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OVERDENKING 
 
Advent in coronatijd 
Advent is een tijd van verwachting. Wat valt er in een tijd van pandemie te ver-
wachten, als klimaatverandering steeds meer een dreigend perspectief wordt 
en aanslagen ons opnieuw opschrikken? De discipelen vragen aan Jezus 
‘Wanneer zal dit allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en 
de voltooiing van deze wereld herkennen?’ Jezus heeft het dan over epidemie-
en, rampen en oorlogen, maar zegt hij er bij: ‘dit is het einde niet. Het doel 
waarop jullie je richten is dat de messias komt.’  
Jezus waarschuwt er dus tegen om onheilstijdingen te koppelen aan ‘het einde 
der tijden’. Laat je verwachting op iets anders gericht zijn: het koninkrijk van 
God.  
Ik moet daarbij denken aan wat de Joodse filosoof Martin Buber eens vertelde 
over een ontmoeting in 1914 met een predikant met wie hij over het Bijbelboek 
Daniël sprak. De dominee meende op basis van de voorspellingen van de pro-
feet dat er een wereldoorlog zou uitbreken. De dominee had de tekenen der 
tijden op zich goed gezien, maar toch ging Buber niet in zijn gedachtegang 
mee, hij kwam tot het volgende inzicht: “De God die Daniël een zodanige voor-
kennis zou geven dat voor onze tijd de loop van de geschiedenis voorspeld kan 
worden is niet mijn God en is niet God. Maar de God tot wie Daniël in zijn lijden 
bidt, is de God van mij en de God van ons allemaal.” 

 
Martin Buber (historiek.net) 
 
Advent betekent dat wij de komst van de Mes-
sias verwachten, daar leven we naar toe, ook 
in coronatijd. We moeten er doorheen. Zullen 
we de klimaatverandering dan maar op zijn be-
loop laten, het virus zijn gang laten gaan, terro-
risme tolereren? Nee, want actieve verwachting 

is iets anders dan passief afwachten. Jezus draagt zijn leerlingen op om alert 
te zijn, op hun qui-vive. Een van zijn gelijkenissen eindigt met de zin: ‘Als de 
Messias ter wereld komt, zal hij dan geloof vinden op aarde?’ Daarmee vraagt 
de Heer ons of wij trouw zullen zijn aan onze opdracht. 
In deze advent in coronatijd is trouw zijn aan je opdracht zorgen dat de kerk 
door blijft gaan, dat er zorg en aandacht is voor wie het moeilijk hebben, je in-
zetten voor je leefwereld en bidden om vrede op aarde. 
Ik betrap mezelf wel eens op de uitspraak ‘we moeten het afwachten’, maar 
advent is gelukkig meer dan dat. We hebben iets goeds te verwachten: God 
komt naar deze wereld toe. Het kind in de kribbe is daarvan het levende bewijs. 
 
Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal.      Ds. F.C. de Ronde 
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KERKDIENSTEN 
 

6 december 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden 2e Adventszondag 

Voorganger Ds. J.H. van der Sterre, Dordrecht  

Ambtsdrager van dienst Janita Bom 

Collecte Rondgang 
 
              Uitgang 

1e Onderhoudsfonds  
2e Jeugdwerk 

Instandhouding kerk en eredienst  

 

7 december: geen Fendertshofdienst 

 
13 december 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden 3e Adventszondag, doopdienst(onder voorbehoud) 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Edward Goudriaan 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

KiA, Oekraïne 
Onderhoudsfonds  

 

 

20 december 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden 4e Adventszondag 

Voorganger Ds. mw. M. Bloklander, Waalwijk 

Ambtsdrager van dienst Susanne Baan 

Collecte Rondgang 
 
              Uitgang 

Onderhoud schuifdeurpanelen 
’t Trefpunt/De Vijverhof 

Voedselbank 

 
 
24 december 

22.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Kerstnachtdienst 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Linda van Strien 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

KiA, vluchtelingenkinderen in Griekenland 
Instandhouding kerk en eredienst  
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25 december 

10.00 uur – Aanvang 

    9.45 uur Samenzang 

De Dorpskerk 

Bijzonderheden Kerstgezinsdienst 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Saskia van der Eijk 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Pastoraat 
Mercy Ships 

 
27 december 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden  

Voorganger Mw. Gerarde de Jong, Oud Gastel 

Ambtsdrager van dienst Yvonne Langbroek 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

K&W/ Eigen gemeente: ouderenwerk 
Onderhoudsfonds  

 
31 december 

19.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Oudejaarsdienst 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Jan Tolenaars 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Oudejaarscollecte 
K&W/ Zendingskrans 

 

3 januari 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Nieuwjaarsdienst 

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

Ambtsdrager van dienst Adri de Vrij 

Collecte Rondgang 
 
              Uitgang 

1e Instandhouding kerk en eredienst 
2e K&W/ Pastoraat: bloemen 

Onderhoud orgels 
 
10 januari 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Doopdienst(onder voorbehoud) 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Otto Maris 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Pastoraat 
K&W/ Kerktelefoon 

 

11 januari: Fendertshofdienst (onder voorbehoud) 
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17 januari 

9.30 uur Rooms Katholieke kerk 

Bijzonderheden Oecumenische dienst Week van de Eenheid 

Voorgangers Ds. F.C. de Ronde en  
                   Pastoraal Medewerker P. Derks 

Ambtsdrager van dienst Susanne Baan 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Onderhoudsfonds 
Instandhouding kerk en eredienst 

