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OVERDENKING 
 

Voor ons 

 

Bij de vorige verkiezingen was er een politicus die ieder debat over het buiten-

land begon met de opmerking dat hijzelf jaren in Egypte had gewoond. Dat 

werd op den duur een beetje komisch. Bij de afgelopen campagne heb ik hem 

daar ook niet meer over gehoord.  

Als Joden vroeger en nu Pasen (Pesach) vieren, dan zeggen ze dat ze zelf 

slaaf waren in Egypte en dat ze zelf uit Egypte zijn bevrijd. Ook al zijn ze er 

persoonlijk nooit geweest, ze vertellen het zo dat ze het zelf hebben meege-

maakt.  

Dan kan het gebeuren dat een kind aan een van zijn ouders vraagt: “Heb je 

dan meegebouwd aan de pyramides? Was het er echt zo slecht, er was toch te 

eten en te drinken?” “Ja, maar we werden er mishandeld en onderdrukt en als 

vijanden gezien.” Van generatie op generatie geeft het Joodse volk deze erva-

ring door, die al te vaak herkenbaar was, maar ook de ervaring van bevrijding 

en bijzondere nabijheid: Niet alleen onze voorouders, wijzelf zijn toen bevrijd! 

Toen er drie dagen duisternis was in Egypte, was er licht in de huizen van de 

Israëlieten. Waarom? Omdat zij geloofden in hun Schepper.  

Wanneer wij als gemeente van Christus Pasen vieren, laten we dat dan inder-

daad zo ervaren dat we het zelf meemaken. Dat het voor ons gebeurt. Met Je-

zus sterven en opstaan! Misschien verlang je na het afgelopen jaar wel extra 

naar zo’n nieuw begin. 

Als Jezus sterft is er een Egyptische duisternis in het hele land, maar op de 

derde dag is er het bijzondere licht van de Paasmorgen. De zon gaat over je 

op. Waarom? Omdat wij geloven dat Jezus het licht der wereld is. De Heer is 

waarlijk opgestaan. In Christus ben je een nieuwe schepping. 

 

 

 

Een gezegend Pasen toegewenst, ds. Franc de Ronde 

 

 

 

 

P.S. 

De laatste pagina’s van dit nummer kunt u gebruiken als liturgie bij de Goede 

Week wanneer u op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag de 

dienst thuis meemaakt.  

N.B. 

Mogelijk is er niet iedere avond een uitzending met beeld, dan is er wel een ge-

luidsverbinding. Om de dienst in de kerk mee te maken, kunt u zich van te vo-

ren aanmelden.  
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KERKDIENSTEN 
 

1 april Witte Donderdag 

19.30 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Heilig Avondmaal 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Jan Tolenaars 

Gastheer / gastvrouw --- 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Kinderen in knel Oeganda 
Kinderen in knel Oeganda 

 
2 april Goede Vrijdag 

19.30 uur De Dorpskerk 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Otto Maris 

Gastheer / gastvrouw --- 

 

3 april Stille Zaterdag 

19.30 uur De Dorpskerk 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Edward Goudriaan 

Gastheer / gastvrouw --- 

 
4 april Pasen 

10.00 uur De Dorpskerk 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Adri de Vrij 

Gastheer / gastvrouw --- 

Collecte Rondgang 
 
              Uitgang 

1e Paascollecte 
2e Werelddiaconaat/Zuid Afrika 

Onderhoud orgels 

 
11 april 

10.00 uur De Dorpskerk 

Voorganger Ds. A.G. Tol, Dalfsen 

Ambtsdrager van dienst Janita Bom 

Gastheer / gastvrouw --- 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Jeugdwerk eigen gemeente 
Instandhouding kerk en eredienst  

 
 

12 april: geen Fendertshofdienst 
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18 april 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Heilige Doop (onder voorbehoud) 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Nicky van Dam 

Gastheer / gastvrouw --- 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Schilderwerk kerkgebouwen 
Compassion Covid 19 Noodhulp 

 
25 april 

10.00 uur De Dorpskerk 

Voorganger Ds. C.M. Baggerman-van Popering,  
Krimpen a/d IJssel 

Ambtsdrager van dienst Marion Kruis 

Gastheer / gastvrouw --- 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Diaconaal werk eigen gemeente 
Onderhoud/inrichting keuken ‘t Trefpunt 

 
 

ROOSTERS 
 

 Kinderoppas Kindernevendienst 

  4 april --- Marloes en Saskia 

11 april --- Judith en Marjolein 

18 april --- FLAME 

25 april --- Emie en Marloes 

 

 Bloemendienst Organist 

  1 april --- Johan van der Steen  

  2 april --- Barthold Jongejan  

  3 april --- Ad van Sprang  

  4 april Jenny de Lange / Bep van 
der Mast 

Johan van der Steen  

11 april Jana Peeraer Barthold Jongejan  

18 april Ria van Dueren den H. Johan van der Steen  

25 april Hanny van der Kemp Ad van Sprang  

 

 PPT-dienst Beamerdienst BHV dienst 

  4 april Jeannette Willian --- 

11 april Ad  Peter --- 

18 april Lonneke Arjan --- 

25 april Jan N. Anton --- 
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Toelichting collecten taakgroep Kerk en Wereld 

 

Geroepen om te delen 

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

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

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

we de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en 

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

nanciële steun, delen we met wie dat nodig hebben. 

