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Jaarverslag met activiteiten 2020 
Vanaf half maart 2020 kreeg het wereldwijd oprukkende en zeer besmettelijke coronavirus en de 

daardoor veroorzaakte ziekte Covid-19 Nederland in zijn greep. Dit virus had (en heeft nog steeds) 

enorme invloed op de samenleving (schoolsluitingen, horeca dicht, geen evenementen, zoveel 

mogelijk thuis werken, 1,5m afstand houden, mondkapjesplicht etc.) en op onze kerkelijke gemeente: 

we hielden, op advies van PKN, sinds maart kerkdiensten zonder of met een zeer beperkt aantal 

bezoekers (30) die zich vooraf moesten opgeven, op 1,5m van elkaar moesten zitten en niet mochten 

zingen. De zang werd verzorgd door 2 gemeenteleden. Gelukkig konden de kerkdiensten vanaf de 

eerste zondag in de ‘lockdown’ via een livestream uitgezonden worden, waardoor gemeenteleden 

thuis de dienst toch konden volgen. 

In dit jaarverslag zal bij alle taakgroepen het effect van het coronavirus zichtbaar zijn. 

 

• Kerkenraad en Moderamen: 

Predikant: 

In 2020 was ds. F.C. (Franc) de Ronde als fulltime predikant aan de gemeente verbonden.  

In het najaar van 2019 startte de sollicitatieprocedure voor een kerkelijk werker ter invulling van de 

vacature die was vrijgekomen door het vertrek van ds. Van der Sterre per 29 mei 2019. De 

kerkenraad heeft mevr. Arianne Ploeg-Blokland voor een jaar in deze functie aangesteld per 1 

februari 2020. Haar inzet betreft vooral het ouderenpastoraat en de jeugd, maar gezien het 

coronavirus heeft mw. Ploeg een lastig eerste jaar doorgemaakt. 

 

Kerkenraad en Moderamen: 

Ook de vergaderingen van moderamen en kerkenraad werden beïnvloed door het coronavirus. 

Vanwege het 1,5m afstand moeten houden en het aan het eind van 2020 rondwaren van nog 

besmettelijkere varianten van het virus, zijn vergaderingen aangepast: de 8 geplande 

moderamenvergaderingen hebben merendeels online plaatsgevonden. Daarnaast zijn enkele 

geplande kerkenraadsvergaderingen afgelast en vervangen door 3 extra moderamenvergaderingen. 

Er hebben 6 kerkenraadsvergadering plaatsgevonden, bij de vergadering in juni was de 

classispredikant ds. Marco Luijk aanwezig. 

 

De kerkenraad bestond in 2020 uit 18 leden: 1 predikant, 1 kerkelijk werker (vanaf 01-02-2020), 5 

wijkouderlingen, 2 ouderlingen Gemeentezijn, 1 ouderling-scriba, 2 jeugdouderlingen, 3 ouderlingen-

kerkrentmeester, 3 diakenen. Twee kerkenraadsleden, t.w. een ouderling-kerkrentmeester, tevens 

voorzitter van de kerkenraad, en een jeugdouderling zijn afgetreden en in hun plaats zijn 2 nieuwe 

ambtsdragers bevestigd. Eén wijkouderling heeft aangegeven voor een termijn van twee jaar te 

willen aanblijven, een diaken nog voor 1 jaar (dit i.v.m. naderende verhuizing). De afgetreden 

ouderling-kerkrentmeester bleef nog tot eind december als ‘technisch voorzitter’ aan de kerkenraad 

verbonden.  
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Kerkelijk werker mw. Ploeg is toegevoegd aan de kerkenraad, maar bezoekt i.v.m. haar beperkte 

uren 2x per jaar een kerkenraadsvergadering. 

 

Het moderamen bestond tot begin juli 2020 uit 7 leden: de predikant, de ouderling-scriba, 1 

jeugdouderling, 1 wijkouderling namens de taakgroep Pastoraat, 1 ouderling namens de taakgroep 

Gemeentezijn, 1 ouderling-kerkrentmeester namens de taakgroep Beheer, tevens voorzitter van 

kerkenraad en moderamen, 1 diaken namens de taakgroep Kerk&Wereld. De voorzitter/ouderling-

kerkrentmeester was gevraagd na zijn aftreden nog een half jaar als ‘technisch voorzitter’ aan te 

blijven, m.n. om de in 2018 in gang gezette gemeenteavonden over het onderwerp ‘Zegen van 

levensverbintenissen anders dan tussen man en vrouw’ te begeleiden. Als vertegenwoordiging van 

de taakgroep Beheer is de nieuwe voorzitter van die taakgroep vanaf augustus 2020 tot het 

moderamen toegetreden.  