 
24 januari 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Heilig Avondmaal 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Marion Kruis 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

K&W/ Dorcas 
K&W/ Dorcas 

 
31 januari 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden  

Voorganger Ds. W.H. Hendriks, Mijnsheerenland 

19.00 uur Zangdienst (onder voorbehoud) 

Ambtsdrager van dienst Edward Goudriaan 

Koster zangdienst                               Henk Nijhoff 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Onderhoudsfonds 
KiA/ Werelddiaconaat (Bangladesh) 

 
 

ROOSTERS 
 

 Kinderoppas Kindernevendienst 

  6 december --- Emie en Marloes 

13 december --- Saskia en Claudia 

20 december --- Marloes en Emie 

24 december --- ----- 

25 december --- Kinderen blijven in de kerk 

27 december --- Claudia en Marjolein 

31 december --- ----- 

  3 januari --- Marjolein en Neely Anne 

10 januari --- Marloes en Saskia 

17 januari --- Claudia en Emie 

24 januari --- Neely Anne en Judith 

31 januari --- Marjolein en Marloes 
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 Bloemendienst Organist 

  6 december Mineke Huitkar Ad van Sprang  

13 december Riet Verhagen Barthold Jongejan  

20 december Annaleen van Strien Ad van Sprang  

24 december Adrie de Bruijn Johan van der Steen  

25 december Adrie de Bruijn Barthold Jongejan  

27 december Sophie de Vette Ad van Sprang  

31 december Janita Bom Ad van Sprang  

  3 januari Joke Frijters Ad van Sprang 

10 januari Marianne Solleveld Johan van der Steen 

17 januari Dienst in R.K. kerk ---- 

24 januari Adri de vrij Barthold Jongejan 

31 januari Sandra Leijten Ad van Sprang 

 

 PPT-dienst Beamerdienst BHV dienst 

  6 december Ad Arjan --- 

13 december Lonneke Anton --- 

20 december Jan N. Sebastian --- 

24 december Tiny Jan K. --- 

25 december Jeannette Piet --- 

27 december Ad Willian --- 

31 december Lonneke  Peter --- 

  3 januari Jan N. Arjan --- 

10 januari Tiny Anton --- 

17 januari RK kerk RK kerk --- 

24 januari Jeannette Sebastian --- 

31 januari Ad Jan K. --- 

 

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. 
 
6 december: 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 We-
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reld deelt dit verlangen, want geloofsopvoeding is er niet alleen op zondag in 

de kerk, maar is van alledag.  

13 december: Kerk in Actie: Oekraïne (Kinderen in de knel) 
Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden 
opgevangen in staatsinternaten, die moeite hebben om een echt gezinsver-
vangend huis te zijn. Zo ook in het stadje Vynnyky. Directrice Liliya Svystovych 
richtte daarom de School van Onze Dromen op om deze kinderen betere kan-
sen te geven. De school zet zich in om het speciaal onderwijs in internaten po-
sitief te veranderen. Personeelsleden worden erin getraind hoe ze een goede, 
liefdevolle relatie kunnen opbouwen met kinderen, ouders, voogden of verzor-
gers. Ook leren ze om te gaan met sociale problemen en gedragsproblemen. 
Daarnaast wordt het gebouw opgeknapt tot een veilige, schone en vrolijke 
leefomgeving voor kinderen. 
 
20 december: Voedselbank 
In Moerdijk is al heel wat jaren een Voedselbank actief. Armoede is namelijk 
een probleem dat ook onze gemeente niet voorbijgaat, al blijft het voor de bui-
tenwereld 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. 
 
Kerstnachtdienst 24 december: Kerk in Actie: Een beter leven voor vluch-
telingenkinderen in Griekenland 
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden 
bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn 
hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, 
op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? Kerken 
staan op omdat ze geloven in een beter leven voor deze kinderen. Juist met 
advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een 
vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het donker en dat geven wij door. 
We helpen de kinderen met voedsel, kleding en onderwijs en we proberen hen 
op een betere plek te krijgen. Kom ook in actie en geef! Geef licht aan vluchte-
lingenkinderen in Griekenland! 
 
Kerstgezinsdienst 25 december: Mercy Ships 
“ Medische zorg voor ieder mens” 
Wij geloven dat medische zorg voor ieder mens beschikbaar moet zijn. Daar 
draagt Mercy Ships aan bij. Met ons grootste ziekenhuisschip ter wereld, vol 
professionele vrijwilligers, maken we door operaties en trainingen chirurgische 
zorg toegankelijk voor de allerarmsten. Wij houden van mensen en ieder men-
senleven is het waard om voor te vechten. Dat maakt ons werk betekenisvol en 
creëert impact. We bieden onze vrijwilligers en donateurs de kans om hun ei-
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gen leven te verrijken door onderdeel te zijn van ons verhaal. Met elkaar geven 
we nieuwe hoop en toekomstperspectief aan de mensen die we behandelen, 
zodat ze met zelfvertrouwen weer mee kunnen doen in hun eigen leefomge-
ving. Wij geven geloof, hoop en liefde door. 
 
27 december: Eigen gemeente: Ouderenwerk 
De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om ‘omzien naar elkaar’. Dat ge-
beurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pas-
toraat. Juist in deze tijd waarin door de corona ouderen vaak eenzaam zijn, 
wordt het bezoekwerk aan ouderen zeer gewaardeerd.   
 