 

 

1 april (Witte Donderdag): Kerk in Actie: Kinderen in de Knel 

“Nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda” 

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze 

bedelen, hebben amper te eten en krijgen dagelijks te maken met geweld. Ver-

schillende partners van Kerk in Actie hebben de handen ineen geslagen en 

werken samen met de kinderen aan een betere toekomst. Ze zoeken contact 

met hun familie, helpen kinderen aan een dak boven hun hoofd en begeleiden 

kinderen naar school. Want onderwijs kan de vicieuze cirkel van armoede 

doorbreken en het kind stabiliteit en toekomst bieden.  

 

4 april: Kerk in Actie: Werelddiaconaat (Zuid-Afrika/Pasen 2021) 

“Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria” 

Voor veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is hun toekomst 

een zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen in slechte buurten omgeven 

door prostitutie, drugs, diefstal, geweld en vuilnis. De helft van de jongeren 

maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is 

werkloos. Een christelijke Zuid-Afrikaanse organisatie helpt deze kansarme 

kinderen met onderwijs en biedt hun een omgeving vol liefde en aandacht, zo-

dat de spiraal van armoede doorbroken kan worden. 

 

11 april: Eigen gemeente: Jeugdwerk 

Deze collecte is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk van de Protestantse 

Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. “Elk kind en iedere jon-

gere weet zich geliefd door God.” Dat is een verlangen van veel ouders en 

grootouders voor hun kinderen en kleinkinderen. De taakgroep Kerk en Wereld 

deelt dit verlangen, want geloofsopvoeding is er niet alleen op zondag in de 

kerk, maar is van alledag. Daarom vragen we u om uw bijdrage tijdens de col-

lecte voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Fijnaart, Heijningen en 

Standdaarbuiten, want samen geven we het geloof door aan de volgende ge-

neraties! Helpt u mee? 
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18 april: Compassion: COVID-19 NOODHULP 

Compassion bevrijdt kinderen van armoede in “Jezus naam” via lokale kerken 

in 25 landen wereldwijd. Wat begon met 35 weeskinderen in Korea, is uitge-

groeid tot ruim 2 miljoen kinderen wereldwijd. Compassion doet meer dan al-

leen kindsponsoring. Wij vinden het ook belangrijk te investeren in zaken die 

verder gaan dan de basisbehoeften van een kind. Daarvoor bestaan de Com-

passionfondsen. Met jouw bijdrage maak jij een verschil in het leven van kin-

deren in extreme armoede. 

 

25 april: Diaconaal werk eigen gemeente 

De diaconiecollecte is deze zondag voor onze diaconie en bestemd voor plaat-

selijke activiteiten. Met de opbrengst van deze collectes kunnen wij als diake-

nen een helpende hand bieden en een luisterend oor zijn in onze gemeente. 

 

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. 
 

TAAKGROEP   PASTORAAT 
 

WIJ GEDENKEN 
 

Op 4 maart is Pieter Versluijs overleden op de leeftijd van 83 

jaar. 

Piet is geboren en getogen op de boerderij aan de Drogedijk 

32 als oudste van het gezin Versluijs. Bij een tragisch ongeluk 

overlijdt zijn broertje Leendert. Ook maakt hij in zijn kinderjaren de oorlog mee, 

de brand waarbij zijn lagere school in Zwingelspaan verwoest wordt en de wa-

tersnood die veel indruk maakt. Al jong neemt Piet het bedrijf over als zijn va-

der overlijdt. Hij trouwt in 1964 met Henny Oostdijk en zij krijgen een dochter 

Martine en een zoon Philip.  

Piet is geworteld in zijn dagelijks werk, gehecht aan de mensen om hem heen, 

verknocht aan zijn koeien. Belangstellend en graag een praatje makend en ge-

interesseerd in wat er in de wereld gebeurt.  

Ook nadat hij in 2003 met Henny naar Klundert verhuist, gaat hij bijna dagelijks 

naar de boerderij. Het afgelopen najaar gaat Piets gezondheid achteruit, de 

gang is eruit. Wanneer hij eind februari opnieuw in het ziekenhuis wordt opge-

nomen, blijkt hij ernstig ziek te zijn en zijn familie moet in korte tijd afscheid van 

hem nemen. 

