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OVERDENKING 
 
De levensboom #Geen dor hout 
 
‘Geen dor hout’, onder dat motto kwamen veel gebruikers van sociale media, 
bijvoorbeeld op Facebook, in protest tegen de schijfster en columniste Marian-
ne Zwagerman, die in de krant had geschreven dat de maatregelen tegen het 
coronavirus waren doorgeslagen. Zij schreef: ‘Het dorre hout wordt gekapt, 
moeten mensen in de bloei van hun leven daar alles voor opofferen?’ 
Mensen uit de zogeheten risicogroepen kwamen daartegen in protest: geen 
dor hout. Zij willen zich niet af laten schrijven. 
Terecht, je kunt medemensen niet betitelen als dor hout, het is een onheilzaam 
idee dat dit coronavirus moeder natuur een dienst verleent door het snoeiafval 
op te ruimen. En het is ook helemaal niet zo dat alleen mensen getroffen wer-
den die toch maar kort te gaan hebben, ook mensen in de bloei van hun leven 
zijn er heel ziek van geweest.  
Wat wel een afweging blijft, is wat we wel en niet belangrijk genoeg vinden om 
door te laten gaan in coronatijd. Welke risico’s zijn verantwoord? Daar moet de 
politiek een middenweg in vinden, keuzes in maken. En daar zal gezonde dis-
cussie over gevoerd worden, maar wat ik gevaarlijke onzin vind, is de bewering 
van sommigen dat het virus een verzinsel is, een complot.  
Het dorre hout wordt gekapt, terecht dat mensen daartegen protesteren. Toch 
lijkt de Bijbel ook zoiets te zeggen: Als Jezus zijn kruis draagt, zegt hij: ‘Als dit 
met het groene hout gebeurt, wat zal er dan met het dorre hout gebeuren?’ En 
Paulus vergelijkt ons als gelovigen met afgebroken takken van een olijfboom. 
(Romeinen 11:17) 
Het is een gelijkenis. In zichzelf hebben die takken geen leven en geen toe-
komst, maar als ze aan de levensboom worden gehecht zijn ze weer verbon-
den met de vitale sapstromen en gaan ze weer vrucht dragen. 
 
Het gaat hier over enten, een techniek die boomkwekers en fruittelers nog 
steeds gebruiken. Wat ik tot mijn verrassing ontdekte is dat de inkepingen waar 
de te enten takken in worden gestoken in de fruitteelt ‘wonden’ worden ge-
noemd. En dat zijn het ook, de boom wordt verwond om de aangroei van ande-
re takken mogelijk te maken. Dat is het wonder. Doordat de Messias zich liet 
verwonden, mag ik mij hechten aan de levensboom, Jezus Christus.  Denk ook 
aan de duif van Noach, een groen olijftakje in zijn snavel, beeld van hoop voor 
de schepping. #geen dor hout. 

 
 
 
 
 
 
 

Geënte takken                              Ds. F.C. de Ronde 
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KERKDIENSTEN 
 

4 oktober 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Israëlzondag 

Voorganger Mw. ds. M.H. van de Graaf, Poortugaal 

Ambtsdrager van dienst Jan Tolenaars 

Gastheer / gastvrouw  

Collecte Rondgang 
 
              Uitgang 

1e  PKN/ Israëlzondag 
2e  Onderhoudsfonds  

Instandhouding kerk en eredienst  

 
11 oktober 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden  

Voorganger Mw. ds. G.A.J. van der Maas, Apeldoorn 

Ambtsdrager van dienst Janita Bom 

Gastheer / gastvrouw  

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Maaiwerk gras en tuin De Dorpskerk 
K&W/ Stille hulp, eigen gemeente 

 

18 oktober 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden  

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Yvonne Langbroek 

Gastheer / gastvrouw  

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Instandhouding kerk en eredienst  
KiA/Opvang Rohingya vluchtelingen 

 
25 oktober 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden  

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Saskia van der Eijk 

Gastheer / gastvrouw  

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Nederlands Bijbelgenootschap  
Onderhoudsfonds  
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ROOSTERS 
 

 Kinderoppas Kindernevendienst 

  4 oktober --- Saskia en Emie 

11 oktober --- Claudia en Marloes 

18 oktober --- Marjolien en Saskia 

25 oktober --- Emie en Neely Anne 

 

 Bloemendienst Organist 

  4 oktober Marjo van Dueren den H. Barthold Jongejan  

11 oktober Hanny v. d. Kemp Ad van Sprang  

18 oktober Ella knook Johan van der Steen  

25 oktober Ria van Dueren den H. Ad van Sprang  

 

 PPT-dienst Beamerdienst 

  4 oktober Lonneke Willian 

11 oktober Jan Peter 

18 oktober Tiny Arjan 

25 oktober Jeannette Anton 

 

Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld 

 

Geroepen om te delen 

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in 

Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, maar ook in de rest van Nederland en 

wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Samen zijn 

we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en 

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

nanciële steun, delen we met wie dat nodig hebben. 

