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OVERDENKING 
 
Over de schildpadden in de kerkvijver 

Met Pasen heb ik gepreekt over de schildpadden in de kerkvijver rondom De 

Dorpskerk. In het voorjaar, zodra de zon aan kracht toeneemt, komen ze te-

voorschijn en zijn ze er opeens weer. Waar ze vandaan komen? Ze moeten 

zich ingegraven hebben in de modder. De hele winter zijn ze weg, uit beeld en 

dan zie je ze opeens weer zwemmen en zonnen op de loopplankjes.  

Schildpadden zijn geen inheemse dieren, het is geen soort die in onze contrei-

en van nature voorkomt. Dus of ze goed zijn voor het ecosysteem? Ik denk het 

eigenlijk niet, maar het is wel fascinerend om mee te maken hoe ze uit hun 

winterslaap ontwaken en opduiken. En meer nog dan andere jaren had ik be-

hoefte aan zo’n teken dat het weer lente wordt. Wanneer en hoe zullen we als 

kerk en samenleving weer uit onze noodgedwongen winterslaap ontwaken? 

Schildpadden hebben de reputatie traag te zijn en traagheid is volgens de tra-

ditie een van de grote ondeugden. Daarmee wordt niet bedoeld dat het een 

probleem is als je graag een beetje rustig aan doet. Het mag in de economie 

en het verkeer best wat minder gejaagd. Bij ons om de hoek vonden er in korte 

tijd 2 verkeersongelukken plaats en dan besef je weer dat langzaam rijden, ze-

ker in de bebouwde kom, levens redt. 

Bij traagheid als zonde gaat het erom dat je niet reageert op de tekenen die 

God je geeft en als een schildpad in je schulp kruipt als de Heer je aanspreekt.  

Geloven is sterven en opstaan met Christus, herboren worden. Het leven ver-

schijnt. Jezus zelf zal ons wakker moeten maken. Toch een beetje zoals die 

schildpadden die wakker worden door het zonlicht en schijnbaar uit het niets 

weer verschijnen.  

Zo word jij tevoorschijn geroepen door het 

licht van het eeuwige leven. Je bent er 

weer. Kruip maar uit je schulp. 

 
 
 
 
 
Ds. Franc de Ronde 
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KERKDIENSTEN 
 

2 mei 

10.00 uur De Dorpskerk 

Voorganger Mw. Gerarde Koks – de Jong 

Ambtsdrager van dienst Susanne Baan 

Gastheer / gastvrouw ----- 

Collecte Rondgang 
 
              Uitgang 

1e K&W / Leprastichting 
2e Pastoraat 

Onderhoud/inrichting keuken ‘t Trefpunt 

 
 
9 mei 

10.00 uur De Dorpskerk 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Adri de Vrij 

Gastheer / gastvrouw ----- 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

K&W / Noodhulp Libanon 
Onderhoud orgels 

 
 

10 mei: geen Fendertshofdienst 

 

 

13 mei 

10.00 uur Kruiskerk te Roosendaal 

Bijzonderheden Hemelvaartsdag 

Voorganger Predikanten Roosendaal, Willemstad, Fijnaart 
en Gereformeerde kerk Dinteloord  

Kerkdienst volgen www.pgrkruiskerk.nl/kerkdiensten 

Gastheer / gastvrouw ----- 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

----- 

 
 
16 mei 

10.00 uur De Dorpskerk 

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

Ambtsdrager van dienst Jolanda den Hollander 

Gastheer / gastvrouw ----- 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Schilderwerk kerkgebouwen 
K&W / Bloemen 

 



 pagina 3  

23 mei 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Pinksteren 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Tiny Bienefelt 

Gastheer / gastvrouw ----- 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Instandhouding kerk en eredienst  
K&W / KIA, Zending Egypte 

 
30 mei 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Jeugd- en gezinsdienst 

Voorganger Mw. A.J. Ploeg-Blokland, Klundert  

Ambtsdrager van dienst Linda van Strien 

Gastheer / gastvrouw ----- 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

K&W / Jeugd/kindernevendienst/Flame 
Groot onderhoud pastorie 

 

ROOSTERS 
 Kinderoppas Kindernevendienst 

  2 mei ----- Saskia en Judith 

  9 mei ----- Neely Anne en Claudia 

16 mei ----- Marjolein en Emie 

23 mei ----- Marloes en Neely Anne 

30 mei ----- Claudia en Judith 

 

 Bloemendienst Organist 

  2 mei Dit Konings Ad van Sprang  

  9 mei Marianne Solleveld Ad van Sprang  

16 mei Annaleen van Strien Johan van der Steen  

23 mei Colinda van der Steen Ad van Sprang  

30 mei Riet Verhagen Barthold Jongejan  

 

 PPT-dienst Beamerdienst BHV dienst 

  2 mei Tiny Sebastian ----- 

  9 mei Jeannette Jan K. ----- 

16 mei Lonneke Peter ----- 

23 mei Jan N. Arjan ----- 

30 mei Tiny 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. 