In de afscheidsdienst, die gehouden is op woensdag 10 maart, biddag voor 

gewas en arbeid, hebben we zijn leven herdacht en gelezen uit Psalm 8, waar 

God de schepping toevertrouwt aan de mens.  
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Wij vertrouwen Pieter Versluijs toe aan de Schepper en bidden voor zijn vrouw 

Henny, de kinderen Martine en Kees, Philip en Angela en kleinkinderen Har-

men, Kathelijne, Pieter en Jaap en verdere familie om Gods troost en zegen. 
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TAAKGROEP   GEMEENTE   ZIJN 
 

Koningsmarkt 
Op zaterdag 24 april houden we de jaarlijkse koningsmarkt. 
Doordat er op Koningsdag nog geen evenementen georgani-
seerd mogen worden, hebben we een alternatief bedacht, in 
navolging van de kerstmarkt, die toch ook een succes geble-
ken is. We bieden u de mogelijkheid om vooraf een bestelling 
te plaatsen. Telefonisch of per mail. 

Deze kan dan op 24 april afgehaald worden bij ’t Trefpunt of, indien gewenst, 
thuisbezorgd worden. Bestellingen dienen uiterlijk 19 april in ons bezit te zijn.  

De opbrengst is voor de Kerk en voor Kerk en Wereld. Kerk en Wereld 
schenkt het aan Stichting Wigwam. (zie volgende pagina) 

Wat kunt u bestellen?? 

• Zak met 10 overheerlijke oliebollen voor maar € 7,50.  

• Hangende of staande geraniums: roze, wit of rood. 

• Grote verloting met de hoofdprijs: een tweedaagse overnachting in een ho-
tel, een 125-delige gereedschapskoffer, een tas met boodschappen en een 
gezelschapsspel. 

Ik wil het volgende bestellen en steun hiermee de kerk en stichting Wigwam: 
Aantal: ..... zakken oliebollen à € 7,50 per zak 
Aantal: ..... geraniums: roze, wit of rood à € 2,50 
Aantal: ..... hanggeraniums: roze, wit of rood € 2,50 
Aantal: ..... loten voor de grote verloting à € 2,50 per lot. 
Ik betaal op de volgende wijze: *  
o Ik maak het bedrag over op NL02RABO0346703433 t.n.v. Protestantse 

kerk Fijnaart, onder vermelding van ‘koningsmarkt’. 
o Ik betaal het bedrag contant (in envelop) bij afhalen of thuisbezorgen. 
o Ik betaal met pin bij afhalen. 
Ophalen of thuisbezorgen:  
o Afhalen bij ’t Trefpunt vanaf 10.30 tot 16.00 uur. 
o Thuisbezorgen op het hieronder genoemde adres. 
o Bestellen kan via de mail of telefonisch: Huib Knook: h.knook@hetnet.nl of 

telefonisch 0168-402360  
 
Naam:      _____________________________________________ 
Adres:      _____________________________________________ 
Telefoon: ________________________ 
 
Dit formulier kan ook in de brievenbus gestopt worden bij: 

Ad van der Boon, Parelstraat 24b, Fijnaart 
Joke Frijters, Deventerstraat 28, Heijningen 
Alex Sonneveld, Sluissedijk 5, Standdaardbuiten  
De Dorpskerk, Kerkring 1, Fijnaart 
 

Namens de bazaarcommissie Adri de Vrij, 06-14211449 
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Stichting Wigwam 
Vanaf april 2019 zet ik, Femke van Halum, mij in als vrijwilliger bij Stichting 
Wigwam. Stichting Wigwam organiseert tijdens schoolvakanties, speciaal voor 
gezinnen met kinderen of jongeren met een beperking, Wigwamvakanties op 
verschillende plekken in Nederland. Tijdens deze vakanties wordt er 5 dagen 
per week een avontuurlijk activiteitenprogramma georganiseerd voor alle kin-
deren, dus ook voor de broertjes en zusjes.  
Wigwam organiseert ook Survival- en Jongerenweken. Tijdens deze weken le-
ren jongeren met een beperking hun grenzen te verleggen. 
 Voor een vrijwilliger is elke dag anders, want iedere dag maak je alle-
maal verschillende leuke dingen mee. Eerst maken de vrijwilligers kennis met 
elkaar en daarna ga je kennismaken met degene die je gedurende die week 
gaat begeleiden. Vervolgens heb je de gehele week een programma van 10:00 
tot 17:00 uur, dat gevuld is met verschillende leuke activiteiten voor jong en 
oud. Voor ieder kind is er altijd wat te doen en de activiteiten worden daar ook 
op aangepast. De kinderen worden in verschillende groepen geplaatst, zodat 
de activiteiten het beste aansluiten bij die groep. Zo hebben we regelmatig leu-
ke uitjes, zoals bowlen of lekker uit eten en hebben we leuke knutsel- en sport-
activiteiten.  
Ook organiseren we Survival- en Jongerenweken, hierbij is de volledige zorg 
voor ons en zijn we 24/7 met de jongeren bezig. En ook hierbij hebben we een 
activiteitenprogramma vol met leuke uitjes.    