 

In 2020 stonden 3 gemeenteavonden gepland: de eerste in januari, de tweede in april, de derde in 

november. In januari was een extra avond ingepland in de serie rondom het ‘Zegenen van 

levensverbintenissen anders dan tussen man en vrouw’. In november 2019 was daarvoor als spreker 

ds. Wim Bisschop uit Breda uitgenodigd, die vertelde waarom hij, vanuit bijbels perspectief gezien, 

voorstander is van een huwelijk tussen 2 mensen van hetzelfde geslacht. In januari 2020 kwam prof. 

J. Hoek vertellen waarom hij, vanuit bijbels perspectief gezien, juist géén voorstander is van een 

huwelijk tussen 2 mensen van hetzelfde geslacht. Deze avond werd door ca. 40 gemeenteleden 

bezocht. 

De avonden in april en november konden echter geen doorgang vinden vanwege het coronavirus. 

Het proces rondom het thema ‘Zegenen’ is hierdoor stil komen te liggen, hoewel de kerkenraad zich 

nog wel had voorbereid voor het geval de avonden toch konden doorgaan.  

Het jaargesprek met ds. De Ronde en 2 leden van de kerkenraad heeft in januari 2020 

plaatsgevonden.  

 

In 2020 zijn door het coronavirus geen nieuwe initiatieven - onder verantwoording van de 

kerkenraad-  uitgewerkt: 

 

 

• Taakgroep Beheer:  

Beleidsbepaling. 

Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak (kerkorde Ordinantie 11 (2 - 7) om in overleg met de 

kerkenraad de materiële en financiële voorwaarden te scheppen voor het leven en werken van de 

gemeente door o.a. mee te werken aan de totstandkoming van het beleidsplan. De taakgroep Beheer 

(college van kerkrentmeesters) houdt zich bezig met de volgende beleidsvelden binnen onze 

gemeente: Mensen, Organisatie, Financiën en Gebouwen en Begraafplaatsen. 

Het jaarverslag is volgens die onderwerpen ingedeeld. 
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Mensen. 

ln 2020 zijn we als taakgroep Beheer weer ondersteund door een heleboel vrijwilligers waardoor we 

ook financieel gezien kunnen besparen op het onderhouden van onze gebouwen en begraafplaatsen. 

 

Zo is er iedere dinsdag een ploeg bezig met het onderhoud van de begraafplaats en het onderhoud 

van het groen rondom onze gebouwen. Ook worden de Vijverhof en De Dorpskerk ieder week door 

vrijwilligsters schoongehouden. 

 

Door het coronavirus is 2020 wel een bijzonder jaar geweest en waren we ook beperkt om in diverse 

gevallen ook op dat gebied wat terughoudend te zijn in verband met het afstand houden en het 

voorkomen van mogelijke besmettingen. 

ln 2020 heeft in ons college een wisseling van bezetting plaatsgevonden. Menno Bom heeft afscheid 

genomen in juli van dit jaar. Hij bekleedde de functie van voorzitter. Otto Maris is ons college komen 

versterken als ouderling-kerkrentmeester en Edward Goudriaan heeft de functie van voorzitter van 

Menno overgenomen. 

Otto Maris is ondertussen in de Stichting van Jan Punt gelden samen met Jan Tolenaars en Edward 

Goudriaan afgevaardigde van ons college. 