 
2 mei: Leprastichting 
“De enorme impact van het coronavirus op leprapatiënten” 
De coronacrisis heeft een ongekende en wereldwijde impact. Er heerst op dit 
moment veel angst en onzekerheid. Voor kwetsbare doelgroepen, zoals lepra- 
patiënten, zijn de gevolgen van het virus nog eens extra groot. Dit komt door-
dat zij door lepra al een lage weerstand hebben en dus sneller ziek worden. 
Ook leven zij vaak in minder hygiënische omstandigheden en met veel mensen 
op een kleine oppervlakte. Hierdoor is 1,5 meter afstand houden veelal niet 
mogelijk. 
 
9 mei: Kerk in Actie: Noodhulp (Libanon) 2021 
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de 
buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Vluchtelingen leven daar in extreme ar-
moede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te 
bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom on-
dersteunt Kerk in Actie Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een 
opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten 
van een eigen bedrijf. 
 
16 mei: Eigen gemeente: Bloemen/pastoraat 
De taakgroep Kerk en Wereld collecteert op zondag 16 mei voor de bloemen in 
het pastoraat. De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om ‘omzien naar el-
kaar’. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook 
in het pastoraat. Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties waarin mensen 
samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. Bloemen zijn enorm be-
langrijk in onze gemeente om mensen te laten zien dat we hen niet vergeten 
(zijn).  
 
23 mei: Kerk in Actie:  Zending (Pinksteren - Egypte)    
In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen bijbel. 
Dankzij de bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar kunnen kinderen toch de bijbelverhalen lezen. Ieder jaar delen 
ze via de kerken losse bijbelboeken uit, met een aantal vragen bij elk hoofd-
stuk. De kinderen kunnen de vragen niet beantwoorden zonder de hoofdstuk-
ken te lezen en moeten daarbij hun ouder(s), broer of zus om hulp vragen. Zo 
gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel. De competitie wordt afgesloten 
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met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Elke kerk komt er 
met een kindergroep naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis 
hebben geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde 
bijbel. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in 
Actie in Egypte en wereldwijd. Doet u mee? Van harte aanbevolen 
 
30 mei: Eigen gemeente: Jeugd: Kindernevendienst / Flame 
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! 

 

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 
 

 
Samenvatting kerkenraadsvergadering van  

6 april 2021 

 

Wim de Loome opent deze onlinevergadering met het lezen van Lucas 15: 4 -

10 en met gebed. 

Met betrekking tot de coronamaatregelen blijft onze kerk het advies van de 

PKN volgen: max. 30 bezoekers in een dienst. Als de nieuwe persconferentie 

van komende week er aanleiding toe geeft, komt het moderamen weer bijeen. 

Naar aanleiding van het kerkenraadsverslag van 9 maart 2021 legt de taak-

groep Jeugd uit dat de QR-codetocht door het dorp niet kon doorgaan, omdat 

hij bij nader inzien te ingewikkeld in elkaar zat. De taakverdeling van de taak-

groep Jeugd is duidelijk en staat netjes op papier. 

Het jaarverslag van de scriba kan op de website gezet worden.  

Naar aanleiding van een vraag over de roulerende tijdschriften wordt vastge-

steld dat het Ouderlingenblad en Woord & Dienst door veel ouderlingen gele-

zen worden en dus moeten blijven rouleren. Er zijn ook gratis tijdschriften bij de 

PKN waar iedereen zichzelf op kan abonneren, zoals Petrus, Woord en Weg. 

Aan het eind van het jaar wordt daarvoor om een vrijwillige bijdrage gevraagd. 

Het kerkenraadsverslag wordt vastgesteld en goedgekeurd. 

Op Hemelvaartsdag zal er een gezamenlijke dienst plaatsvinden in Roosen-

daal. Deze dienst wordt via de livestream uitgezonden en zal maar een heel 

beperkt aantal bezoekers kunnen toelaten. De dienst wordt door vier gemeen-

tes gehouden: Fijnaart, Willemstad, Roosendaal en gereformeerd Dinteloord. 