Ik ben inmiddels in de afgelopen jaren al 3 keer mee geweest. Helaas 
was 2020 een minder jaar, waardoor veel vakanties niet door konden gaan, 
maar hopelijk gaan we weer mooie en leuke jaren tegemoet. Het is namelijk 
niet alleen superleuk met de kinderen/jongeren, maar ook met de vrijwilligers! 
Als ik thuiskom van een Wigwamvakantie ben ik vaak wel moe, maar ik kom 
altijd met een voldaan gevoel thuis. Als ik die kinderen zo zie stralen, word ik 
daar zelf ook superblij van. Daarom wil ik graag geld gaan ophalen voor Stich-
ting Wigwam. Het is heel bijzonder dat dit zo mogelijk gemaakt kan worden 
door de bazaar en ze hebben die extra centjes hard nodig om dit allemaal te 
kunnen organiseren! Vooral nu ze bezig zijn met nieuwe huisjes te bouwen op 
de locatie in Heel.  
Uiteraard zijn helpende handjes tijdens de vakanties ook hard nodig en hoop ik 
dat er nog meer mensen zijn die zich graag willen inzetten voor Stichting Wig-
wam.  
 
Femke van Halum 
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Tja, we staan nog steeds niet met de boekentafel in 
de Vijverhof. Er kunnen wel altijd boeken besteld 
worden. Daarvoor kunt u op internet gaan naar 
www.kameel.nl. U komt dan in de boekwinkel waar 

wij de meeste van onze boeken bestellen. Het bestelde kan u direct toege-
stuurd worden of u kunt vragen of de levering kan via de boekentafel Fijnaart. 
"De Kameel" kent ons. (zie informatie hieronder.) 
 
Kameel.nl | Christelijke boeken, films, muziek, gifts en ...https://www.kameel.nl 
Wij kennen de christelijke markt van binnenuit en als kenner helpen wij u 
graag. U kunt ons daarom altijd bellen voor keuzeadvies. Wij zijn tijdens kan-
toortijden bereikbaar via mail, telefoon en de chatfunctie op de website. Naast 
bezorging aan huis, kunt u uw bestelling ook gratis ophalen in onze winkel in 
Putten. 
Vriendelijke groeten, Nel, Janneke en Bep  
 
 
 

Gebedskring 7 april (onder voorbehoud) 

Woensdag 7 april hopen we weer bij elkaar te kunnen komen met 
de gebedskring. Ook als u/jij er nog nooit bij bent geweest, bent 
u/jij van harte welkom om met ons mee te bidden. 
Het is in de Vijverhof van 9.00 tot 9.45 uur.  
We houden ons natuurlijk aan de regels van het RIVM. 

Meestal beginnen we met een kort Bijbelgedeelte, gedicht of lied dat voor 
wordt gelezen. Vaak volgt een kort persoonlijk rondje. Hierna volgt het gebed. 
Iedereen krijgt de mogelijkheid om te bidden voor dingen die op dat moment 
spelen of waar voorbede voor is gevraagd.  
Dit mag hardop, maar je mag ook in stilte meebidden.  
 
Voor meer informatie of doorgeven van voorbeden kunt u altijd terecht bij: 
 

Mini Agterdenbos, tel. 0168-464778 of schriftelijk op Kerkring 10A 
of Emie Hendrikse, tel. 0168-464426 

 
Wij bidden u om moed 
Wij bidden u om moed en volharding 
om te blijven geloven in het goede. 
Geef dat wij ondanks alle negatieve berichten en feiten  
die ons overspoelen, toch oog blijven hebben 
voor wat hoopgevend en levengevend is. 

Kolet Janssen  
  

https://www.kameel.nl/
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Van de KERKENRAADSTAFEL 
 

Samenvatting kerkenraadsvergadering van 9 maart 2021 

 

Wim de Loome opent deze onlinevergadering met het lezen van de dagtekst uit 

de Veertigdagentijdkalender: Leviticus 19: 33-34: Behandel de vreemdeling 

zoals je zelf behandeld zou willen worden. 

De huidige moderamenleden hebben aangegeven door te willen gaan als mo-

deramenlid en de kerkenraad gaat akkoord met de samenstelling van het mo-

deramen voor 2021. 

Bij het agendapunt Algemene mededelingen besluit de kerkenraad de gemeen-

teavond van 14 april a.s. uit te stellen. I.p.v. de bazaar die altijd wordt gehou-

den op Koningsdag wordt er op zaterdag 24 april een alternatieve konings-

dagmarkt gehouden. Bestellen en afhalen van oliebollen, plantjes, loten e.d. 

Opbrengst is voor de kerk en St. Wigwam.  

De verslagen van de kerkenraadsvergadering van 24 november 2020 en 26 

januari 2021 worden goedgekeurd. 

Ds. De Ronde is bezig met de voorbereidingen van de diensten in de Stille 

Week op 1, 2 en 3 april. Ook dit zullen diensten zijn met 30 kerkgangers. Op 

Witte Donderdag zal het Heilig Avondmaal gevierd worden. 

Op 18 april zal er waarschijnlijk een doopdienst worden gehouden. 

De taakgroep Pastoraat meldt dat er geen gemeenteleden in het ziekenhuis 

verblijven. Ieder wijkteam zal op eigen wijze een Paasgroet verzorgen naar de 

gemeenteleden. 

De taakgroep Kerk en Wereld heeft online vergaderd op 4 maart. 

