‘De hoop die in ons leeft’. Het was nog niet 
uit, dus willen we hier verder mee gaan. 
Vind je het ook fijn om eens wat verder door te praten met anderen? Je kennis 
over de Bijbel vergroten, nieuwe dingen ontdekken, of gewoon horen hoe ande-
ren over bepaalde onderwerpen denken: van harte welkom!  
 
De avond start om 20.00u en duurt tot ongeveer 21.30u.  
Kom gewoon eens langs en kijk of het wat voor je is. 
De eerstvolgende bijeenkomsten worden gehouden bij Bert en Emie Hendrikse  
(Appelaarseweg 2, Fijnaart 0168-464426). 
 

B.2.b.  Belijdenis doen  
Wil je eens overwegen of je belijdenis wilt doen als je dat nog niet eerder gedaan 
hebt? Ook dit jaar is er gelegenheid om mee te doen met een gespreksgroep 
over de inhoud van het geloof . Aanmelden kan bij ds. Franc de Ronde 
 

B.2.c.   Deel je leven- op bezoek bij generatiegenoten 
In het najaar houden we een aantal keer een avond  bij iemand thuis rondom het 
thema ‘deel je leven’. Bijpraten over wat je bezighoudt op het gebied van levens-
vragen en levensfases. Voor geïnteresseerden tussen de ca. 30 en 50 jaar. Ge-
spreksleider is ds. Franc de Ronde. 
 

B.2.d.    Basiscatechese 
Voor kinderen in groep 7/8 van de basisschool wordt er in aanloop naar Pasen 
uitleg gegeven over het Heilig Avondmaal, het zijn 4 lessen waarin de leerlingen 
kennis maken met de betekenis van de maaltijd van de Heer, tijdstip en locatie 
worden in overleg vast gesteld. Meer informatie bij ds. Franc de Ronde 

 
B.2.e.   Gebedskring  
De gebedskring gaat ook in het nieuwe seizoen verder. De bedoeling van deze 
kring is voorbede doen voor de zieken en voor situaties, waarin verdriet, angst en 
pijn een rol spelen. Daarnaast wordt gedankt voor blijde dingen. We bidden ook 
voor het werk in de gemeente en de nood in de wereld. Als er zieken zijn in uw om-
geving of u bent zelf ziek of er zijn verdrietige omstandigheden, geef het door op 
onderstaand adres. Of laat het weten aan de predikant of uw wijkteamlid. Doe het 
gewoon, wij weten het niet vanzelf!  
We komen iedere 1e woensdag van de maand bij elkaar,van 9.00 tot 9.45 uur. 
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Hartelijk welkom en hopelijk tot ziens!  
Voor meer informatie of doorgeven van voorbedes kunt u altijd terecht bij: 
Mini Agterdenbos, tel. 0168-464778 of schriftelijk op Kerkring 10a 
of Emie Hendrikse, tel. 0168-464426 
 

B.2.f.  Geloven met hart en ziel en verstand  
De Woensdagavondgespreksgroep 
Dit seizoen gaan we met elkaar in gesprek over het boek: ’Volwassen geloven en 
denken’ een oproep tot universele menselijkheid, geschreven door Dirk van de 
Glind. We komen bij elkaar in de Vijverhof en beginnen om 20.15 uur, zie voor 
data agenda Contactruimte.  
Voor verdere informatie: 
Bas van Dueren den Hollander tel. 0168-464278/06-23847721 
e-mail: basvddh@gmail.com 
 

B.2.g.   Gespreksgroep 
Donderdagmiddag Bijbelgespreksgroep                                        
Ook in het komend seizoen zal de bijbelgespreksgroep bijeen komen. Steeds op 
de derde donderdag van de maand. We volgen het boekje ‘aan tafel’   
van ds.Anne-Marie van Briemen ‘aan tafel’, waarbij elke keer een gesprek van  
Jezus centraal staat. Geestelijk voedsel!  De eerste keer is op donderdag 17 sep-
tember om 15.30 uur in de Vijverhof. Sluit u aan. 
U kunt zich aanmelden bij mevr. Nel van Dorp, 0168 463639 
 