Op 18 april zal Nora van Strien gedoopt worden in een aparte dienst om 12.00 

uur. 

Met betrekking tot de vacatures is de kerkenraad blij dat, op de vacature van 

scriba na, alle vertrekkende kerkenraads- en taakgroepleden weer opgevolgd 

zullen worden. Naar een scriba wordt nog gezocht. Het is een veelomvattende 
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functie. Op 6 juni zal in de dienst de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers 

en het voorstellen van nieuwe taakgroepleden plaatsvinden. 

De taakgroep Pastoraat heeft een document opgesteld over een Gedachtenis-

tafel. Dit document hebben alle kerkenraadsleden voorafgaande aan de verga-

dering ontvangen. De taakgroep Pastoraat wil graag de gemeenteleden die 

een geliefde door de dood hebben verloren een stille plaats bieden waar zij 

even kunnen zijn en waar zij de naam van hun geliefde genoemd vinden. Later 

zal er in een fysieke kerkenraadsvergadering verder over gesproken worden en 

op alle details worden ingegaan. In deze vergadering geeft ds. De Ronde al-

leen een verdere toelichting. Op een nader te bepalen gemeenteavond zal dit 

plan ook aan de gemeente worden gepresenteerd. 

Bij de rondvraag komt de vraag over de ‘oude paaskaars’ naar voren. De taak-

groep Pastoraat neemt deze vraag mee en zal bespreken wat een goede be-

stemming is voor de kaars. 

Wie zich bezwaard voelt om zich aan te melden voor de kerkdienst, omdat hij 

of zij dan een plaats inneemt van een ander, kan besluiten zich pas op vrij-

dagmiddag aan te melden. Als er dan nog plaats is, hebben anderen ook de 

gelegenheid gehad om zich aan te melden. 

De collecteopbrengsten zijn minder dan in tijden waarin iedereen gewoon naar 

de kerk kan komen. De speciale collectes brengen meer op, evenals Actie 

Kerkbalans. Er komen via de bank giften binnen van soms heel hoge bedra-

gen. De classispredikant gaf de tip om bij andere gemeentes te informeren 

naar ervaringen en oplossingen. 

Tiny Bienefelt sluit de vergadering met het lezen van de paasgroet die zij van 

het pastoraat ontvangen heeft. 

Wim de Loome bedankt de kerkenraadsleden voor het meedoen via hun 

beeldscherm en sluit de vergadering.  

 

Marion Kruis 

 
 
Vacatures kerkenraad en taakgroepen 
 
De kerkenraad is blij en dankbaar u te kunnen mededelen dat 5 van de 6 vaca-
tures 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. 
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Over het scribaat zijn we nog in gesprek, maar we verwachten spoedig iets te 
kunnen melden.. 
 
De bevestigings- en afscheidsdienst is inmiddels gepland, op zondag 6 juni 
a.s. Omdat we momenteel nog niet weten welke mogelijkheden er dan zijn 
voor wat betreft het aantal toegestane bezoekers in de kerk, brengen wij u daar 
t.z.t. van op de hoogte. 
 
Namens de kerkenraad, 
Susanne Baan, scriba 
 
 

 
Jammer, we staan nog steeds niet in de Vijverhof  
met onze boeken, maar we kunnen wel een erg 
mooi boek, vooral voor jongeren, aanbevelen.  

Hopelijk heb je ooit de kinderbijbel Woord voor Woord (1982) van Karel Eyk-
man gelezen. Hierin staan prachtige verhalen. Eykman is nu 84 en nu is van 
hem verschenen het kinderboek "Wat geloof je eigenlijk?". Eykman schreef dit 
ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van het protestants-christelijk vor-
mingsonderwijs, vooral voor kerkdiensten en gesprekken met jonge tieners. 
Eykman wil kinderen helpen erachter te komen wat gerechtigheid, rechtvaar-
digheid en hoop voor je kunnen betekenen. Een vraag is bijvoorbeeld: Wat heb 
je het afgelopen jaar over jezelf geleerd? Acht thema's komen aan de orde, zo-
als "geloven in de ander", "geloven in grote woorden". Ook voor volwassenen 
geeft dit stof tot overdenken.  
De boekentafel wil het graag voor u bestellen (€ 19,95). 
 