De taakgroep Jeugd gaat vergaderen met de taakgroep Gemeentezijn. De kin-

dernevendienst is weer voor het eerst echt bij elkaar geweest. De taakgroep 

kijkt op welke manier de activiteiten voor de oudere jeugd weer kunnen worden 

opgestart. 

De taakgroep Gemeentezijn kan weinig tot niets doen in deze coronatijd. 

De taakgroep Beheer is bezig met de concept jaarrekening 2020. ’t Trefpunt 

wordt stemlokaal op 15, 16 en 17 maart. De Monumentenwacht is op bezoek 

geweest voor De Dorpskerk. 

Het jaarverslag van de scriba dat op de website wordt gezet, is een uitgebreid 

verslag. Niets dat erin staat is te herleiden tot personen. Het geeft mooi weer 

wat er allemaal gebeurt in de gemeente. In het moderamen en de kerkenraad 

zal besproken worden wat we verder kunnen doen met de punten die erin ge-

noemd worden. Contactruimte wordt niet altijd goed gelezen en niet alle ge-

meenteleden hebben een abonnement en dat is jammer. Er zijn echter ook 

gemeenteleden die de verkorte versie lezen op de website. De taakgroep Be-

heer zal nog eens naar het abonnementenbestand kijken. 

Met betrekking tot de vacatures in de kerkenraad kan worden meegedeeld dat 

de vacatures op die van de scriba na, zijn vervuld. De kerkenraad is daar erg 

blij mee. Elders in deze Contactruimte kunt u hierover meer lezen. Het mode-
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ramen gaat zich buigen over een datum voor bevestiging van de nieuwe 

ambtsdragers. 

De rondvraag levert slechts één vraag op over het rouleren van de tijdschriften 

en daarna besluit Linda van Strien de vergadering met het voorlezen van het 

gedicht ‘Bidden’. 

Wim de Loome bedankt alle kerkenraadsleden voor hun meedoen aan deze 

online kerkenraadsvergadering en sluit de vergadering. 

 

Marion Kruis 

 

 

Tussenstand vacatures kerkenraad en taakgroepen 

De kerkenraad is blij en dankbaar u te kunnen mededelen dat inmiddels 5 van 

de 6 vacatures binnen de kerkenraad en taakgroepen zijn opgevuld: 

Dhr. Klaas Leinenga, Tobe 12, Oud Gastel, is bereid gevonden het ambt van 

diaken op zich te nemen.  

Als lid voor een taakgroep hebben toegezegd: 

taakgroep Gemeentezijn: Jenke de Lint-Knook 

taakgroep Jeugd: Wendy Verhagen-Frijters en Janita Younus 

taakgroep Pastoraat: Addy Roks-Kwist 

 

Momenteel staat dus alleen de vacature voor ouderling-scriba nog open. Hier-

voor zijn wel gesprekken gaande. 

 

Op het moment van schrijven is er, mede omdat er nog geen nieuwe scriba 

gevonden is, nog geen datum voor een bevestigings- en afscheidsdienst ge-

pland. Zodra deze bekend is, zullen wij u hiervan, waarschijnlijk via de zondag-

se mededelingen, op de hoogte brengen. 

 

Namens de kerkenraad, Susanne Baan, scriba 

 

 

Momenteel 30 kerkgangers per kerkdienst 

N.a.v. een bericht van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland), waarin werd 

aangegeven dat enige versoepeling in kerkdiensten met ‘maatwerk’ gereali-

seerd kon worden, is het sinds maart weer mogelijk om de dienst bij te wonen, 

wel nog met maximaal 30 personen, waarbij vooraf aanmelden verplicht is. Na-

tuurlijk geldt dat u bij klachten thuisblijft. 

Ook zullen de liederen weer gezongen worden door twee voorzangers die rui-

me afstand tot elkaar en tot de bezoekers zullen houden.  

Aanmelden voor het bijwonen van een dienst kan via de website 

www.pknfijnaart.nl of telefonisch via 06-49115532.  

Over de verdere ontwikkelingen houden we u op de hoogte via de mededelin-

gen op zondag voorafgaand aan de dienst.   
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Taakgroep Jeugd 

 

Van de Kindernevendienst 

Wat fijn dat we weer bij elkaar mochten komen in ‘t 

Trefpunt om verder te gaan met het paasproject: Le-

vensweg. We keken iedere week eerst een stukje van 

de dienst, waarna we verder gingen met onze eigen 

kindernevendienst. 

We volgden Jezus’ Levensweg en hoorden over de tempel, een heilig huis, 

maar de mensen maakten er een drukke markt van. Jezus liet zien dat je je 

boos kan en mag maken over onrecht. De week erna hoorden we het verhaal 

van de vijf broden en twee vissen, waarna we zelf ook broodjes gingen bakken. 

Het was een wonder dat Jezus zoveel mensen te eten kon geven.  

Hierna volgde het verhaal over de graankorrel die moet sterven om vrucht te 

kunnen dragen. En de week erna vierden we Palmpasen. 