Oudejaarsdienst 31 december: Zendingskrans 
Al meer dan 55 jaar bestaat de Zendingskrans. Bij de oprichting had niemand 
dat kunnen bedenken, maar dit belangrijke stukje werk is heel goed aangesla-
gen in ons dorp. Thuis maken de deelneemsters kinderkleding voor Dorcas. 
Die voorziet de kwetsbare en  allerarmste kinderen van Oost-Europa en Afrika 
van kleding. Kleding is net als voedsel een eerste levensbehoefte en zorgt er-
voor dat de kinderen worden beschermt tegen warmte en kou. 
 
3 januari: Eigen gemeente: Pastoraat/bloemen 
De taakgroep Kerk en Wereld collecteert op zondag 3 januari voor de bloemen 
in het Pastoraat. De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om ‘omzien naar 
elkaar’. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker 
ook in het pastoraat. Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties waarin men-
sen samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. Bloemen zijn enorm 
belangrijk in onze gemeente om mensen te laten zien dat we hen niet vergeten 
(zijn). Daarom vragen we uw aandacht en bijdrage voor deze collecte. 
 
10 januari: Eigen gemeentewerk: KerkWebRadio 
Op zondag 10 januari collecteren we voor het in stand houden van de kerktele-
foon. De kerktelefoon is een geweldig middel voor diegenen die niet meer in 
staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. De taakgroep Kerk en Wereld (Diaco-
nie) verzorgt deze voorziening en met de opbrengst van de collecte kunnen we 
die in stand houden voor de aan huis gebonden gemeenteleden. Helpt u mee? 
 
24 januari: Dorcas  
Missie: Wij werken aan blijvende verandering in het leven van de aller-
armsten. 
Dorcas is veel meer dan een ver-van-je-bed-ontwikkelingsorganisatie voor ar-
me mensen in verre landen. Het is een beweging die bestaat uit duizenden en-
thousiaste vrijwilligers, zakelijke partners, gepassioneerde bidders, bevlogen 
medewerkers en andere geïnteresseerde betrokkenen. Een beweging waar ie-
dereen bij mag horen en waar iedereen op zijn eigen manier aan bij kan dra-
gen. Zo worden mensen in Nederland verbonden aan mensen in nood. 
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31 januari: Kerk in Actie: Werelddiaconaat (Bangladesh) 
Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaat-
verandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen 
spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct ge-
volgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Ban-
gladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een over-
stroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen 
die beter bestand zijn tegen storm en regen. 

 

U kunt alle hiervoor genoemde projecten ook steunen door uw gift over te ma-

ken aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en 

Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 260 540 onder 

vermelding van het project dat u wilt steunen. 
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TAAKGROEP   GEMEENTE   ZIJN 
 

 
Van de kerkenraadstafel 

 
 

Vacatures kerkenraad 2021 
 
In 2021 eindigt voor vijf kerkenraadsleden hun ambtstermijn:  
- Susanne Baan-Slager, ouderling-scriba 
- Janita Bom-Crezee, ouderling Gemeentezijn 
- Nicky van Dam, jeugdouderling 
- Alex Solleveld, diaken 
- Adri de Vrij-Lodders, wijkouderling. 
Susanne Baan en Alex Solleveld zullen aftreden. Janita Bom, Nicky van Dam 
en Adri de Vrij hebben aangegeven hun taak als ambtsdrager nog te willen 
voortzetten, Janita en Nicky voor 2 jaar, Adri voor 4 jaar. 
De kerkenraad is erg blij met deze toezeggingen.  
 
Behalve de twee kerkenraadsleden beëindigen ook drie taakgroepleden hun 
activiteiten:  
Rianne Verschuur stopt - i.v.m. verhuizing - als lid van de taakgroep Gemeen-
tezijn én de taakgroep Jeugd,  
Aron Bom stopt bij de taakgroep Jeugd. 
Piet de Lange stopt als pastoraal medewerker in Heijningen 
 
Wij vragen u voor de vacatures ambtsdragers/ kerkenraadsleden (ouderling-
scriba en diaken) en voor taakgroepleden (voor de taakgroep Gemeentezijn, 
voor de taakgroep Jeugd en de taakgroep Pastoraat) namen in te dienen.  
De verschillende formulieren hiervoor liggen op de leestafel achterin de kerk, 
maar zijn ook op te vragen bij de scriba.  
Wilt u uw formulieren uiterlijk zondag 10 januari in de stembus achterin de 
kerk doen of bij de scriba inleveren (Meerkoet 3)?  
 
N.B. Voor de kerkenraadsleden kunt u ook namen indienen van gemeentele-
den die nu al taakgroeplid zijn; zij zouden ambtsdrager kunnen worden. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 
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Namens de kerkenraad, Susanne Baan, scriba 
Doopdiensten 
Voor de komende tijd zijn er twee doopdiensten gepland. Om de doopouders 
gelegenheid te geven familie en vrienden uit te nodigen, zullen er op deze zon-
dagen minder plekken in de kerk beschikbaar zijn voor andere gemeenteleden. 
We rekenen op uw begrip. 
Op 13 december hopen Ben den Boer en Nicky van Dam hun dochter Lieke 
ten doop te houden en op 10 januari willen Wim van Strien en Marieke Luister-
burg hun dochter Nora laten dopen. Het is al een tijd geleden dat we een 
doopdienst hebben mogen beleven in onze gemeente, dus iets om naar uit te 
kijken. 
 