 
4 oktober: PKN Israëlzondag - ontmoeting en dialoog 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel ele-
ment van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van 
het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog 
en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de 
relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten 
toe. 
 
11 oktober: Eigen gemeente: Stille Hulp 
Hulpaanvragen nemen toe. Enkele keren per jaar wordt in onze kerken gecol-
lecteerd voor 'Stille Hulp'. Het geld dat hierbij wordt ingezameld, is bestemd 
voor mensen die bij de Diaconie aankloppen om hulp, omdat ze er financieel 
niet meer uitkomen. Het aantal vragen om diaconale hulp neemt de laatste ja-
ren toe. 
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18 oktober: Kerk in Actie: Opvang van Rohingya-vluchtelingen                       
Bangladesh 
Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya vluchtelingen in Bangla-
desh. Ze zijn gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarese leger. 
Ruim 70 procent van de vluchtelingen is kind, onder wie veel pasgeboren ba-
by's. Ook zijn er veel zwangere en dus kwetsbare vrouwen. Nog altijd komen er 
dagelijks een groot aantal vluchtelingen per boot of te voet aan in Cox’s Bazar 
(vluchtelingenkamp). Wij komen daarom in actie. Doet u ook mee? 
 
25 oktober Nederlands Bijbelgenootschap 
Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de bijbel dichtbij, sinds 1814. Samen 
met leden en donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en bui-
tenland de bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor volgen-
de generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Het NBG is er voor ieder-
een die de bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil 
ontlenen. De kerndoelen zijn: 

• de Bijbel vertalen 

• de Bijbel beschikbaar stellen 

• betrokkenheid bij de Bijbel vergroten 

 

 

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 
 

Vanaf oktober weer zingen in de kerk 
Sinds 23 augustus zijn onze diensten weer voor kerkgangers toegankelijk. Dat 
zijn tot dusver diensten geweest zonder de samenzang die we gewend waren. 
Een groot gemis, want juist de samenzang zorgt er voor dat je als kerkganger 
de dienst echt meemaakt en dat het geen éénrichtigingsverkeer is. Het zingen 
van de gemeente maakt dat je met lichaam en ziel betrokken raakt bij de dienst 
aan God en juist een lied kan vaak een gevoelige snaar raken en meer zeggen 
dan 1000 woorden. Sommige kerkelijke gemeentes zijn al eerder weer begon-
nen met zingen, op andere plekken heeft men ook afgewacht.  
De landelijke PKN heeft op haar site informatie met een rekenmodel staan 
wanneer er verantwoord gezongen kan worden. 
 https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/samen-zingen-in-kerkdiensten-weer-
mogelijk/  
Dat hangt van de grootte van de kerk af en het aantal mensen, de duur van de 
dienst en het aantal minuten dat er gezongen wordt. Wanneer je deze gege-
vens invoert in het rekenmodel kun je zien of je ‘groen licht’ krijgt. De website 
van de PKN geeft aan dat dit een verantwoordelijkheid van de plaatselijke ker-
kenraad is. Op deze manier wordt voorkomen dat de kerkdienst een ‘spreading 
event’  zou kunnen worden, waarbij 1 persoon die het virus onder de leden 
heeft meerdere kerkgangers kan besmetten. Incidentele besmetting valt niet 
100% uit te sluiten. Het is aan de kerkenraad om dit tot een aanvaardbaar risi-
co te beperken. Het protocol gaat uit van ‘gewoon zingen’, extra hard/ gefor-
ceerd zingen wordt dus afgeraden. Op de genoemde site kunt u de nodige toe-
lichting vinden. 
Op basis van de inhoud van De Dorpskerk (5608 m3.), het maximum van 100 
mensen dat we nu hanteren, blijven we met 10 minuten samenzang per dienst 
ruim binnen de aangeven marge. 
Daarom is in de kerkenraad besloten om vanaf 4 oktober weer te gaan zingen, 
maar het aantal coupletten samenzang per dienst voorlopig te beperken tot 
tien. Daarmee geven we de samenzang weer een plek in onze eredienst en 
hanteren we met alle andere voorzorgsmaatregelen veilige marges. We zijn als 
kerkenraad tot de conclusie gekomen dat dit verantwoord is. 
Wij kunnen ons voorstellen dat u voor uw veiligheidsgevoel behoefte heeft aan 
meer toelichting, daarvoor kunt u zich uiteraard wenden tot de kerkenraad. 
 
Namens de kerkenraad, ds. Franc de Ronde 
 

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/samen-zingen-in-kerkdiensten-weer-mogelijk/
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/samen-zingen-in-kerkdiensten-weer-mogelijk/
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Kinderkerstmusical 
Het duurt nog even, maar we gaan met de kinderennevendienst weer werken 
aan een muzikale uitvoering van het kerstverhaal. Kinderen die mee willen 
doen met het toneelstuk, kunnen zich aanmelden. Na de herfstvakantie gaan 
we beginnen met oefenen. 
 