Op 1 februari van 2020 is mevr. Arianne Ploeg-Blokland als kerkelijk werker in dienst van onze 

gemeente gekomen. De taakgroep Beheer fungeert als werkgever en zorgt daarom elke maand voor 

de uitbetaling van het salaris, de belastingafdracht, eventuele ziektemeldingen bij de Arbodienst, 

verzekering etc. De voorzitter neemt deel in het overleg waarin het gaat om het functioneren van 

betrokkene (arbeidsvoorwaarden). 

ln 2020 hebben we ook overleg gehad met de taakgroep Kerk en Wereld over zaken die ons beide 

raken. 

ln maart van 2020 werden we geconfronteerd met de grote uitbraak van het coronavirus. Voor 

iedereen kwamen er beperkingen en dus ook voor de kerk. We moesten een gebruiksplan maken 

voor het gebruik van de kerk en de andere ruimten. Vrijwel iedereen binnen onze gemeente werd 

hiermee wel geconfronteerd. Een heel aantal bijeenkomsten kon niet meer doorgaan. 

Gelukkig konden we rekenen op vrijwilligers die het mogelijk maakten om een livestreamverbinding 

met onze gemeenteleden op te zetten om zodoende toch op zondag een dienst op afstand te 

realiseren. Een periode hebben we dit nog kunnen combineren met een fysieke kerkdienst met een 

beperkt aantal mensen. Daarbij mochten we rekenen op onze BHV'ers, die gedurende die 

periode als ‘coronacoaches’ functioneerden. 

Ook hebben een heleboel mensen weer hun talenten ingezet om het pastoraat te ondersteunen als 

pastoraal werker. Zeker in 2020 was dit heel bijzonder omdat iedereen toch weer geconfronteerd 

werd met maatregelen in verband met het coronavirus. 

We kregen het bericht dat de regionale omroep Ons West Brabant gestopt is met het uitzenden van 

kerkdiensten. Jammer dat dat juist in het jaar gebeurde waarin het coronavirus de kop op stak. 
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Ook is dit jaar de Kunst- en Cultuurroute niet doorgegaan vanwege het coronavirus. We hadden 

evenals het jaar ervoor De Dorpskerk voor dat weekend beschikbaar gesteld. Voor de taakgroep 

Beheer betekent zo'n evenement begeleiding en toezicht in ons eigen gebouw. 

 

Een bijzonderheid in 2020 was toch wel het beschikbaar stellen van de Vijverhof aan de  Thuiszorg, 

die vanwege een corona-uitbraak in de Fendertshof daar hun werkruimte moest verlaten en eigenlijk  

 

geen alternatief meer had in Fijnaart. Toen zij bij ons aanklopten met de vraag of wij hen konden 

helpen hebben we daar positief op gereageerd. Zodoende heeft de organisatie van de hulp aan 

zelfstandig (alleen)wonende ouderen door kunnen gaan. ln de tweede periode was het zelfs zo, dat 

deze mensen wekelijks in kleine groepjes bijeen konden komen in de Vijverhof. 

 

Organisatie. 

ln 2020 hebben we flink werk verzet aan het opschonen van het archief. Helaas is door de uitbraak 

van het coronavirus ook daar vrijwel stilstand in gekomen. We hopen daar weer mee door te gaan 

wanneer de mogelijkheden er voor zijn. 

Het kerkblad heeft dit jaar gelukkig vrijwel gewoon door kunnen gaan. Soms was het voor 

gemeenteleden die verder weg wonen wat moeilijker om het te ontvangen, omdat men in 

voorgaande tijd het kerkblad achter in de kerk kon ophalen. Het Kerkblad wordt voor ons verzorgd 

door Kerkelijk drukwerk en dat wordt naar volle tevredenheid uitgevoerd. 

De website heeft gemeenteleden de mogelijkheid gegeven om de diensten via de livestream te kijken 

doordat zij via een klik op de computer of mobiele telefoon de diensten konden mee beleven. 

De taakgroep Beheer draagt ook zorg voor de het ledenbestand (LRP). Op 28 december van 2020 was 

de stand van onze registratie als volgt: mensen zonder doop of belijdenis 182, doopleden 596,  

belijdende leden 460. Totaal geregistreerde mensen: 1238. 

Er zijn in 2020 geen klachten geweest over de AVG. Eén persoon heeft de toestemming van het 

gebruik van de gegevens ingetrokken. 

Verder neemt de taakgroep Beheer deel in de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer. Hier 

kunnen we advies en informatie vragen waar we dat nodig hebben. ln september 2020 zijn twee 

boeken verschenen die kunnen helpen met het kijken naar de toekomst. "Gedeelde 

verantwoordelijkheid" en "Wat is des Kerkenraads en wat des Colleges". Dit alles is geschreven met 

het oog op 2025.  