Ds. Franc de Ronde 
 
Martin Luther en de volksgezondheid 
Op de website van www.woordenmetzielenzin.nl kwam ik een tekst tegen van 
Maarten Luther naar aanleiding van een epidemie in zijn tijd.  

Vijfhonderd jaar geleden waarde de pest door Europa. 
In sommige opzichten was die tijd heel vergelijkbaar 
met de onze. Vandaar dat een stukje uit een toespraak 
van Luther (de monnik die de Reformatie inluidde) op-
eens weer heel actueel klinkt. Het zijn woorden uit het 
jaar 1527: 
“Ik zal God bidden dat Hij ons genadig wil bewaren en 
beschermen. Vervolgens zal ik ontsmetten, de lucht 
helpen zuiveren, medicijnen toedienen en die ook zelf 
nemen.  
Ik zal plaatsen en personen mijden wanneer mijn aan-
wezigheid niet noodzakelijk is, om te voorkomen dat ik 

besmet raak en dan door mijn onachtzaamheid ook anderen besmet, met mo-
gelijk hun dood tot gevolg. 
Als God mij tot zich wil nemen, dan weet Hij mij te vinden. Tot die tijd zal ik 
doen wat Hij van mij verwacht en ik zal niet verantwoordelijk zijn voor mijn ei-
gen dood of de dood van anderen. Maar als mijn naaste mij nodig heeft, dan 
zal ik hem niet mijden maar vrijmoedig naar hem toegaan. 
Zó is een Godvrezend geloof: het is niet onbezonnen en roekeloos en het stelt 
God niet op de proef.” 
 
Ds. Franc de Ronde 
 
 
Top2000-dienst 
In november kon de Top 2000 dienst helaas niet doorgaan. We hopen deze in 
januari alsnog te kunnen houden, daarover zullen we u uiteraard tijdig informe-
ren. 
Taakgroep Gemeentezijn 

http://www.woordenmetzielenzin.nl/
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Nog steeds kunnen we niet een mooie boekentafel 
voor u neerzetten. Maar op de achtergrond zijn we 
er wel met een grote voorraad mooie boeken in on-
ze kast. Binnenkort gaat er weer een bestelling 

naar de boekhandel in Putten.  
Heeft u al gedacht over de aanschaf van een Bijbels dagboek of een kalen-
der(tje) voor 2021? Geef het ons door en wij zorgen dat u het spoedig thuis 
krijgt met de rekening. 
We staan voor u klaar en wensen u, ondanks de beperkingen, goede en 
mooie weken. 
Nel, Janneke en Bep 

 
Ouderensoos 
De kerstviering van de ouderen gaat dit jaar niet door, maar we hebben wel 
iets anders bedacht. Graag zouden we u weer ontmoeten en met elkaar de ge-
boorte van onze Here Jezus gedenken. 
We hebben nu een andere manier bedacht en daar wordt aan gewerkt. Tot 
ziens  in december. Als extra groet een gedicht van Ronald Lammers.  
Een hartelijke groet van Addy,  Bep, Nel en Nel. 
 

Ik geef je Mijn vrede. Ik reik jou Mijn hand. 
Ik geef je Mijn sterkte. Door Mij houd je stand. 
Ik geef je genade, een teken van trouw. 
Ik ben als een Vader. Ik ben er voor jou. 

Ik geef je Mijn blijdschap. Ik geef je Mijn kracht. 
Ik geef je Mijn uitzicht, het licht in de nacht. 
Ik geef je Mijn warmte, een vuur in de kou. 
Ik geef je Mijn liefde. Ik ben er voor jou. 

Ik geef je Mijn toekomst. Ik geef je Mijn troost. 
Want Ik zal beschermen wat zwak is en broos. 
Ik geef je Mijn stilte die nimmer benauwt. 
In Mij mag je rusten. Ik ben er voor jou. 

Ik geef je Mijn vriendschap. Een arm om je heen. 
Ik geef je Mijn Woord. Je bent nooit meer alleen. 
Ik geef je Mijn leven, omdat Ik van je hou. 
Ik geef je Mijn Geest, want Ik ben er voor jou. 

Al je vragen en zorgen vinden rust in Mij. 
Dus wees maar geborgen, Ik sta aan je zij. 
‘k Heb alles gegeven , wat jij niet verdient. 
Ik wil in jou leven, want Ik ben jouw Vriend. 

Een gedicht van Ronald Lammers. 
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Taakgroep Jeugd 

 
Van de kindernevendienst                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste jongens en meisjes,  
 
Wat is het beste nieuws dat je kunt bedenken? Daarover denken we in de ad-
ventstijd met jullie na. Zo leven we toe naar kerst, het feest van de geboorte 
van Jezus. Zijn komst is goed nieuws voor de hele wereld.  
Voor elke week is er een grote poster van een krantenpagina: ‘De Adventsbo-
de’. De illustraties en nieuwsberichten vormen een inleiding op de Bijbelverha-
len. 
 
Tijdens de adventsperiode hebben we iedere zondag een uur kinderneven-
dienst gepland in De Vijverhof. 
Iedere zondag zal één van de kinderen in de kerk een kaarsje aansteken en 
het adventsgedichtje van die week voorlezen. In De Vijverhof kunnen de ande-
re kinderen via de livestream meekijken. 
 
Ondertussen is een hele groep kinderen al begonnen met het oefenen voor 
een heel leuke kerstmusical over Goed Nieuws. Deze musical hopen ze tijdens 
de kerstgezinsdienst op eerst kerstdag aan iedereen te laten zien.  
Misschien kunnen jullie er wel weer in de kerk naar kijken en anders thuis via 
de livestream. 
 