Huwelijksinzegening op 17 oktober van Arjan en Kelcy 
Op 17 oktober trouwen Arjan Wagemakers en Kelcy Hollander. Om 14.30 be-
gint de huwelijksinzegening in De Dorpskerk. We wensen Arjan en Kelcy sa-
men met hun familie en gasten een feestelijke, gezegende dag toe. Het bijwo-
nen van de dienst is mogelijk. Daarvoor zijn naast de al aangemelde gasten 
van het bruidspaar nog plaatsen beschikbaar. U kunt zich daarvoor opgeven 
via ds. De Ronde 
 
Top2000 dienst 
Om vast in de agenda te zetten: Ook dit jaar hopen we weer een Top2000 
dienst te gaan houden. Zondag 15 november om 19.00 uur in De Dorpskerk. 
 

 

 
Van de KERKENRAADSTAFEL 

 

Samenvatting kerkenraadsvergadering  

van 8 september 2020 
 

Voorzitter Menno Bom opende de vergadering en heette iedereen van harte 
welkom en speciaal de nieuwe jeugdouderling Saskia van der Eijk en de nieu-
we kerkrentmeester Otto Maris.  
Ds. De Ronde leidde de bezinning over Daniël 2 en ging voor in gebed. 
De notulen van de kerkenraadsvergadering van 9 juni jl. werden goedgekeurd 
en vastgesteld. 
Ds. De Ronde deelde mee dat Kelcy Hollander en Arjan Wagemakers op 17 
oktober in het huwelijk zullen treden. De Fendertshofdiensten kunnen helaas 
voorlopig nog niet gehouden worden.  
De taakgroep Beheer deelde mee dat de Fancy Fair toch niet door kan gaan 
vanwege de coronamaatregelen. De wijkzusters zullen 1x per week gebruik 
maken van De Vijverhof voor een maaltijd met een aantal mensen, omdat dat 
nog niet kan in de Fendertshof.  
De taakgroep Kerk en Wereld vertelde dat er op 7 oktober weer een extra in-
zamelingsactie voor de Voedselbank gehouden zal worden. De taakgroep Kerk 
en Wereld gaat overleggen met de taakgroep Pastoraat over de mogelijkheden 
van fruitbakjes rondbrengen rond de Dankdag voor gewas en arbeid. Otto Ma-
ris zal namens de taakgroep Beheer plaatsnemen in het bestuur van de St. 
JanPuntGelden. 
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De taakgroep GemeenteZijn vertelde dat het thema van de Startdienst is: Het 
goede leven. De taakgroep is aan het onderzoeken wat er buiten gedaan kan 
worden na de dienst als het mooi weer is. Voor de jonge kinderen zal er pop-
penkast zijn en de wat oudere jeugd gaat voetballen. 
De taakgroep Pastoraat heeft vergaderd en kan weer op veel adressen op be-
zoek. Er zijn veel mensen ziek of met een behandeling bezig.  
De taakgroep Jeugd deelde mee dat Meeting Point niet meer gaat starten we-
gens te weinig belangstelling. Daarvoor in de plaats wordt Rock Solid i.c.m. de 
Jeugdsoos uitgewerkt.   
Op de gemeenteavond van 4 november is het de bedoeling dat de gemeente-
leden nu zelf aan het woord zijn. De avond is voorbereid en er is, ondanks 
eventuele beperkingen i.v.m. coronamaatregelen, besloten de avond te laten 
doorgaan op basis van wat we nu weten. Als eind oktober de situatie heel an-
ders is, moeten de plannen aangepast worden. De gemeenteleden die komen, 
moeten zich aanmelden en op grond van het aantal aanmeldingen kan de loca-
tie gekozen worden.  
Ds. De Ronde werd benoemd als assessor (vicevoorzitter) van de kerkenraad. 
Menno Bom en ds. De Ronde gaan de taakverdeling van voorzitter en asses-
sor nader invullen. De taak van de assessor is vooral inhoudelijk en de taak 
van de voorzitter bestuurlijk.  
De taakgroep Kerk en Wereld heeft met ds. De Ronde voorbereid hoe het Hei-
lig Avondmaal gevierd kan worden in deze coronatijd. De taakgroep gaat dit 
nog verder afstemmen met de taakgroep Beheer en de bhv’ers. Op 27 sep-
tember zal het Heilig Avondmaal gevierd worden.  
Ds. De Ronde heeft voor de mogelijkheid van zingen in de kerk een berekening 
gemaakt op basis van het door de PKN beschikbaar gestelde rekenmodel. Die 
berekening geeft aan dat we in De Dorpskerk met 10 minuten samenzang ruim 
binnen de aangegeven marges blijven. Het voorstel is: in september mee neu-
riën, vanaf oktober maximaal 10 coupletten per dienst samen zingen en de 
overige liederen door de voorzangers laten zingen. Dit voorstel werd door de 
kerkenraad aangenomen. 
Het bezoek van de classispredikant, ds. Marco Luijk, aan de kerkenraad op 16 
juni is door sommige kerkenraadsleden als enigszins oppervlakkig ervaren en 
door anderen positief en hoopvol. 
Voor de livestreamdiensten was er vanuit de kerkenraad veel lof: heel fijn om 
de diensten op deze manier thuis te volgen. De technici blijven werken aan 
verbeteringen. 
Bij de rondvraag verzocht de scriba de voorzitters van de taakgroepen om de 
teksten voor het jaarverslag al half december aan te leveren, zodat het jaarver-
slag direct na afloop van het jaar gemaakt kan worden. De voorzitter verzocht 
de jaarlijkse evaluatie van het beleidsplan voor de eerstvolgende moderamen-
vergadering toe te zenden.  
Susanne Baan besloot de vergadering met het lezen van lied 970 uit het Lied-
boek. 
Menno Bom bedankte de kerkenraadsleden voor hun inbreng en wenste allen 
wel thuis. 
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Marion Kruis. 
Gemeenteavond 4 november 
Op 4 november a.s. staat een gemeenteavond gepland over het zegenen van 
levensverbintenissen. Door corona heeft het drieluik van gemeenteavonden 
over dit onderwerp een half jaar vertraging opgelopen. We willen dit op 4 no-
vember graag weer oppakken. Na de eerste twee avonden met de sprekers ds. 
Bisschop en prof. Hoek, willen we op deze derde avond u als gemeente horen. 
De agenda voor de avond is als volgt: 
1. Opening (ds. Franc de Ronde) 
2. Toelichting historie onderwerp (voorzitter Menno Bom) 
3. Samenvatting gemeenteavonden ds. Bisschop en prof. Hoek (ds. Franc de 