Ook nemen we deel aan de vergaderingen van de Regio Noord-Brabant en Limburg over Beheer 

Financiën. 

Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus konden een heleboel diensten met 

mensen in de kerk niet doorgaan. Daardoor werd het voor de gemeenteleden ook moeilijker om bij 

te dragen aan de collectes. We beschikken gelukkig al wel over de mogelijkheid van GIVT (een app 

om digitaal te kunnen geven aan collectes), zodat het toch gemakkelijk is om via de mobiele telefoon 

bij te dragen. Desondanks was het voor mensen die deze mogelijkheid niet hebben moeilijker om te 

geven aan de kerk. Dat is ook gebleken uit de lagere opbrengst dan voorgaande jaren. Daarom heeft  
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de taakgroep Beheer besloten om halverwege 2020 een extra actie Kerkbalans te doen. Daar is door 

de gemeenteleden enthousiast op gereageerd, waardoor we een bedrag van ongeveer € 5.000,00 

hebben mogen incasseren. Dit bedrag hebben we gedeeld met de taakgroep K&W. We zijn alle 

gevers daar zeer dankbaar voor. 

 

ln 2020 zijn de bedragen voor de abonnementen (van kerkblad Contactruimte) verhoogd naar            

€ 12,50. 

Om kosten te besparen zijn er voorbereidingen getroffen om kosten van de bankrekeningen te 

beperken. Een onderdeel daarvan is dat er bankrekeningen worden opgeheven. ln 2021 zal verder 

gezocht worden naar bezuinigingsmogelijkheden. 

De Bazaar en de Fancy Fair konden in 2020 helaas ook niet doorgaan vanwege het coronavirus. 

Omdat er begin december toch enige mogelijkheden lagen om nog wel een soort alternatief voor de 

Kerstmarkt te houden, hebben we die met beide handen aangegrepen. Door het verkopen van loten, 

oliebollen en kerststukjes hebben we toch nog ongeveer € 3.200,00 binnengehaald. Daar zijn we 

natuurlijk heel blij mee. Maar ook met de medewerking van vrijwilligers en kopers. 

In 2020 hebben we van uitvaartverzorger Leeuw het rouwcentrum, Wilhelminastraat 68, gekocht. De 

reden daarvoor was dat het geld op de bank geen rente meer opbrengt en er zelfs dreigt dat we 

rente moeten gaan betalen. Door de aankoop en de exploitatie van het rouwcentrum hebben we de 

mogelijkheid om een positieve opbrengst te hebben. 

leder jaar ontvangen we, door het hebben van een zender in de kerktoren, een bedrag van KPN voor 

het huren van ruimte in de toren. 

Het collecterooster voor 2021 is in oktober door onze vergadering vastgesteld en doorgezonden naar 

de kerkenraad ter goedkeuring. Dit gebeurde ook met de begroting 2021 die vanaf september ter 

bespreking in onze vergaderingen op de agenda stond en in oktober is vastgesteld en ook naar de 

kerkenraad is gestuurd ter goedkeuring. 

 

Gebouwen en begraafplaatsen. 

ln de aanloop om ‘t Trefpunt en daaraan gekoppeld de keuken te renoveren is het de bedoeling om 

een plan te maken in samenwerking met de beheerder en de gebruikers, waarbij we de dames van 

Meet and Eat willen betrekken. Het doel is om in 2021 het plan uit te voeren. 

De geplande verbetering van de elektrische installatie van de Vijverhof kon in 2020 niet doorgaan 

vanwege het coronavirus, dus wordt dit werk doorgeschoven naar 2021. 

In 2020 is de moederklok van het uurwerk en de klok vervangen door een modern exemplaar. 

Hierdoor kan op een later tijdstip altijd nog een motor gekoppeld worden waardoor het mogelijk is 

om op afstand het luiden van de klok te programmeren en te bewerkstelligen. 

ln oktober en november 2020 hebben de orgels in De Ontmoetingskerk en De Dorpskerk groot 

onderhoud ondergaan. Daarvoor zijn ze geheel uit elkaar geweest en waar nodig van nieuw materiaal 

voorzien. Met deze werkzaamheden was toch een totaalbedrag van ongeveer € 16.000,-- gemoeid. 