Wisten jullie dat er geregeld foto’s te zien zijn van wat we gedaan hebben bij 

den kindernevendienst? Kijk daarvoor op de facebooksite van onze kerk. 

 

April beginnen we met het vieren van Pasen 

 

4 april: We horen over Een nieuwe start  

Maria is op weg naar het graf van Jezus. Maar in het 

graf liggen alleen nog wat doeken. Jezus is weg. De 

tuinman vraagt aan haar wat ze daar zoekt. Maria 

ziet opeens dat het niet de tuinman is, maar Jezus! 

De tijd tussen Pasen en Pinksteren die daarna volgt 

is een bijzondere tijd. Hoe gaat het verder nu Jezus 

is opgestaan? 

 

11 april: Wat zie je aan me?  

Na zijn opstanding verschijnt Jezus aan zijn leer-

lingen. Tomas is er niet bij. Hij zegt dat hij alleen kan 

geloven als hij de wonden van Jezus ziet. Een week 

later verschijnt Jezus nog eens en nu is Tomas er wel bij. 

 

18 april: Hoe ging het verder?  

Jezus vraagt drie keer aan Petrus of hij van hem houdt. Hij geeft Petrus de op-

dracht om voor zijn “schapen” te zorgen. Zo wordt Petrus aangewezen als her-

der van mensen die bij Jezus horen. 

 
 

 

kinderkerkflame@hotmail.com 
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25 april: Schaap zoekt herder  

Jezus zegt dat hij een goede herder is, die zijn leven geeft voor zijn schapen. 

Hij kent zijn schapen en zijn schapen kennen hem.  

 

We hopen jullie allemaal weer te zien op zondag bij de Kindernevendienst.  

Jullie kunnen je opgeven via kinderkerkflame@hotmail.com  

Groetjes van de juffen en tot zondag! 

mailto:kinderkerkflame@hotmail.com
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TAAKGROEP   BEHEER 
 

Verantwoording collecten 

(via de GIVT app en sinds 7 maart ook weer in de kerkdiensten):  

21 feb. Onderhoud warmteketel De Dorpskerk   €   94,00 

28 feb. Instandhouding kerk en eredienst   € 134,00 

  7 mrt. Groot onderhoud pastorie    €   94,00 

  7 mrt. Instandhouding kerk en eredienst   € 127,40 

14 mrt. Computersysteem livestreamdiensten   € 135,65 

 

Giften  

Via Ds. De Ronde is er een bedrag binnengekomen van € 25,- en via mw. M. 

Nijhoff een bedrag van € 10,- voor de kerk. Voor het onderhoud van de kerk 

een bedrag van € 20,- via J. Tolenaars.  

Via de bank zijn binnengekomen een gift voor de kerk van € 500,- en een gift 

van € 50,- voor Bidstondcollecte. Ook via de bank zijn binnengekomen voor de 

diverse collecten voor de kerk, welke niet aan een bepaalde dienst gekoppeld 

waren, bedragen van € 10,-, € 15,-, € 20,-, € 40,-, € 50,- en € 75,-. 

Allen hartelijk dank voor uw bijdragen.  

 

Kerkbalans 2021  

De toezeggingen voor de actie kerkbalans 2021 bedragen tot nu € 91.760,- 

waarvan inmiddels al € 50.839,- is bijgeschreven op de bank. Wij zijn u als col-

lege erg dankbaar voor uw bijdragen, omdat de kerk volledig afhankelijk is van 

bijdragen van de gemeenteleden.  

Hartelijk dank voor uw toezeggingen en bijdragen.  

 

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. 
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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. 
 
 

Paascollecte 2021 

“U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer’ 

(Liedboek 634) 

Na een periode van inkeer en bezinning is het nu Pasen, feest van een nieuw 

begin! Jezus leert ons dat we steeds een nieuwe start kunnen maken en Zijn 

liefde mogen delen met anderen. Als gemeente mogen we deze boodschap 

van hoop verder brengen. Dit doen we in de zondagse vieringen en door aller-

lei activiteiten door de week te organiseren, hoewel het in deze bijzondere tijd 

nog steeds moeilijk is om dingen ongehinderd te organiseren. We willen er toch 

voor elkaar zijn en omzien naar mensen die het moeilijk hebben. Om dit te 

kunnen blijven doen is naast liefde en aandacht voor elkaar, ook geld nodig. 

Geef aan de paascollecte, maak uw gift over op rekening 

NL22INGB0009638320 van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Fijnaart o.v.v. paas-

collecte. Deze keer vindt u geen acceptgirokaart bij de brief, omdat die de laat-

ste tijd problemen opleverde. Uw bijdrage besteden we zorgvuldig aan al die 

waardevolle activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden.  

We danken u alvast heel hartelijk voor uw bijdrage!` 

Taakgroep Beheer 
 
 
  

mailto:collectebonnen@pknfijnaart.nl
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TAAKGROEP KERK en WERELD 
 

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! 