Ronde) 
4. Gelegenheid tot verhelderingsvragen 
5. Gespreksvragen in kleine groepen 
6. Sluiting (ds. Franc de Ronde) 
 
Ondanks eventuele beperkingen door coronamaatregelen willen we deze der-
de avond dus op 4 november toch door laten gaan. Zoals ook bij de kerkdien-
sten op dit moment gebruikelijk, moet u zich vooraf voor deze avond aanmel-
den. Afhankelijk van het aantal gemeenteleden dat zich aanmeldt, zullen we 
besluiten waar de gemeenteavond wordt gehouden. Hierbij zullen we alle co-
ronamaatregelen die nodig zijn uiteraard in acht nemen. Mogelijk zullen we 
i.v.m. de 1,5 meter afstand de avond in de kerkzaal van De Dorpskerk houden. 
We zullen u hierover tijdig informeren. 
We hopen dat velen van u gebruik zullen maken van deze uitnodiging en naar 
de gemeenteavond zullen komen. Wilt u niet deelnemen i.v.m. het risico op co-
ronabesmetting en wilt u toch meepraten, laat dit dan ook via het aanmeldfor-
mulier weten. Wij zullen dan een individueel gesprek met u inplannen. 
  
U kunt zich aanmelden via: www.pknfijnaart.nl/aanmelden-gemeenteavond 
  
Namens de kerkenraad, 
Menno Bom, Voorzitter 
 
 
Orgel op verzoek 
Regelmatig krijgen we bij het verlaten van de kerk, of zomaar tijdens een ge-
sprekje in of om de kerk de vraag: “Komt er nog een ‘orgel op verzoek’?” We 
zijn daar als organisten best trots op! Op vrijdag 9 oktober om 19:30 staat de 4e 
editie op het programma. 
 
Youtube 
Waar we in de vorige editie nog over het verbeterde geluid schreven, kunnen 
we nu meedelen dat er voor de komende editie meerdere camera’s zullen wor-

http://www.pknfijnaart.nl/aanmelden-gemeenteavond
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den geïnstalleerd, waardoor ook het ‘handen- en voetenwerk’ nog beter in 
beeld gebracht zal kunnen worden. 
Welkom! 
Wie overigens deze ‘orgel op verzoek’ live mee wil maken, wordt op 9 oktober 
op zijn of haar wenken bediend! Het is gelukkig weer mogelijk om live te genie-
ten van ons prachtige Dorpskerkorgel. De eerste 100 aanmeldingen via 
pknfijnaart.nl zijn verzekerd van een plaatsje. Wacht dus niet met aanmelden, 
maar doe het direct! We hopen op uw komst.  
 