Op 15 december 2020 is er een online cursus gehouden over het beheren van begraafplaatsen. Daar 

het GCBB (Generaal College van Behandeling van Beheerszaken) een strakkere begeleiding wil geven  
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aan kerkelijke gemeenten die een begraafplaats beheren, wordt er meer voorlichting en training 

gegeven. Ook de wet eist steeds meer over het beheren, zowel financieel als in  de praktijk, van een 

begraafplaats en het registreren van graven en overledenen.  

leder jaar worden de tarieven van de graven van de begraafplaatsen van onze gemeente vastgesteld. 

ln het algemeen volgen we hierbij de CPI (Consumenten Prijs lndex). 

ln 2020 zijn er 13 overledenen begraven in een graf. Er zijn2 urnen bijgezet in een graf. 

 

Meer algemene informatie m.b.t. de Taakgroep Beheer is te lezen op de website www.pknfijnaart.nl  

onder het hoofdstuk Kerkenraad. 

 

• Taakgroep Pastoraat: 

De kerntaak van de taakgroep Pastoraat is en blijft het omzien naar elkaar en de pastorale zorg en 

nazorg bij ziekte en overlijden, zorgen en blijde gebeurtenissen. Huisbezoeken, bloemen voor 80+-

verjaardagen en huwelijksjubilea, amaryllissen met kerst, fruitbakjes met de dankdag voor gewas en 

arbeid zijn de activiteiten van de taakgroep Pastoraat. 

In 2020 kwam er een nieuwe kerkelijk werker, mevr. Arianne Ploeg-Blokland. Zij volgde ds. H. van der 

Sterre op, die in 2019 met emeritaat ging. 

Er was in 2020 drie maal pastoraal overleg. Bij het pastoraal overleg zijn aanwezig: de predikant, de 

kerkelijk werker en de vijf wijkouderlingen. In normale omstandigheden komt de gehele taakgroep 

Pastoraat ook minstens één keer per jaar bij elkaar voor een thema-avond, maar in 2020 was dat 

door de coronacrisis niet mogelijk. In het pastoraal overleg werd gesproken over de gehouden 

wijkavonden die als thema hadden ‘Een goed verhaal’. Gelukkig waren alle avonden gehouden 

voordat de coronacrisis begon. Het waren zinvolle avonden met goede en minder goede opkomst. 

Andere onderwerpen waren de taakverdeling tussen de predikant en de kerkelijk werker; het werven 

van nieuwe pastoraal medewerkers; het pastorale werk tijdens de coronacrisis; de openstelling van 

de kerk in de week; manieren van werken in de wijken; dankdag voor gewas en arbeid en het 

rondbrengen van fruitbakjes in crisistijd.  

Voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar (22 november) waren aanpassingen nodig omdat er op 

die zondag vanwege de coronacrisis slechts 30 mensen aanwezig mochten zijn in de dienst. Daarom 

zijn er op 22 november twee diensten gehouden, zodat er voor ieder overleden gemeentelid 

familieleden aanwezig konden zijn en er ook nog wat plaatsen waren voor gemeenteleden. 

Er werd ook gewerkt aan een voorstel voor een Gedachtenishoek: een plaats in de kerk waar de 

namen te vinden zijn van de gemeenteleden die overleden zijn en waar men even stil kan zijn. Deze 

voorbereidingen lopen door in 2021. 

 

Meer algemene informatie m.b.t. de Taakgroep Pastoraat is te lezen op de website 

www.pknfijnaart.nl  onder het hoofdstuk Kerkenraad. 

  

http://www.pknfijnaart.nl/
http://www.pknfijnaart.nl/
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• Taakgroep Kerk&Wereld (diaconie):  

In 2020 heeft de taakgroep Kerk&Wereld 4x vergaderd en 3x digitaal vergaderingen gehouden. Voor 

snelle interactie binnen onze groep hebben we via Whatsapp regelmatig contact. De taakgroep heeft 

o.a. gesproken over en zich bezig gehouden met: de kerktelefoon, de viering van het Heilig 

Avondmaal in een andere vorm en ook ‘coronaproof’, vacatures, het jaarlijkse collecterooster, de 

invulling van de Zendingsdienst in november, de oogstdienst, Oikocredit, Jan Punt stichting, de 

diensten in de Stille Week, zgn. ‘stille hulp’, hulp aan vluchtelingen, deelname aan het Diaconaal 

Platform Gemeente Moerdijk (DPGM). Daarnaast hebben er afrondende besprekingen inzake het 

Beleidsplan 2017-2021 plaatsgevonden. 