Hartelijke groeten, 
Nel, Janneke en Bep 
 
 

 
Gebedskring 5 mei 
Woensdag 5 mei 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 wel-
kom 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.  
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Wij geloven dat onze hemelse Vader al onze gebeden hoort, bewaart, en ze 
gebruikt voor zijn plannen. Door te bidden verbinden we de aarde met de he-
mel.  
 
Voor meer informatie of doorgeven van voorbede kunt u altijd terecht bij: 
Mini Agterdenbos, tel. 0168-464778 of schriftelijk op Kerkring 10A 
of Emie Hendrikse, tel. 0168-464426 
 
 

 
 
 
 
 
 

Taakgroep Jeugd 

 
 

Van de Kindernevendienst           

De afgelopen maand begon met Pasen. Daarbij 
hadden we een spel. Paaseitjes zoeken met het 
Levenswegspel, met bij ieder bakje een vraag. 
Nadat alle bakjes gevonden waren, zijn de ant-
woorden nog met elkaar besproken. De week er-
op hebben we goed naar elkaar gekeken, iets aan onszelf veranderd en daar-
na gekeken of het opgemerkt wordt door de anderen. De week daarna was er 
eindelijk weer een keer FLAME. Maar hoe dat geweest is, weet ik nog niet tij-
dens het schrijven van dit stukje.  

Hieronder alvast iets over de komende maand….. 

Zondag 2 mei 2021 – Deuteronomium 4:32-40 
Best Friends Forever 
Mozes vertelt aan zijn volk dat ze zich altijd aan Gods 
geboden moeten houden. Daarbij doet hij een beroep 
op de geschiedenis die God en zijn volk samen heb-
ben; wat zij samen meegemaakt hebben, is nog nooit 
ergens anders gebeurd. Daarom horen God en zijn 

volk voor altijd bij elkaar. 
 

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem 
in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven 
gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.  
— Filippenzen 4:6-7 
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Zondag 9 mei 2021 – Johannes 15:9-17 
Om te bewaren 
Jezus heeft een opdracht voor zijn leerlingen: Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb 
liefgehad. Hij noemt hen vrienden, geen slaven of knechtjes, maar echte vrien-
den. 
 
Zondag 16 mei 2021 – Johannes 17:14-26 
Gebed voor de wereld 
Deze week horen we een gebed dat Jezus bidt voor de wereld. Jezus vertelt 
de mensen over God. Hij vertelt zijn leerlingen wat ze moeten doen. Jezus 
praat met veel mensen. En hij praat met God. 
 
Zondag 23 mei 2021 – Handelingen 2:1-24 (Pinksteren) 

       Ik zie het aan je! 
Het is feest in de stad. Overal zijn mensen. Ze 
spreken niet allemaal dezelfde taal. De leerlingen 
van Jezus zijn ook in de stad. Ze zijn verdrietig. 
Maar dan begint het te waaien. De leerlingen wor-
den blij en praten allemaal door elkaar. Iedereen 
kan hen verstaan! Hier is de Heilige Geest aan het 
werk. 

 
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!  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

kinderkerkflame@hotmail.com 

mailto:kinderkerkflame@hotmail.com
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TAAKGROEP   BEHEER 
 

 

Verantwoording collecten 
21/3  Trefpunt, inrichting keuken                      € 126,80 
28/3  Pastoraat                                        € 167,70 
  4/4  Paascollecte                                       € 315,20 
  4/4  Onderhoud orgels                                 € 109,60 
11/4  Maaiwerk kerktuin                                € 131,40 
 
Giften  
Via mevr. M. Nijhoff is er een bedrag binnengekomen van € 10,- en via mw.  
T. Bienefelt en mw. N. Breure beiden een bedrag van € 20,- voor de kerk. Voor 
het onderhoud van de kerk een bedrag van € 20,- via J. Tolenaars. Via de bank 
zijn binnengekomen voor de diverse collecten aan de kerk welke niet aan een 
bepaalde dienst gekoppeld waren bedragen van € 10,-, € 20,-, € 25,-,  
€ 30,-, 2 x € 40,- en € 50,-. Allen hartelijk dank voor uw bijdragen. 
 
Kerkbalans 2021 
De toezeggingen voor de actie kerkbalans 2021 bedragen tot nu € 92.268,- 
waarvan inmiddels al € 54.497,- is bijgeschreven op de bank. Wij zijn u als col-
lege daarvoor erg dankbaar, omdat de kerk volledig afhankelijk is van bijdragen 
van de gemeenteleden.  Hartelijk dank voor uw toezeggingen en bijdragen. 
 