29 november was het eerste advent. Meneer Tuur stond op de uitkijk. Zou de 
koningin al komen? Hij zag aan de vijgenboom dat het al bijna zomer werd. 
Dan zou ze vast al snel komen! 
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6 december is het 2e advent. We horen het verhaal van Johannes de Doper. 
Hij wordt door de priesters en Levieten ondervraagd: ‘Ben jij de Messias?’ Jo-
hannes vertelt dat hij dat niet is en dat na hem iemand komt die veel belangrij-
ker is. 
 
13 december gaat het over Jesaja die de mensen moed inspreekt. ‘De Heer 
zegt:”Ik maak alles nieuwe en jullie mogen mij helpen. Wees goed voor elkaar. 
Help elkaar. Doe wat je kunt en ik, de Heer, zal de rest doen”. 
 
20 december horen we dat de engel Gabriël verschijnt aan Maria en vertelt dat 
ze een kindje krijgt dat ze Jezus moet noemen, Gods Zoon. De engel vertelt 
ook dat de oude Elisabeth een kindje zal krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 december Wereldnieuws. Vandaag is het kerstfeest en lezen we het ver-
haal van de geboorte van Jezus. Hij wordt geboren in een stal en krijgt meteen 
al veel bezoek 
 
27 december lezen we dat Jozef en Maria met hun kindje Jezus in de tempel 
zijn. Daar ontmoeten ze Simeon en Hanna. Wat zijn deze mensen blij om Je-
zus te zien! 
 
3 januari horen we het verhaal van de drie wijzen die op zoek gaan naar de 
koning en Jezus vinden. 
 
 
Tot ziens! Groeten van de juffen. 
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TAAKGROEP   BEHEER 
 

 

Verantwoording collecten 
18 okt.   Instandhouding kerk en eredienst              €  128,20 
25 okt.   Onderhoudsfonds                                       €   106,85  
  8 nov.  Oogstcollecte voor Dankdag                      €   443,50  
             (incl contante giften bij fruitoogstbakjes) 
  8 nov.  Instandhouding kerk en eredienst              €    63,80 
25 okt.   Onderhoudsfonds                                      €  126,31 
 
Giften 
Via de bank is er voor de kerk een gift van € 2.000,- ontvangen. 
Via mw. A. van Nieuwenhuijzen is er een bedrag binnengekomen van € 10,- en 
van € 20,- voor de kerk , via dhr. W. Langbroek een bedrag van € 10,- en € 20,- 
voor de kerk. Ook zijn er giften via de bank binnengekomen voor Dankdag van 
€ 150,-, € 100,-, 2x € 50,-, € 30,- en € 25,- buiten alle stortingen via de GIVT 
app.  Dank voor uw bijdragen. 

 

Ondanks al deze giften zijn de inkomsten voor de kerk dit jaar drastisch naar 
beneden gegaan. Alleen de Oogstcollecte voor Dankdag bracht al € 400,- min-
der op dan andere jaren. Mocht u alsnog een gift willen overmaken, dan kan 
dat op bankrekening NL02 RABO 0346 703 433 van de Prot. gem. Fijnaart 
o.v.v. Oogstcollecte Dankdag.  De wekelijkse collecten brengen dit jaar ruim € 
100,- minder op dan in vorige jaren. Over een jaar bekeken gaat dat over ruim 
€ 5000,- en dan hebben dit jaar de fancy fair en de bazar op Koningsdag geen 
doorgang kunnen vinden wat normaal ook zo'n € 10.000,- opbracht. De extra 
Actie Kerkbalans die we in de zomer gehouden hebben heeft wel € 5000,- op-
gebracht, inkomsten die we delen met taakgroep Kerk en Wereld. Ook probe-
ren we in december een alternatieve kerstmarkt te organiseren waarover u el-
ders in dit kerkblad het nodige kunt lezen. 

  
Kerkbalans 2020 
  
 De toezeggingen voor de Actie Kerkbalans bedragen tot nu € 91.671 waarvan 
inmiddels al weer € 81.699 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 een van de kerkrentmeesters inleveren.  
 
Hartelijk dank voor uw toezeggingen en bijdragen . 
 
Sluiten bankrekeningen 
Vooral bij de ING bank zijn de bankkosten de afgelopen jaren flink gestegen. 
De kosten alleen al voor het gebruik van acceptgiro's deze maand van de Soli-
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dariteitskas bedroegen € 94,50. Dat heeft ons doen besluiten enkele bankre-
keningen te sluiten en de andere rekeningen voor gezamenlijke doelen te gaan 
gebruiken.  
De volgende bankrekeningen worden gesloten:  
voor het kerkblad: NL02 INGB 0009 6382 92 en  
voor de paascollecte: NL31 INGB 0009 6383 52  
Mocht u nog een betaling willen verrichten voor het abonnement op Contact-
ruimte, gelieve dit over te maken naar de algemene rekening van de kerk: 
NL64 INGB 0001 0844 92 t.n.v. Kerkrentmeesters Prot. Gemeente Fijnaart .  
Vanaf half december zullen alle binnenkomende betalingen op de twee geslo-
ten rekeningen automatisch geretourneerd worden naar de afzender. Helaas 
heeft de ING geen doorstuurregeling. Mocht u vragen en/of opmerkingen heb-
ben dan kunt u contact opnemen met Jan Tolenaars, tel.: 06-15332198 of  
via e-mail: jjtolenaars@hetnet.nl. 
Wilt u alsnog een machtiging afgeven voor uw betalingen aan de kerk, neemt u 
dan contact op met de penningmeester. Ook als u voor dit jaar al betaald heeft, 
geen probleem dan kunnen we er volgend jaar mee starten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer 