 
Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld 

21 februari Kerk in Actie: Werelddiaconaat(Moldavië)     € 239,26 

28 februari Voedselbank                                                  € 162,37 

  7 maart Kerk in Actie: Werelddiaconaat (Ghana)        € 121,43 

 14 maart Eigen gemeente : Stille Hulp                          € 142,84 

 
Hulp voor vluchteling 

De Syrische jonge vrouw Shareen woont met haar dochtertje van 4 sinds janu-

ari in Fijnaart. Haar man heeft nu ook een visum gekregen, hij komt volgende 

week uit Libanon. Voor de woninginrichting heeft zij nog diverse meubelen en 

huisraad nodig. 

Zij heeft maar een kleine uitkering en daarom vragen wij u of u nog ongebruikte 

spullen heeft. U kunt hiervoor bellen met Helmut Lange, telefoon 0651426155, 

of mailen naar: sales@lange-partners.nl.  

Hartelijk dank voor het meedenken. 

 

Het gaat om de volgende spullen: 

- gordijnen + rails of andere raambekelding (er zijn eigenlijk maar 2 raampartij-

en) 

- wasmachine 

- afvalemmer, 2 emmers 

 

Met vriendelijke groet 

Helmut Lange, tel. 0651426155 

 

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

• Klik vervolgens op ‘Kerkradio’. 

• Klik daarna op het logo van Kerkomroep.nl.  

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

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

• Veel luisterplezier. 
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AGENDA 
(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld) 

 
  6 april 20.00 uur Vergadering Kerkenraad 

 

 

DIVERSE MEDEDELINGEN 
 

Kopiëren van debijbel.nl kan nu ook met een gratis account 

 

Sinds kort is een belangrijke functionaliteit ook be-

schikbaar voor alle debijbel.nl gebruikers met een 

gratis account: het kunnen kopiëren van bijbelteksten. Zo kunt u direct aan de 

slag met de Bijbel, zoals u dat wilt. Hiermee werkt het Nederlands en Vlaams 

Bijbelgenootschap aan hun missie: de Bijbel dichtbij brengen. 

De kopieerfunctionaliteit was tot nu toe alleen beschikbaar voor plus-

gebruikers, maar nu kan elke bezoeker die zich registreert voor een gratis ac-

count bijbelteksten kopiëren. Zo wordt het heel makkelijk om teksten voor ei-

gen gebruik, bijbelstudies of kerkdiensten te gebruiken.  

‘Digitaal bijbellezen zit al jaren in de lift. Dat willen we zo goed mogelijk 

faciliteren’, zegt bijbelgenootschap-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Daarom 

hebben we de kopieermogelijkheid op debijbel.nl uitgebreid. Ook wie geen lid 

of donateur is, kan nu met een gratis account teksten kopiëren. We willen dat 

mensen gemakkelijk met de Bijbel aan de slag kunnen. Daar helpt deze veran-

dering bij.’ 

Wilt u gebruik maken van de kopieerfunctie? Ga naar debijbel.nl en klik 

op ‘Gratis account’. Hebt u al een account? Klik dan op ‘inloggen’. 

 

Over debijbel.nl 

Met debijbel.nl brengen het Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams Bij-

belgenootschap de Bijbel dichtbij. Op deze website vindt u de Nieuwe Bijbel-

vertaling (NBV), de Bijbel in Gewone Taal (BGT), de Herziene Statenvertaling 

(HSV) en vele andere vertalingen. Naast vertalingen leest u er uitleg over de 

Bijbel en de wereld van de Bijbel. Bij debijbel.nl hoort de app Mijn Bijbel. In de-

ze gratis bijbel app leest u de Bijbel ook offline. Zo hebt u altijd de Bijbel bij de 

hand. 

 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  

Contactpersoon: Janneke van Baren 
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Bijbelleesrooster voor de maand april 2021 

 

  1 april  Marcus 14:12-72 Maaltijd en meer 

  2 april Marcus 15:1-47  Werkelijk, deze mens was Gods Zoon 

  3 april Psalm 88  Duisternis 

  4 april Marcus 16:1-8  De eerste getuigen 

  5 april Marcus 16:9-20  Overtuigd 

  6 april Psalm 30  Vreugde na verdriet 

  7 april Jesaja 25:1-5  Beschutting 

  8 april Jesaja 25:6-12  Het nieuwe normaal 

  9 april Psalm 133  Liefde en zegen 

10 april Jesaja 26:1-11  Sterk 

11 april Jesaja 26:12–27:1 Leven! 

12 april Jesaja 27:2-13  Hoop 

13 april Psalm 81  Liefdesverklaring 

14 april Ezechiël 33:1-11 Een gewaarschuwd mens 

15 april Ezechiël 33:12-20 Afkeren of terugkeren 

16 april Ezechiël 33:21-33         Het verleden is geen garantie voor de toekomst 

17 april Ezechiël 34:1-10 Wie is de goede herder? 