B.2.h.   Ouderensoos in de Vijverhof  
Eenmaal in de veertien dagen op de woensdagmiddag van 14.15 uur tot 16.30 
uur is er een soos in de Vijverhof voor de ouderen van 70+. Op een ontspannen 
wijze brengen we de middag met elkaar door. Aan het begin is er altijd een 
moment van overdenking, daarna zingen we met elkaar of er wordt een gedicht 
voorgelezen. 
De opzet van deze middagen is om met elkaar in gesprek te zijn en met elkaar 
een spel te doen. We hebben de beschikking over een leuk knikkerspel en een 
heerlijke sjoelbak. Ook drinken we met elkaar een kopje koffie en een kopje 
thee. De afsluiting is meestal weer in de vorm van een lied of gedicht. In de 
agenda in Contactruimte staat aangegeven wanneer de soosmiddagen worden 
gehouden. Kom gerust eens een keer aanlopen. U bent van harte welkom! 
Voor informatie:  Nel van Dorp tel. 0168-463639 

Nel Zegelaar  tel. 0168-462125 
Bep v.d. Mast  tel. 0168-462632 
Addy Roks tel. 0168-462254 

 
 

B.2.i.    Zingen in het Kompas (Fendertshof) 
Elke week zijn er twee gemeenteleden die een uurtje zingen met de 
bewoners van “het Kompas” in de kamer op de 1ste verdieping. Er worden dan 
oude liederen gezongen vanuit een map, die is samengesteld door F.Hof. Elk 

mailto:basvddh@gmail.com
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half jaar is er een korte vergadering met Annet, de activiteitenbegeleidster van 
“het Kompas”.  
Wilt u een keer meezingen, u bent van harte welkom! 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Dit Konings. 

 
B.2.j.   Zendingskrans (kinderkleding voor SOS) 
 

                                    
 
Al meer dan 55 jaar bestaat de zendingskrans.  
Wat doet de zendingskrans? Thuis maken de deelneemsters kinderkleding voor 
SOS (Stichting Ondersteuning Sovata). SOS stelt zicht ten doel om via klein-
schalige en middelgrote projecten hulp te verlenen en woonsituaties te verbete-
ren in achterstandsgebieden van Roemenië en in het bijzonder Sovata en Sara-
teni. 
We komen elke laatste dinsdag van de oneven maanden bij elkaar in de Vijver-
hof. Op de middagen worden de gemaakte spullen ingeleverd en nemen we 
nieuw materiaal meer voor thuis. We beginnen om 14.30 uur met het drinken van 
een kopje koffie of thee. Wie mee wil helpen is van harte welkom. Ook als u niet 
naar de middagen kunt komen maar ons toch wil helpen kan dat!!  
 
Inlichtingen bij: Sandra van Dorp tel. 0168-463081 
E-mail: sandravandorp1960@gmail.com 
 

 
B.2.k.   Zangkring                                                               

Een keer in de twee weken op maandagavond komen we samen in de Vijverhof. 
U hoeft niet perfect te kunnen zingen… het gaat erom een loflied te zingen voor 
onze God! 
Zingt u of zing jij graag, dan bent u/ben jij van harte welkom bij de zangkring.  
Aanvang 19.30 uur.                                                                   
Het is de bedoeling dat we op maandag 7 september weer beginnen.                        
Contactpersoon: Mini Agterdenbos, Kerkring 10a, tel 0168-464778 

                                                                                                         
B.2.l.   Cantorij 
Met een groep mensen die graag zingen vormen we de cantorij. We proberen re-
gelmatig, behalve in de zomermaanden, onze medewerking te verlenen aan de 
kerkdienst en dan vooral samen met de gemeente liederen uit Het Nieuwe Lied-

mailto:sandravandorp1960@gmail.com
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boek te zingen zodat we daar vertrouwd mee raken. Op hoogtijdagen zoals Pasen 
en Kerstmis werken we vaak mee aan de dienst en zeker aan de vieringen in de 
Stille Week. We repeteren op zondag na de kerkdienst ongeveer drie kwartier tot 
een uur. De cantorij staat onder leiding van Ella Knook die ons ook begeleidt op de 
piano.  
Ella Knook, e-mail: ellaknook@kpnmail.nl    
Sophie de Vette, e-mail: sophie.devette@gmail.com 
 