Verzoeknummers 
Heeft u een verzoeknummer, of misschien wel meerdere, dat u graag een keer 
op het orgel gespeeld zou willen hebben, dan doen we dat graag voor u. Denk 
niet ‘Ik ben al aan de beurt geweest’ of ‘Het programma zal al wel weer hele-
maal vol zitten’, maar stuur een e-mail aan orgelopverzoek@pknfijnaart.nl.  
Geef in de e-mail alstublieft aan uit welke bundel het verzoek komt en welk 
nummer het lied heeft. Als u dat niet weet, dan proberen we aan de hand van 
de titel of een deel van een vers dat u zich herinnert het juiste lied erbij te zoe-
ken. We gaan weer ons best doen om alle verzoeken in te willigen! 
 
Datum & Tijd 
We zijn erg benieuwd naar uw inzendingen! De lezers van Contactruimte kun-
nen tot en met maandagavond 5 oktober verzoeken indienen voor ‘Orgel op 
verzoek van 9 oktober a.s. De link voor Youtube vindt u op www.pknfijnaart.nl 
onder ‘ORGEL OP VERZOEK’. Via dezelfde website kunt u zich aanmelden 
om het allemaal live mee te maken. Start: 19:30 
 
 

Jammer, er is nog niet veel verandering in de situa-
tie. Zolang er geen kerkdiensten zijn met daarna 
koffiedrinken in de Vijverhof, staat daar geen boe-
kentafel. 

Maar, wie iets wil kopen uit onze voorraad of iets wil bestellen, kan altijd con-
tact opnemen met ons.  
Al ziet u ons niet, we staan voor u klaar. 
 
Nel Goudriaan, Janneke van Baren, Bep Rosing 
 
 

Gebedskring 7 oktober 
Gebedskring, wat is dat eigenlijk? 
We doen o.a. voorbede voor de zieken. Daarnaast wordt gedankt 
voor blijde dingen. We bidden voor het werk in de gemeente en de 
nood in de wereld.  

Als er zieken zijn in uw omgeving of u bent zelf ziek of er zijn verdrietige om-
standigheden, geef het door aan onderstaand adres. Doe het gewoon, wij we-

mailto:orgelopverzoek@pknfijnaart.nl
http://www.pknfijnaart.nl/
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ten het niet vanzelf! Je kunt het ook via de predikant, wijkouderling of bezoek-
dame aan ons laten weten. 
We zijn een kleine groep en zoeken meer 'bidders’. Wie komt er bij?  
Gebed is hard nodig, het geeft rust en schept een band met elkaar, maar bo-
venal met onze Hemelse Vader. Schroom niet en kom. Het is maar ± 45 minu-
ten en het is geen verplichting. 
We komen normaal gesproken iedere 1e woensdag van de maand bij elkaar in 
de Vijverhof, van 9.00 tot 9.45 uur. Deze keer is het dus op 7 oktober. 
We houden ons natuurlijk aan de regels van het RIVM. 

Welkom!  
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 
 
 
De ouderenmiddag. 
Wat was het fijn om elkaar in de tuin van Nel te ontmoeten. 
Het weer was precies alsof het voor ons zo gemaakt was. 
We konden zo elkaar ontmoeten en weer bijpraten onder het genot van een 
kopje thee, koffie en limonade. Ook werd er telkens een snoepje of hapje ge-
nuttigd. 
Nel opende ook deze middag met een moment van bezinning en tussendoor 
werden ook nog enkele gedichten voorgelezen. 
Natuurlijk was er ook nog de puzzel die we moesten oplossen, daarin kwam 
onze kennis van de oude schoolleiders goed van pas. Ook was er een lid dat 
ons later verraste met een gift van €10,- voor de onkosten en de verdere voort-
gang van onze ouderenmiddagen . Hartelijk dank hiervoor. 
Wat de toekomst ons dit jaar zal brengen weten we niet, maar wij gingen aan 
het eind van deze middag voldaan terug naar onze eigen woning. Het was een 
dag met een vlaggetje, waarvoor we onze God de dank mogen brengen. 
 
 

Taakgroep Jeugd 

 
Van de Kindernevendienst                                                   
Beste jongens en meisjes,  
Afgelopen maand mochten we eindelijk 
weer echt naar de kindernevendienst in 
de kerk. Wat fijn dat we elkaar daar 
weer konden zien! Ook al was het wel 
anders dan vroeger met het handen 
wassen en ver uit elkaar zitten. Toch 
was ook veel weer hetzelfde. Een ver-
haal en daarna de verwerking door een 
spel, vragen of een knutsel. 
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Zondag 13 september hebben we ook nog afscheid genomen van Marit en Si-
mone tijdens hun Overstapdienst. We hoorden mooie liederen en ze kregen 
een rugzakje mee met allerlei dingen voor de nieuwe periode die ze zijn be-
gonnen.  
In oktober gaan we verder met verhalen uit het boek Daniël.  
 