Paascollecte 2021 
Er is gul gegeven voor de paascollecte. Naast de collecte in de kerk en de 
GIVT-app heeft u ook gul geschonken via de bank. Tot nu toe is er liefst een 
bedrag van € 1727,50 op de bank bijgeschreven. 
 
Verjaardagsfonds  
De brengers van de verjaardagsgroet hebben hun zakjes deze maand ook 
weer ingeleverd. De opbrengst van het 1e kwartaal voor het verjaardagsfonds 
is € 764,45. Allen dank daarvoor. 
 
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 € 1,50 ingehouden). Bovendien gaat 
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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. 
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TAAKGROEP KERK en WERELD 
 

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld 

 

21 maart Shade Children Foundation                           € 163.90 
28 maart Eigen gemeente: Bloemen/Pastoraat            € 158.72 
  1 april Kerk in Actie: Oeganda                                  € 149.63 
  4 april Kerk in Actie: Werelddiaconaat (Zuid-Afrika) € 290.40 
11  april Eigen gemeente: Jeugdwerk                          € 139.19 

 

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! 

 
 

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) 

 
  5 mei 09.00 uur – 09.45 uur: Gebedskring 

11 mei 20.00 uur:  Vergadering Moderamen 

25 mei 20.00 uur:  Vergadering Kerkenraad 
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DIVERSE MEDEDELINGEN 
 
Corona. Al ruim een jaar lang zet dit virus de we-
reld op zijn kop. Maar waar we in Nederland 
hoopvol uitkijken naar betere tijden, zitten in veel 
landen mensen nog steeds zonder inkomen en 
sociaal vangnet, en lijden ze honger. Vooral de 
allerarmste mensen worden getroffen. 

 
Wereldwijd worden nog steeds mensen ziek, raken hun baan kwijt en lijden 
honger. Kerk in Actie heeft al voor 1,5 miljoen euro aan extra noodhulp ver-
leend voor bijvoorbeeld voorlichting over Covid-19, voedselhulp en hygiëne-
pakketten. Ook in 2021 blijft deze hulp dringend nodig. 

     Armste landen hardst getroffen  
In de lente van 2020 startte Kerk in Actie al een campagne om een wereldwijde 
stille coronaramp te voorkomen. Door de zware lockdowns kwamen veel men-
sen in financiële problemen en nam armoede en werkloosheid toe. Vooral de 
armste mensen in de armste landen werden getroffen. Hoe is de situatie nu in 
de landen waar Kerk in Actie hulp biedt? 

 Moldavië 
In Moldavië loopt het aantal besmettingen op. Opnieuw is te zien dat het ge-
zondheidssysteem het werk niet aankan. Het vaccineren is inmiddels begon-

nen. Begin maart zijn 14.400 vaccins geleverd 
en zijn zorgmedewerkers gevaccineerd. Onder-
tussen werken de partners van Kerk in Actie 
door en proberen zoveel mogelijk hun hulp aan 
de meest kwetsbaren (ouderen en kinderen) 
voort te zetten. Dat moet in aangepaste vorm. 
Ze kunnen minder kinderen en ouderen in de 
dagcentra ontvangen en gaan daarom bij men-

sen thuis langs, bijvoorbeeld om een warme maaltijd te bezorgen. “Omdat we 
ons in het dagcentrum moeten houden aan de coronaregels, kunnen we niet 
alle ouderen ontvangen zoals we dat gewend waren,” vertelt Galina, mede-
werkster bij partner Bethania. “Sinds september bezorgen we lunches thuis bij 
ouderen. Iedere dag kunnen er twee ouderen naar het centrum komen. Men-
sen zijn hier echt blij mee, dat ze zo even aan de eenzaamheid kunnen ont-
snappen. We maken een praatje en dromen met hen over betere tijden toen 
we elkaar allemaal konden ontmoeten.” Onder het genot van een kopje thee 
met een koekje worden levensverhalen gedeeld. “Als ik dan ouderen zo blij zie, 
dan is mijn hart dankbaar. Dankbaar dat God mij hiervoor wil gebruiken in Zijn 
dienst en dat ik mijn naaste zo kan helpen.” 
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        Rwanda 
In Rwanda zijn 21.000 besmettingen met 
corona geregistreerd en 300 doden op 12,7 
miljoen inwoners. Eind maart 2021 zijn 
350.000 mensen gevaccineerd. Er is een 
toename van huiselijk geweld en tiener-
zwangerschappen, goede voeding is moei-
lijker verkrijgbaar en mensen mijden zie-