 
B.2.m.   Commissie gemeenteactiviteiten 
De commissie bestaat uit: Nel van Dueren den Hollander, Nel Goudriaan,  
Tanny Verhagen, Jan Kruis en Ad van der Boon.  
Contact: Ad van der Boon, tel.: 0168-464621,   
e-mail: ad.vanderboon@planet.nl 
 
Voor het seizoen 2020/2021 willen wij weer enkele bijeenkomsten organiseren.  
De commissie heeft een aantal sprekers uitgenodigd en organiseert verder nog 
een filmmiddag en de jaarlijks terugkerende Sedermaaltijd. Tenminste, als het 
coronavirus ons niet in de wielen rijdt. 
 
Op woensdag 18 november komt Marinus v.d. Berg naar ’t Trefpunt om de le-
zing te houden die in maart van dit jaar, door de coronacrisis, niet kon door-
gaan. 
Op zondag 17 januari 2021 organiseren we een filmmiddag met soep en brood-
jes. 
Woensdag 17 februari reist Dirk v.d. Glind af naar Fijnaart voor een lezing en 
vrijdag 26 maart, de vrijdag voor Goede Vrijdag, bereiden wij voor een aantal 
gemeenteleden de Sedermaaltijd. 
Via Contactruimte en de beamerpresentatie in de kerkdienst hoort 
u meer over de bijeenkomsten. 
 

B.2.n.      Meet and Eat 
Ook in 2020 en 2021 zullen wij weer, als het tenminste mogelijk is 
in verband met het Corona virus, een aantal keren een heerlijke 
maaltijd hopen te serveren. 

De data van deze activiteiten leest u in ContactRuimte dit in verband met het re-
serveren van de zaal en met de omstandigheden. 

Met vriendelijke groet, Uw Meet and Eat team.  

B.2.o.   Liturgisch bloemschikken 
Vanwege uitbraak van corona is er nog niets bekend over het opstarten van het 
lithurgisch bloemschikken voor het najaar 2020 of het voorjaar van 2012. Zodra 

mailto:ellaknook@kpnmail.nl
mailto:sophie.devette@gmail.com
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hier iets over bekend wordt dan gaan we overleggen met Simon Nieuwkoop en 
kunt u dit lezen in contactruimte. 
 
Anja den Hollander (0616660631) 
Jolanda den Hollander (0622589495) 
 

C.  Boekentafel   
  
Eén keer per maand staan we na de kerkdienst in de Vijverhof of ‘t Trefpunt. 
Welke zondag dat is kunt u vinden in Contactruimte onder het kopje Boekenta-
fel. Naast verkoop van boeken kunnen we u ook advies geven bij keuze en 
aanschaf ervan. Betalen kan contant of via de bank. 
We hebben boeken op het gebied van: toerusting, pastoraat, kerkelijke feesten, 
kalenders en dagboeken, jeugd- en kinderboeken. De boeken komen uit eigen 
voorraad of ze kunnen besteld worden. Soms hebben we een doos gratis boe-
ken. 
Ook heeft de boekentafel kaarten met of zonder tekst en CD’s.  We geven boe-
kenbonnen uit, die alleen bij onze boekentafel te besteden zijn.  
 
            Steek je licht eens op bij de boekentafel. 
Tussentijds is het altijd mogelijk contact op te nemen voor informatie of bestel-
lingen. U kunt bellen of mailen met: 
Nel Goudriaan-Blom, tel.: 463132  e-mail: p.goudriaan-blom@kpnmail.nl 
Bep Rosing-Punt, tel.: 402913  e-mail: rosing02@kpnmail.nl 
Janneke van Baren-Netten, tel.: 404301  e-mail:jannekevanbaren@hotmail.com 
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D. Oecumenische activiteiten 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Oecumenische activiteiten worden besproken in het Oecumenisch Beraad. 
 
20 december 2020: Kerstzangdienst in de R.K kerk in Fijnaart. 
 