Zondag 4 oktober 2020 – Daniël 6:1-29. Wie heeft de macht? 
In Babylon wordt een wet van kracht die bepaalt dat niemand een vraag mag 
stellen aan een god of een mens, behalve aan de koning. Daniël houdt zich 
daar niet aan. Hij bidt tot God, zoals zijn gewoonte is. Hij wordt in de leeuwen-
kuil gegooid en overleeft het. 
 
Zondag 11 oktober 2020 – Ezra 1,3:1-6. Ik doe mee! 
Het volk Israël zit in ballingschap in Babylonië. De mensen krijgen de kans om 
terug te gaan naar Jeruzalem om daar de tempel te herbouwen. 
 
Zondag 18 oktober 2020 – Ezra 3:10-4:5+4:24-5:5a. Huilen en juichen 

De herbouw van de tempel in Je-
ruzalem is begonnen. Mensen jui-
chen, anderen huilen. Er is weer-
stand waardoor de bouw stil komt 
te liggen. Na een oproep van pro-
feten gaat de bouw toch weer 
door. 
 
 
 

Zondag 25 oktober 2020 – Nehemia 7:72b - 8:18. Een open boek 
Jeruzalem is herbouwd. Het hele volk verzamelt zich op het plein bij de Water-
poort, waar de priester Ezra voorleest uit het boek met de wet van Mozes. Ook 
wordt het Loofhuttenfeest ingesteld. 
 
 
 

Géén Vakantie Bijbel Club dit jaar 
Helaas hebben we dit jaar als Stuur-
groep moeten besluiten de VBC niet 
door te laten gaan. Gezien de huidige 
corona-cijfers en maatregelen leek het 
ons niet verantwoord. We hopen vol-
gend jaar met nieuwe energie en mo-
tivatie weer een leuke VBC op te zet-
ten, hopelijk zonder corona en met jul-
lie hulp! 
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Een kleurplaat voor de jeugd. Als je hem mooi gekleurd hebt, mag je een foto 
opsturen naar: kinderkerkflame@hotmail.com, of neem hem de volgende keer 
mee naar de kindernevendienst en laat hem aan de juf zien. 

 

mailto:kinderkerkflame@hotmail.com
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 TAAKGROEP   BEHEER 
 

Verantwoording collecten 
23/8    instandhouding kerk en eredienst                         €   119,02 
30/8   onderhoudsfonds                                                 €   120,16 
6/9      instandhouding kerk en eredienst                         €   107,70 
6/9       onderhoudsfonds                                                  €     57,66 
13/9     schilderwerk  Dorpskerk                                        €   115,75 
  
Vanaf heden zitten hier ook weer de giften tijdens de kerkdienst bij, de bedra-
gen zijn al wel iets hoger dan de afgelopen tijd maar nog steeds een stuk lager 
dan voorheen. 
  

Giften 
 Via mw. A. van Nieuwenhuijzen is er een bedrag binnengekomen van € 15,- 
voor het onderhoud en nog een contante gift van € 15,- voor de extra kerkba-
lansactie in de coronatijd.( totaal is er voor deze actie nu € 5175,- binnenge-
komen) Ook zijn er giften via de bank binnengekomen voor de diverse collec-
ten van 1x € 100,-, 1x € 49,-, 1x € 25,- en 1x € 60,- voor de kerk. Buiten alle 
stortingen via de GIVT app. Dank voor uw bijdragen. 

   

Kerkbalans 2020 
De toezeggingen voor de actie kerkbalans bedragen tot nu € 91.416,- waarvan 
inmiddels al weer € 75.392,- 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.  
Hartelijk dank voor uw toezeggingen en bijdragen . 

  
Met vriendelijke groet, Jan Tolenaars, 
penningmeester taakgroep Beheer 
 

Een machtiging afgeven 

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

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

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

balans, Contactruimte en Solidariteitskas. Voor de kerk is het goedkoper (voor 

elke betaalde acceptgiro wordt inmiddels € 0,50 ingehouden). Bovendien gaat 

de acceptgiro binnen afzienbare tijd verdwijnen. Het is voor u gemakkelijker, 

want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen 

meer in de bus. Als u daarvoor een formulier wilt ontvangen of inlichtingen wilt 

verkrijgen, kunt u contact opnemen met penningmeester Jan Tolenaars op 06-

15332198 of via de mail jjtolenaars@hetnet.nl. 
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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. 

 
Fancy Fair. 
De Fancy Fair van 19 september is helaas, om meerdere redenen, niet door- 
gegaan,. De grootste oorzaak was toch wel de coronacrisis.  
We hebben u over het afgelasten van de Fancy Fair niet goed kunnen infor- 
meren. Onze excuses daarvoor.   
Maar we blijven zoeken naar mogelijkheden om iets te organiseren zodat de 
gemeenteleden elkaar kunnen ontmoeten en er voor de kerk nog wat extra  
geld binnenkomt. We hebben dit jaar al behoorlijk moeten inleveren in  
financiële zin, maar ook in elkaar ontmoeten. 
 