 

Probleem acceptgiro’s 

De vorige maand heeft u de acceptgirokaarten bestemd voor de betaling van 

het kerkblad niet kunnen gebruiken. Dit is de eerste keer sinds mensenheuge-

nis. Voornamelijk wordt deze kaart gebruikt voor gemeenteleden die niet tele-

bankieren, veelal de ouderen in de gemeente. Het is een mooi hulpmiddel, 

maar wel duur, want de ontvanger van de betaling (in dit geval de kerk) betaalt 

€ 1,50 bankkosten.  

De bank wast zijn handen in onschuld en niemand kan zeggen wat er nu wer-

kelijk misgegaan is. De rekening is niet geblokkeerd voor betalingen per ac-

ceptgiro, zoals het bericht luidde dat via uw eigen bank bij u terugkwam. De 

kaarten zien er hetzelfde uit als voorheen of voor andere acties. Een fors aan-

tal gemeenteleden heeft contact met me gezocht om dit op te lossen (of con-

tant of via een incasso) of heeft via een andere weg kunnen betalen. 

Nu kan ik me voorstellen dat er nog gemeenteleden zijn die hun betaling terug-

gekregen hebben via hun bank. Mocht dat het geval zijn, neemt u dan a.u.b. 

contact op via 06-15332198 of via jjtolenaars@hetnet.nl. Dan kan ik u helpen 

een oplossing te vinden. Hopelijk gaat het de volgende keer weer als vanouds 

en kunt u gewoon betalen.  

Zoals voorheen ook al vermeld, kunt u een automatische incasso afgeven, dan 

hoeft u zelf niets te doen en wordt het verschuldigde bedrag afgeschreven. Dit 

is vele malen goedkoper voor de kerk (per incasso € 0,11 aan kosten). Bent u 

het er niet mee eens of heeft u er vragen over, dan kan het altijd geretourneerd 

worden.  

Met vriendelijke groet, Jan Tolenaars 

mailto:jjtolenaars@hetnet.nl
mailto:jjtolenaars@hetnet.nl
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Acties als alternatief voor de kerstmarkt. 
 
Het is bekend dat we door de maatregelen vanwege het coronavirus behoorlijk 
beperkt zijn in de mogelijkheden om onze activiteiten zoals kerstmarkt etc. te 
organiseren. 
Maar toch willen we als taakgroep Beheer niet bij de pakken neerzitten en wil-
len we proberen enkele acties te organiseren waarbij we toch een opbrengst 
voor de kerk kunnen realiseren. 
De acties zullen bestaan uit de volgende mogelijkheden die u via een  
bestelformulier kunt aangeven: 
Het bestellen van kerststukjes die door onze vrijwilligsters zullen worden ge-
maakt. Er worden twee soorten gemaakt.  
De kleine stukjes kosten € 8,00 per stuk en de grote € 12,00 per stuk. 
Verder zullen we ook oliebollen gaan bakken die u dan kunt bestellen. 
Een zak met 10 oliebollen kost € 7,50. 
Ook houden we een loterij waarbij u de loten kunt bestellen en wij zorgen dat 
ze in uw bezit komen, of u kunt ze ook bij uw afhaalbestelling meenemen.  
De loten kosten € 2,50 per stuk. U kunt dan een mooie hoofdprijs winnen van  
€ 300,00 of een tweede prijs van € 150,00. 
Het doel is om ondanks de beperkte mogelijkheden toch geld voor onze kerk te 
ontvangen. 
De acties zullen op zaterdag 12 december worden gehouden. Het is dus de 
bedoeling dat u uw bestelling dan bij ‘t Trefpunt afhaalt. Mocht u hiertoe niet in 
staat zijn dan zullen wij in overleg met u een oplossing bedenken. 
U kunt ruim van tevoren uw bestelformulier invullen en bezorgen op een van de 
adressen die erop vermeld staan. Of u kunt bestellen via het telefoonnummer 
0615332198. Verder is er de mogelijkheid om uw ingevulde formulier te scan-
nen en te sturen naar Jan32tol@hetnet.nl maar u kunt natuurlijk ook een ge-
woon e-mailtje met uw bestelling naar dit adres sturen. 
  
 
De bestellingen ontvangen we graag uiterlijk 9 december. 
We vragen u zoveel als mogelijk is vooraf te betalen op rekeningnummer:  
Protestantse gemeente Fijnaart NL02RABO0346703433 onder vermelding:  
alternatieve kerstmarkt. 
Andere suggesties over betalen staan op het bestelformulier, zoals gepast geld 
in een enveloppe en we kijken nog naar een mogelijkheid om  
contactloos pinnen mogelijk te maken. 
We hopen dat u de acties wilt ondersteunen door bestellingen te doen. 
Mochten er buren, kennissen of familieleden zijn die ook willen bestellen, dan 
kunt u het formulier gewoon kopiëren. 
Wilt u de kerk gewoon financieel ondersteunen dan is een bedrag storten op de 
bovenstaande rekening ook een mogelijkheid. 
Bij voorbaat hartelijk dank. 
Namens de taakgroep Beheer en alle vrijwilligers die meehelpen, 
Henk Nijhoff 

mailto:Jan32tol@hetnet.nl
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Actie Kerkbalans 2021 

 Het thema voor Actie Kerkbalans 2021 is  

             
           ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ 
  
De actie loopt van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari. Met veel  

vrijwilligers halen we ook in onze gemeente geld op voor onze eigen kerk.  