Overige jaarlijkse activiteiten zijn :  
- oecumenische kerstviering in de Fendertshof 
- de wereldgebedsdienst (eerste week van maart) 
- sobere maaltijd in de Passietijd (de tijd voor Pasen) 
- we verlenen medewerking bij de kranslegging op 4 mei bij de dodenher-

denking.  
- in augustus tijdens de Fendertse week organiseren we de Openluchtdienst 

op het plein voor de Rooms-Katholieke kerk 
- tijdens de Vredesweek in oktober wordt een spreker uitgenodigd die vertelt 

over zijn/haar werk of belevenissen. 
 
Contact:  
Open Deur Commissie: 
Mw. A. Verhagen, Hazebrouckstraat 26, 4793 CS  Fijnaart  
tel. 0168-462910   e-mail: am.verhagen@home.nl 
 
In de Open Deur Commissie hebben zitting:  
namens de RK kerk: Betty van de Weijgaert (secretaris) en Corrie Dingemans 
(lid), 
Namens de PKN: Ad Verhagen (voorzitter), Fiet Lagemaat (penningmeester), 
Sophie de Vette en Corrie Maliepaard (leden).  
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E. Overzicht telefoonnummers Pastoraat 
De wijkindeling vindt u bij de informatie over de Taakgroep Pastoraat op blz. 11 en 12. 
 

Predikant: Ds. F.C. de Ronde. Tel: 0168-850358  
Kerkelijk werker: Mevr. Arianne Ploeg-Blokland. Tel. 06-36145351 
 
Wijk 1 
Ouderling: Marion Kruis - tel. 0168-850734 of 06-49946893 
Pastoraal medewerker: Leny Vogelaar- tel. 0168-464585 
Pastoraal medewerker: Huib van der Kemp - tel: 0168-462143 
Pastoraal medewerker: Ria Matthee – tel. 0168-464636 
Wijk 2 
Ouderling: Adri de Vrij - tel. 0168-462996 of  06-14211449 
Pastoraal medewerker: Hetty Bom - tel. 0168-464478 
Pastoraal medewerker: Tiny Verhagen - tel. 0168-462945 
Wijkteamlid: Bram Boelhouwers - tel. 0168-321991 
Wijkteamlid: Lenie Nouwen - tel. 0168-464334 
Wijkteamlid: Jeanne Moerland - tel. 0168-462988 
Wijkteamlid: Fiet Lagemaat - tel. 0168-463116 
Wijkteamlid: Annaleen van Strien - tel. 0168-462563 
Wijk 3 
Ouderling: Yvonne Langbroek – tel. 0168-462132 of 06-20422363 
Pastoraal medewerker: Annelies Tolenaars - tel. 0168-465225 
Pastoraal medewerker: Marjoke de Loome – tel. 0165-322331 
Pastoraal medewerker: Riet Verhagen - tel. 0168-463587 
Wijkteamlid: Wilma Deijkers - tel. 06-16537507 
Wijkteamlid: Margot van der Harst - tel. 0165-315617 
Wijkteamlid: Jenny de Lange - tel. 0168-320823 
Wijkteamlid: Marianne Solleveld - tel. 0165-314150 
Wijk 4 
Ouderling: Jolanda den Hollander – 0168-404463 of 06-22589495 
Pastoraal medewerker: Piet de Lange - tel. 0168-320823 
Pastoraal medewerker: Adrie van Nieuwenhuijzen - tel. 0168-462418 
Wijkteamlid: Joke Frijters - tel. 0168-463155 
Wijkteamlid: Nel Polak - tel. 0168-463798 
Wijk 5 
Ouderling: Tiny Bienefelt - tel. 0168-462979 of 58902775 
Pastoraal medewerker: Nel Breure - tel. 0168-462500 
Pastoraal medewerker: Nel van Dorp - tel. 0168-463639 
Pastoraal medewerker: Mijntje Nijhoff - tel. 0168-462820 
Pastoraal medewerker: Jan van Dam – tel. 0168-464403 
Wijkteamlid: Dicky Baas - tel. 0168-464612 
Wijkteamlid: Rie de Booij - tel. 0168-850739 
Wijkteamlid: Nel Zegelaar - tel. 0168-462125 
Wijkteamlid: Nelly Provily - tel. 0168-462960 
Wijkteamlid: Paula de Rooij - tel. 0168-462886 
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