Met vriendelijke groet, de taakgroep Beheer. 

 

Bijeenkomsten en vergaderen in coronatijd. 

Er is een gebruiksplan gemaakt dat dient als richtlijn hoe we onze erediensten 

in coronatijd houden. Dat plan staat op de Website en kan daar worden inge-

zien. Mocht dat voor u niet mogelijk zijn dan kan het gebruiksplan ook bij de 

scriba worden opgevraagd. 

 

Omdat we weer in diverse samenstellingen gaan bijeenkomen en vergaderen, 

in de Vijverhof of ’t Trefpunt, zijn daar ook maatregelen voor afgesproken die 

hieronder zijn weergegeven. 

 

Overige bijeenkomsten en vergaderingen 

De Vijverhof of ‘t Trefpunt en de consistorie zijn beschikbaar rondom de kerk-
dienst en (op andere momenten) als vergaderruimte voor kerkenraad, college 
van kerkrentmeesters, diaconie en andere commissies.  
De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor desinfectie na gebruik van de 
ruimte. Dat geldt ook voor het gebruik van de keuken. 
Er kan slechts één commissie tegelijk de hele ruimte gebruiken, dus er wordt 
geen scheidingswand geplaatst. Dit in verband met het volume en de opper-
vlakte van de ruimte. 
Het kan dus zijn dat geplande activiteiten naar een andere datum verschoven 
moeten worden als twee activiteiten op één datum worden gepland. 
Het is niet toegestaan in de Vijverhof en/of ‘t Trefpunt te zingen. Dat is  
berekend met de formule die de PKN toepast.  
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De personen moeten ook de 1,5 meter afstand in acht nemen (dus het aantal 
mensen in de ruimte is beperkt) en verdere bekende adviezen van het RIVM 
volgen.  
Vooraf handen desinfecteren en bij gebruik van toiletten ook na gebruik hier-
van. 
Voor de planning van een vergadering of bijeenkomst is het van groot belang 
contact te hebben met de beheerders van de ruimtes. Het emailadres is: jo-
senaagjenijhoff@gmail.com of telefoonnummer 0168463829. Voor verdere 
vragen kunt u terecht bij de coronacoördinator Henk Nijhoff 0649115532 of 
henk.nijhoff@hetnet.nl 

 

We hebben in het verleden afgesproken om te proberen zoveel mogelijk bij-
eenkomsten en vergaderingen in de Vijverhof te houden met als doel zoveel 
mogelijk energie te besparen. De kachel in de Vijverhof is altijd op temperatuur. 
De kachel van ’t Trefpunt moet voor iedere bijeenkomst opgestookt worden. 

 

 

 

TAAKGROEP KERK en WERELD 
 

Verantwoording collecten  
23 augustus Diaconaal werk eigen gemeente             € 246.79 
30 augustus Jeugdwerk                                               € 152.17 
 6 september Kerk in Actie: Werelddiaconaat/Ghana   € 170.31  
  
Door de coronacrisis zien we elkaar niet/minder 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 7 oktober 
PKN Fijnaart wil woensdagavond 7 oktober weer een inzameling houden voor 
de Voedselbank. 
Zeker in deze coronatijd kan de voedselbank vele producten goed gebruiken. 
Van 18.45-19.30 staat de poort van de kerk open en er kunnen zowel pro-
ducten ingeleverd worden als een financiële bijdrage t.b.v. de Voedselbank. 
We hopen op hetzelfde succes als bij de 3 voorgaande inzamelingen. Alvast 
bedankt! 
 
Kerkauto 
Op zondagochtend gaan veel mensen naar de kerk, te voet, per fiets of met de 
auto. Allemaal mensen die de diensten willen bijwonen. Voor degenen die niet 
meer op eigen gelegenheid naar onze kerk kunnen gaan, bestaat de kerkauto. 

mailto:josenaagjenijhoff@gmail.com
mailto:josenaagjenijhoff@gmail.com
mailto:henk.nijhoff@hetnet.nl
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Het gaat hierbij om vrijwilligers, die mensen met hun eigen auto ophalen, mee-
nemen naar de kerk en weer terugbrengen. 
Voor meer informatie over de kerkauto (ook als u wilt rijden) kunt u contact op-
nemen met de coördinator, Tanny Verhagen, telefoonnummer 0168-46 28 94. 

 
 

Kerkomroep 
U kunt de kerkdiensten via internet volgen met het volgende ‘stappenplan’: 
Ga naar de website: www.pknfijnaart.nl. 

• Klik vervolgens op ‘Kerkradio’. 

• Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.  

• Vul ‘Fijnaart’ in en na ‘Enter’ komt u op onze internetpagina terecht. 

• Kies dan welke dienst u wilt beluisteren. Klik op de groene afspeelkop. 

• Veel luisterplezier. 