 

Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis. 
In de kerk wordt gebeden, gezongen, gerouwd en gevierd. 
Mensen komen samen om hun geloof in God, maar ook om hun levenservarin-
gen te delen. Dat geeft een bijzondere band. Kerkleden willen gastvrij zijn naar 
hen die God nog niet kennen, maar ook naar jonge mensen die hun leven nog 
voor zich hebben en dat willen delen met God en met elkaar. 
Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? 
Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. 
Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan 

 

In 2020 is het niet altijd gemakkelijk geweest door het coronavirus. We hadden 

en hebben er allemaal mee te maken gehad. 

We hebben direct bezoek aan de kerkdiensten moeten beperken en ook be-

zoek thuis was niet altijd mogelijk.  

Dit alles heeft daarbij ook flinke gevolgen gehad voor de financiën van onze 

gemeente want doordat we het bezoek aan de kerkdiensten moesten beper-

ken, zijn ook de bijdragen aan de collectes teruggelopen. Ook onze jaarlijkse 

activiteiten zoals de bazaar en fancy fair konden niet doorgaan. Al met al is er 

toch wel een gat in de financiën geslagen van ongeveer € 13.000,-. We hopen 

dat het in 2021 weer beter mag gaan en ons aangesproken voelen door een 

aantal uitspraken die hier volgen:  

Inspirerende vieringen 
Elke week even pauze nemen. Even uitstijgen boven de drukte van elke dag 
om te bidden voor alles waar je tegen oploopt. Aangeraakt worden door God 
en je geloof met anderen delen. 
Een zorgzame gemeenschap 
Een bezoekje als je ziek bent, een bemoedigende schouderklop, een helpende 
hand: omzien naar elkaar en voor elkaar zorgen, dat is het kloppende hart van 
kerk-zijn. 
Een gastvrije kerk 
Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt: in de kerk ben je welkom. Je 
vindt er een luisterend oor. God houdt ook van jou en kent je zoals je echt bent. 
“Omzien naar elkaar betekent elkaar zien door de ogen van God.  
“Zoals we met ons geloof en onze beschikbare talenten bijdragen aan het 
leven van de Kerk, is het tevens onze roeping om van onze financiële middelen 
te delen met de gemeenschap van de Kerk. 
Actie Kerkbalans nodigt ons daartoe uit.” 
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Meer geven zonder meer te betalen? Geef een periodieke gift! 
Met de schenkcalculator kunt u het belastingvoordeel van een periodieke gift 
berekenen.  
Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelf-
de bedrag schenkt. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangif-
te. U krijgt daardoor meer geld terug van de belastingdienst dan bij een gewo-
ne gift.  

Wil u meer weten over deze vorm van geven, ga dan naar pknfijnaart.nl/geef of 

naar https://pkn.schenkcalculator.nl/ 

U vindt hier onder andere de schenkcalculator en het formulier om periodiek 

geven te regelen. Uiteraard kunt u dit ook per mail opvragen via  

kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl of penningmeester@pknfijnaart.nl 

 

Namens taakgroep Beheer, 

Henk Nijhoff. 

 

 

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 € 1,50 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pknfijnaart.nl/geef
https://pkn.schenkcalculator.nl/
mailto:kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl
mailto:penningmeester@pknfijnaart.nl
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TAAKGROEP KERK en WERELD 
 

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld 
 
18 oktober Kerk in Actie: Rohingya vluchtelingen     € 151.82 
25 oktober Nederlands Bijbelgenootschap                € 121.36 
 1 november Kerk in Actie: Sterke vrouwen in Papoa  € 124.85  
 8 november Fruitbakjes                                               € 166.43 
15 november Zendingsdienst                                        € 538.31 
 
We zijn blij verrast dat u zo meeleeft met het werk van Kerk en Wereld ! 
Hartelijk dank voor de giften, groot en klein, die we van u mogen ontvangen 
Hierdoor zijn we in staat om het goede werk van allerlei instanties ten behoeve 
van minderbedeelden te blijven steunen.  
 
Zendingsdienst 15 november 2020 voor Asiancare Pakistan 
De opbrengst van de collecte is € 538,31  . Taakgroep Kerk en Wereld vult het 
bedrag aan tot  € 600,- voor de nood in Pakistan. 
Alle gevers hartelijk dank voor uw gulle bijdrage. 

 
Bedankt! (dankdag 2020) 
Door taakgroep Pastoraat en Kerk en Wereld zijn er dit jaar weer heel wat 
fruitbakjes klaargemaakt. 
Dit jaar vanwege corona in een mooie doos verpakt. Vanwege corona zijn deze 
door de taakgroep Pastoraat zonder kinderen rondgebracht. Ook zijn er weer 
een aantal mooie grote fruitmanden samengesteld. 
Iedereen weer bedankt voor de goede samenwerking ! 
 

 
 
Daarnaast willen we onze dank uitbrengen naar de sponsoren van het fruit, 
de groente en de chocola : Westende fruitteelt ,Fruitteler Roks, Rijk Zwaan en 
de Jumbo. 
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Iedere bijdrage telt 

Een muntje, een briefje, een collectebon. De ene keer bewust een mooi be-

drag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig in de portemonnee zit. 