 

Schuldhulpmaatje is nu meer dan een jaar actief. De gemeente en grote bedrijven juichen dit 

initiatief toe en bieden ook financiële ondersteuning. 

Het belang van Schuldhulpmaatje, juist in deze onzekere tijd, wordt hiermee nog eens benadrukt. 

De leiding van Schuldhulpmaatje heeft diverse keren gevraagd om extra maatjes vanuit de kern 

Fijnaart. Er zijn nu ongeveer 20 maatjes in de gemeente Moerdijk actief, maar helaas is Fijnaart niet 

hierin vertegenwoordigd. 

Ondanks Corona kon het werk gelukkig wel door blijven gaan. Vanuit onze gemeente is er één 

schuldhulpmaatje en is er één persoon actief als coördinator. 

Daarnaast heeft Kerk en Wereld ook zijn steentje kunnen bijdragen aan de zogenaamde ‘stille hulp’. 

 

Verder zijn de begroting 2021 en jaarrekening 2019 opgesteld en besproken en goedgekeurd in de 

kerkenraad. Ook de PKN heeft goedkeuring hieraan gegeven. 

Met Dankdag zijn fruitbakjes (die geheel gesponsord zijn waarvoor we zeer dankbaar zijn) op een 

‘coronaproof’ werkwijze gemaakt. Pastoraat heeft de bezorging gedaan aan de gemeenteleden van 

80+.  

Verder zijn voor kerst amaryllisbollen en de Elisabethbode uitgedeeld aan de gemeenteleden van 

80+. 

De taakgroep heeft dit jaar één keer vergaderd met het pastoraat en een keer met de 

kerkrentmeesters om zaken met elkaar af te stemmen. 

Wat betreft de financiën hebben we besloten een deel van ons vermogen te beleggen in Oikocredit, 

zodat dit geld in ontwikkelingslanden de plaatselijke economieën kan ondersteunen op lokaal niveau 

(microcredit). Deelname aan Oikocredit gaat via de Protestantse Kerk, tientallen kerken nemen hier 

al aan deel. 

Financiën is een steeds terugkerend onderwerp; enerzijds hebben we te maken met teruglopende 

inkomsten, anderzijds willen we niet of nauwelijks bezuinigen op datgene waarvoor Kerk en Wereld 

bestaat, namelijk de hulp aan mensen die het veel slechter dan wij hebben. 

Gelukkig is het vermogen van Kerk en Wereld dusdanig dat we een beperkt jaarverlies kunnen 

dragen. 
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Het Heilig Avondmaal hebben we door Corona een andere vorm gegeven. De wijn en het brood 

worden in aparte bekertjes en glaasjes aangeboden. Een wens die we al voor de coronapandemie 

hadden. We waren zeer verheugd dat een ieder het Heilig Avondmaal in deze vorm zeer op prijs 

heeft gesteld. 

Meer algemene informatie m.b.t. de Taakgroep Kerk&Wereld is te lezen op de website 

www.pknfijnaart.nl  onder het hoofdstuk Kerkenraad. 

 

• Taakgroep Gemeentezijn: 

De taakgroep Gemeentezijn heeft in 2020 i.v.m. het coronavirus weinig vergaderd. 

Veel activiteiten die de taakgroep Gemeentezijn normaal organiseert en van plan was te organiseren, 

zijn helaas niet doorgegaan zoals: het startweekend met BBQ, specialdiensten, juni-ontbijt, 

Hemelvaart, de Top2000-dienst, Meet en Eat, Kerstmarkt en Kerstnachtdienst.                                                                                     

Wat is er wel aangepast en doorgegaan:  

Een online doopdagviering, de scholendienst en voor de jonge kinderen tijdens de Startzondag een 

poppenkastvoorstelling. Wij hebben samen met de taakgroep Pastoraat rondom Pasen de kerkelijke 

gemeente een paasgroet gestuurd en met Kerst zijn er kerstkaarten door gemeenteleden gemaakt 

en rondgebracht door Gemeentezijn en Pastoraat.  