 
 
 
 

AGENDA 
(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld) 

 
  6 oktober 20.00 uur:    Vergadering Kerkenraad 
  7 oktober 09.00- 09.45 uur: Gebedskring 
  9 oktober 19.30 uur:    Orgel op verzoek 

27 oktober 20.00 uur;    Vergadering Moderamen 
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DIVERSE MEDEDELINGEN 
 

Bijbelzondag 25 oktober  

 

Op 25 oktober vieren we weer Bijbelzondag. Natuur-

lijk staat in de kerk elke zondag de Bijbel centraal. Maar deze dag vieren we 

dat we de Bijbel in onze eigen taal hebben en dat we er in alle vrijheid uit kun-

nen lezen.  

We staan stil bij mensen voor wie het hebben van de Bijbel geen vanzelfspre-

kendheid is. Er zijn nog ongeveer 3.900 talen waarin de Bijbel niet of niet volle-

dig is vertaald. Daarbij hebben ongeveer 1,5 miljard mensen geen directe toe-

gang tot een Bijbel. Het Nederlands Bijbelgenootschap werkt aan het dichtbij 

brengen van de Bijbel in binnen- en buitenland. 

Vanaf 11 september is alle informatie over Bijbelzondag 2020 te vinden op bij-

belgenootschap.nl  

Wilt u het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap steunen? Geef dan tij-

dens de collecte op 25 oktober in onze gemeente. 

 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap 

Contactpersoon: Janneke van baren 

 
 
Christenvervolging. 
In veel landen worden onze medechristenen vervolgd, met de dood bedreigd 
en soms ter dood veroordeeld omdat…zij christenen zijn…. 
Volgens Open Doors is er geen groep die meer vervolgd wordt. Deze organisa-
tie en HVC(Hulp Vervolgde Christenen) zetten zich in om dit aan de kaak te 
stellen. 
De Pakistaanse Asia Bibi zat jaren in de dodencel. Maar de opperrechter vond 
uiteindelijk de beschuldigingen zo bizar en ongeloofwaardig dat zij werd vrijge-
sproken. Heel veel publiciteit heeft dat zeker bewerkstelligd. 
En nu is Asif Pervaiz een van de vele slachtoffers. Zijn chef wilde dat hij zich 
bekeerde tot de Islam en na zijn weigering volgde de valse beschuldiging van 
blasfemie. Sinds 7 jaar verblijft hij in de gevangenis. Hopelijk komt hij en de 
tientallen andere christenen snel vrij. 
Het Nederlands Dagblad gaat ervan uit, dat kritiek op Pakistan erg mild is om 
de Pakistaanse regering niet te bruuskeren. 
  
Ger Stam 
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Bijbelleesrooster voor de maand oktober 2020 

 

1 oktober Daniël 5:1-12  Een teken aan de wand 

2 oktober Daniël 5:13-6:1  Afgeschreven 

3 oktober Daniël 6:2-10  Machtsmisbruik 

4 oktober Daniël 6:11-18  Voor de leeuwen gegooid 

5 oktober Daniël 6:19-29  Wie een kuil graaft voor een ander,  

        valt er zelf in. 

6 oktober Psalm 115  De HEER leeft 

7 oktober Matteüs 20:1-16 Goed betaald 

8 oktober Matteüs 20:17-34 Oog voor elkaar 

9 oktober Psalm 122  Vredesmars 

10 oktober Ezra 1:1-11(-2:70) Belofte vervuld 

11 oktober Ezra 3:1-13  Opbouwwerk 

12 oktober Ezra 4:1-16  Geen samenwerking 

13 oktober Ezra 4:17-5:5  Geen bouwvergunning 

14 oktober Ezra 5:6-17  In beroep 

15 oktober Ezra 6:1-5  Oude papieren 

16 oktober Ezra 6:6-12  Toestemming  

17 oktober Ezra 6:13-22  Oplev(er)ing 

18 oktober Matteüs 21:18-22 Vruchteloos 

19 oktober Matteüs 21:23-32 Bevoegd gezag 

20 oktober Matteüs 21:33-46 Wie krijgt de erfenis? 

21 oktober Matteüs 22:1-14 Uitnodigingen 

22 oktober Matteüs 22:15-22 Belastingregel 

23 oktober Matteüs 22:23-33 Levensantwoord 

24 oktober Psalm 110  Priester-Koning 

25 oktober Nehemia 7:72b-8:12 Persoonsregister gevonden 

26 oktober Nehemia 8:13-18 Zijn de papieren in orde? 

27 oktober Nehemia 9:1-17  Droog je tranen 

28 oktober Nehemia 9:18-28 Lessen trekken uit de geschiedenis 

29 oktober Nehemia 9:29-10:1(28) Schuldbewust 

30 oktober Nehemia 10:29-40 Contract 

31 oktober Psalm 43  Hoop op God 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