18 april Ezechiël 34:11-22 Zoekende liefde 

19 april Ezechiël 34:23-30 Herderlijke zorg 

20 april Psalm 100  Oproep 

21 april 1 Johannes 1:1-10 God is licht 

22 april 1 Johannes 2:1-11 God is vergevend 

23 april 1 Johannes 2:12-17 God is er altijd 

24 april 1 Johannes 2:18-29 God is rechtvaardig 

25 april 1 Johannes 3:1-10 God is Vader 

26 april 1 Johannes 3:11-24 God is betrouwbaar 

27 april Ezechiël 35:1-15 Bergrede 

28 april Ezechiël 36:1-15 Opbloei 

29 april Ezechiël 36:16-28 Terugkeer en inkeer 

30 april Ezechiël 36:29-38 Paradijsbelofte 
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L i t u r g i e 
 

van de 
 

Protestantse Gemeente 
 

te Fijnaart, Heijningen  
en Standdaarbuiten 

 
voor de 

 
Goede Week 

 
van 2021 

 
 

1 april 19:30 Witte Donderdag 
2 april  19:30 Goede Vrijdag  
3 april 19:30 Stille Zaterdag-Paaswake 

 
 
 
 
Voorganger: ds. Franc de Ronde  
Ambtsdragers: Jan Tolenaars, Otto Maris, Edward Goudriaan 
 
 
Orgel:  Johan van der Steen, Barthold Jongejan, Ad van Sprang 
Piano:  Ella Knook 
Lectoren:  Sophie de Vette, Sjerp Vormeer, Anton Bom en  

Tiny Dielen-Marks  
 
 

De diensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl of www.pknfijnaart.nl. 
   

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.pknfijnaart.nl/
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WITTE  DONDERDAG 
 
Orgelspel gevolgd door moment van stilte 
 
Psalm 81: 1, 2 en 5 
 
Groet en bemoediging 
 
Gebed van Witte Donderdag 
 
Schriftlezing: Deuteronomium 16: 1-8  
(De instelling van het Pesachoffer en het feest van het ongegiste brood) 
 
Pianospel 
 
Schriftlezing: Marcus 14: 12-25 (Het Laatste Avondmaal) 
 
Lied 263: 1, 2 en 3: ’Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht’ 
 
Overdenking 
 
Orgelspel 
 
Tafelgebed 
 
A: Onze Vader… 
 
Lied 389: 1, 2, 3 en 4: ’Het brood dat ons voor ogen staat’ 
 
Viering Heilig Avondmaal 
 
Orgelspel 
 
Schriftlezing: Marcus 14: 26-31 
 
Luthers Avondgebed: ‘Heer blijf bij ons’ 
 
Stilte 
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GOEDE VRIJDAG 
 
Stilte 

 

Gebed 

 

Orgelspel  

Het lijdensevangelie 
 
Schriftlezing: Marcus 14: 32-52 
 
Psalm 22: 1 (piano en zang) 

   

Schriftlezing: Marcus 14: 53-65 

 

Psalm 22: 2 (orgel) 

 

Schriftlezing: Marcus 14: 66-72 

 

Psalm 22: 4 (piano en zang) 

 

Schriftlezing: Marcus 15: 1-20 

 

Psalm 22: 3 (orgel) 

 

Schriftlezing: Marcus 15: 21-39 

 

Psalm 22: 12 (piano en zang)  

  

De paaskaars wordt gedoofd. 

Inkeer onder het kruis: Lied 585 
 
Orgelspel: Lied 576: ’O hoofd vol bloed en wonden’ 
 

Voorbeden 

 

Zegenbede 

 

Orgelspel en zang: Lied 590: 1, 2, 3, 4 en 5: ’Nu valt de nacht’ 

 
Stilte 
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STILLE  ZATERDAG - PAASWAKE 
 

Orgelspel 

 

Inleiding op de lezingen 

 

Schriftlezing in de Paasnacht: Genesis 1: 1–5: ‘Er zij licht’  

 

Lied 600: 1, 2 en 4 : ‘Licht ontloken aan het donker’ 

 

Schriftlezing in de Paasnacht: Exodus 14: 21–31:  

‘Door het water heen gered’ 

 

Orgelspel 

 

Schriftlezing in de Paasnacht: Jona 3: 1–10 

‘Er is altijd een omkeer mogelijk’ 

 

Lied 608: 1 en 3: De steppe zal bloeien 

 

Schriftlezing in de Paasnacht: Ezechiël 37: 1–14 ‘Opstanding van een volk’  

 

Orgelspel  

 

Ontsteken van de nieuwe paaskaars: licht van Christus! 

 

Lied 598: ‘Als alles duister is’ 

Schriftlezing Kolossenzen 3:1-4 
 
Lied 641: 1 en 2: ‘Jezus leeft en ik met Hem’ 

 

Doopgedachtenis geloofsbelijdenis met pianospel  

 

Gebeden 

 

Lied 642: 1, 2, 4 en 7: ‘Ik zeg het allen dat Hij leeft’ 

 

Zegen 

De Heer is waarlijk opgestaan 
 

Op zondagochtend 4 april vervolgen wij om 10.00 uur  
de viering van Pasen.      Zie www.pknfijnaart.nl. 

http://www.pknfijnaart.nl/