Hoe groot of klein ook, iedere gift is een daad van betrokkenheid en medele-

ven. Of we weinig of veel kunnen delen, we vertrouwen erop dat God het zal 

zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Hartelijk dank voor uw gift! 

 
Kerkauto 
Op zondagochtend gaan veel mensen naar de kerk, te voet, per fiets of met de 
auto. Allemaal mensen die de diensten willen bijwonen. Voor degenen die niet 
meer op eigen gelegenheid naar onze kerk kunnen gaan, bestaat de kerkauto. 
Het gaat hierbij om vrijwilligers, die mensen met hun eigen auto ophalen, mee-
nemen naar de kerk en weer terugbrengen. 
Voor meer informatie over de kerkauto (ook als u wilt rijden) kunt u contact op-
nemen met de coördinator, Tanny Verhagen, telefoonnummer 0168-46 28 94. 

 
 

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

• Klik vervolgens op ‘Kerkradio’. 

• Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.  

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

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

• Veel luisterplezier. 

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

 
  7 dec.     20.00 uur Vergadering Kerkenraad 
12 jan.     20.00 uur Moderamen 

21 jan     15.30 uur Donderdag bijbelgespreksgroep. 

26 jan.      20.00 uur Vergadering kerkenraad 
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Bijbelleesrooster voor de maanden december en januari 

 

  1 december Jesaja 2:1-9  Verenigde naties 

  2 december Jesaja 2:10-22  Berg je! 

  3 december Jesaja 3:1-12  Chaos 

  4 december Jesaja 3:13-4:1  Wanverhouding 

  5 december Jesaja 4:2-6  Vernieuwing 

  6 december 1 Tessalonic. 1:1-10 Missionaire gemeente 

  7 december 1 Tessalonic. 2:1-12 Vruchtbaar bezoek 

  8 december 1 Tessalonic. 2:13-20 Ondanks tegenwerking ... 

  9 december 1 Tessalonic. 3:1-13 ... toch volgehouden 

10 december 1 Tessalonic. 4:1-12 Liefde in praktijk 

11 december 1 Tessalonic. 4:13-18  Troost 

12 december 1 Tessalonic. 5:1-11 Laat u (niet) verrassen 

13 december 1 Tessalonic. 5:12-28 Trouw 

14 december Haggai 1:1-15  Bouwbeleid 

15 december Haggai 2:1-9  Zeg niet: vroeger was alles beter 

16 december Haggai 2:10-23  Als je zoveel ellende ziet, waarom  

     kom je dan niet bij God? 

17 december Jesaja 50:1-3  Confronterende vragen 

18 december Jesaja 50:4-11  God is nabij 

19 december Psalm 132  Vaste woon- en verblijfplaats 

20 december Jesaja 51:1-8  Vastigheid 

21 december Jesaja 51:9-16  Je wachter zal niet sluimeren 

22 december Jesaja 51:17-23  Bescherming 

23 december Jesaja 52:1-6  Bevrijding 

24 december Psalm 2  Volken trekken samen 

25 december Jesaja 52:7-12  Goed nieuws 

26 december Jesaja 52:13-15  Sprakeloos 

27 december Jesaja 53:1-6  Opvallend onopvallen 

28 december Jesaja 53:7-12  Herder als schaap 

29 december Jesaja 54:1-5  Vruchtbaar 

30 december Jesaja 54:6-10  Grenzeloze liefde 

31 december Jesaja 54:11-17  Steengoed  
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  1 januari  Psalm 8  Kijk naar de sterren 

  2 januari Genesis 11:10-32 Halverwege 

  3 januari Genesis 12:1-9  Vertreksein 

  4 januari Genesis 12:10-20 Vertrouwenscrisis 

  5 januari Genesis 13:1-18 Uit elkaar 

  6 januari Genesis 14:1-12 Teruggepakt 

  7 januari Genesis 14:13-24 Abram gezegend 

  8 januari Genesis 15:1-11 Hogere sterrenkunde 

  9 januari Genesis 15:12-21 Toekomstvisioen 

10 januari Psalm 7  Schuilplaats 

11 januari Romeinen 12:1-8 Gave gaven 

12 januari Romeinen 12:9-21 Wees een medemens 

13 januari Romeinen 13:1-7 Goed burgerschap 

14 januari Romeinen 13:8-14 God liefhebben laat je zien door 

 naastenliefde 

15 januari Genesis 16:1-16 Blijde verwachting? 

16 januari Genesis 17:1-14 Naamsverandering 

17 januari Genesis 17:15-27 Abraham lacht 

18 januari Psalm 40  Gered van de dood 

19 januari 1 Petrus 1:1-12  Kostbaar geloof 

20 januari 1 Petrus 1:13-25 Onvergankelijk 

21 januari 1 Petrus 2:1-10  Heilig volk 

22 januari Marcus 1:1-13  Over de Vader, de Zoon en de Geest 

23 januari Marcus 1:14-20  Spreken met gezag 

24 januari Marcus 1:21-34  Doorvertellen 

25 januari Psalm 107:1-22  God is trouw 

26 januari Psalm 107:23-43 Zie jij het ook? 

27 januari Deuteronomium 16:18–17:1 Recht 

28 januari Deuteronomium 17:2-13  Vorm van proces 

29 januari Deuteronomium 17:14-20 Koningswet 

30 januari Deuteronomium 18:1-13  Met grond zonder grond 

31 januari Deuteronomium 18:14-22 Echte en valse profeten 

 

 

 

 