kenhuizen uit angst voor het virus. Kerken gaan inmiddels gelukkig weer open 
voor beperkte aantallen per dienst. Met steun van Kerk in Actie kregen al 1400 
gezinnen een voedselpakket, maar meer pakketten zijn nodig. De tienermeis-
jes Clarisse en Jeanette uit Rwanda konden lange tijd niet naar school. Hun 
pleegmoeder Fortuné is dankbaar dat het ondanks de moeilijkheden goed met 
de meisjes gaat: “Mijn kinderen zijn vanwege corona lang niet naar school ge-
weest. Maar ze blijven steeds druk bezig: ze zorgen voor onze koe en ons var-
ken en koken eten. De hulpverleners zorgen ervoor dat ik mijn kinderen goed 
kan opvoeden en dat we allemaal gezond zijn. Daar ben ik blij om, vooral om-
dat ik weet dat kinderen die bij andere families moeten werken, nog weleens 
misbruikt worden.” 

                                            Zuid-Afrika 
Zuid-Afrika is het hardst door corona getroffen land in Afrika met 1,5 miljoen 
besmettingen en 52.535 doden op 56 miljoen inwoners. Eind maart 2021 zijn 
220.129 mensen gevaccineerd. Meer dan 2,2 miljoen banen gingen verloren, 
wat nog steeds tot grote problemen leidt voor mensen zonder sociaal vangnet. 
Kerk in Actie heeft al 9613 voedselpakketten uitgedeeld en 1000 kinderen ge-
holpen met voeding en opvang, maar meer hulp is nodig. 

                                            Doe je mee?   
Wereldwijd wil Kerk in Actie doorgaan met het ondersteunen van kerken en 
partners, die op hun beurt voedselhulp geven, hygiënepakketten uitdelen, me-
dische zorg geven, financiële steun bieden aan de meest kwetsbaren en pre-
ventiecampagnes verzorgen. Doe je ook mee? Hulp blijft dringend nodig! Alle 
informatie over de actie is te vinden op kerkinactie.nl/corona. 

Dit artikel is overgenomen uit het magazine ‘Petrus’ van de Protestantse kerk 
Nederland 

  
 

 

 

 

 

 

http://www.kerkinactie.nl/corona
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Bijbelleesrooster voor de maand mei 2021 

 

  1 mei   Psalm 136   Eeuwig duurt zijn trouw 

  2 mei  Ezechiël 37:1-14  Nieuw leven 

  3 mei  Ezechiël 37:15-28  Het goede hout 

  4 mei  Psalm 116   Banden van de dood 

  5 mei  Ezechiël 38:1-13  Waarschuwing 

  6 mei  Ezechiël 38:14-23  Overdonderend 

  7 mei  Ezechiël 39:1-16  Ontwapening 

  8 mei  Ezechiël 39:17-29  Ommekeer 

  9 mei  Jozua 23:1-16   Toespraak van Jozua 

10 mei  Jozua 24:1-13   Geschiedenisles 

11 mei  Jozua 24:14-28   Maak een keuze 

12 mei  Jozua 24:29-33   Eindelijk begraven 

13 mei  1 Johannes 4:1-10  Echt of vals? 

14 mei  1 Johannes 4:11-21  God is liefde 

15 mei  1 Johannes 5:1-12  Liefde overwint 

16 mei  1 Johannes 5:13-21  Getuigen en vertrouwen 

17 mei  Ezechiël 40:1-16  Vergezicht 

18 mei  Ezechiël 40:17-37  Meetsysteem 

19 mei  Ezechiël 40:38-47  Ruimtelijke ordening 

20 mei  Ezechiël 40:48–41:15a  Ruim bemeten 

21 mei  Ezechiël 41:15b-26   Ellenlang 

22 mei  Psalm 104:1-18   Kennis der natuur 

23 mei  Psalm 104:19-35  Kennis van God 

24 mei  Deuteronomium 4:44–5:5 Onderwijs van Mozes 

25 mei  Deuteronomium 5:6-21  Herhaling van de wet 

26 mei  Deuteronomium 5:22-27  Reactie  

27 mei  Deuteronomium 5:28–6:3 Hou je aan de regels 

28 mei  Deuteronomium 6:4-12  Doorgeven 

29 mei  Deuteronomium 6:13-25  In 't verleden ligt het heden 

30 mei  Johannes 3:1-13  Leraar of leerling 

31 mei  Johannes 3:14-21  Licht en donker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