Ook hebben we (in juni, juli en augustus) op dinsdagochtend  en donderdagmiddag ‘open kerk’ 

georganiseerd: de kerk was open voor een gesprek of het branden van een kaarsje. Verder hebben 

we vanuit het oecumenisch beraad een advertentie geplaatst m.b.t. contactgegevens en 

openingstijden ‘open kerk’ van de kerken in Fijnaart. 

De taakgroep zorgt ook voor de gemeentegids ‘Kom in de Kring’. 

Ook oecumenische activiteiten vallen onder de taakgroep Gemeentezijn. Het Oecumenisch Beraad 

met de tot Het Oecumenisch Beraad behorende werkgroep Open Deurcommissie, de Liturgische 

Werkgroep, de Jeugdraad, als ook de commissies en werkgroepen die zich bezig houden met 

activiteiten op het gebied van catechese en gemeenteopbouw maken deel uit van de taakgroep 

Gemeentezijn. 

 

Doelen voor 2021 zijn de volgende: 

Ons grootste doel is omzien naar elkaar. Het bij elkaar brengen van mensen door een open/gastvrije 

kerk te zijn. Zichtbaar te zijn in het dorp, door aanwezig te zijn en mee te doen aan de activiteiten in 

het dorp. In deze tijd van afzondering en weinig sociale contacten is het belangrijk om creatief te 

denken; te denken in mogelijkheden en contact te blijven zoeken. Ook door middel van het gebruik 

van FendertLokaal. Om artikelen en uitnodigingen te plaatsen. 

 

Als alles weer normaal is: 

- Aansluiten bij wat er lokaal wordt georganiseerd zoals bij de braderie, Koningsdag en bijvoorbeeld de 

Kunst- en Cultuurroute. 

http://www.pknfijnaart.nl/
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- Bijzondere en speciale diensten blijven organiseren voor verschillende doelgroepen (in 

samenwerking met de taakgroep Jeugd) 

- Onderzoeken waar onze doelgroep in geïnteresseerd is. 

- Verbindingen leggen en versterken tussen groepen en mensen (bijeenkomsten aan huis organiseren 

voor de middengeneratiegroep). 

 

Meer algemene informatie m.b.t. de Taakgroep Gemeentezijn is te lezen op de website 

www.pknfijnaart.nl  onder het hoofdstuk Kerkenraad. 

 

 

• Taakgroep Jeugd: 

Deze taakgroep coördineert het jeugdwerk in de gemeente. De taakgroep heeft in 2020 6x 

vergaderd. Dit is tweemaal minder dan andere jaren. De oorzaak hiervan is het coronavirus dat ons 

dit jaar heeft getroffen. De maatregelen (en dus beperkingen) die zijn getroffen rondom het 

coronavirus hebben ook op het jeugdwerk behoorlijk impact gehad. Dit is terug te lezen in het 

onderstaande verslag over onze activiteiten met de jeugd in 2020. 

 

o Algemeen 

Dit jaar is er één jeugdouderling afgetreden en een nieuwe aangesteld. De andere 

jeugdouderling heeft aangegeven haar termijn te verlengen met twee jaar. Zij heeft dit jaar 4 

maanden zwangerschapsverlof genoten, waardoor zij geen deel heeft genomen aan 

vergaderingen. Daarnaast is er vorig jaar een kerkelijk werker aangenomen die de taakgroep 

Jeugd zal helpen en ondersteunen in het opzetten van o.a. de jeugdsoos. De leeftijd vanaf 16 

blijkt nog steeds het lastigste te zijn. 

o Kindernevendienst (KND): 

Normaal gesproken: vrijwel iedere zondag, m.u.v. speciale diensten en Flame-zondagen. De 

kinderen gaan vóór de schriftlezing naar de bijruimte en komen na het lied na de preek terug. 

De kindernevendienst heeft in 2020 4x vergaderd. Daarnaast werden extra avonden gepland ter 

voorbereiding van de projecten. De leiding bestond begin 2020 uit 7 dames, na enkele maanden 

is er 1 gestopt. In 2021 kan er toch weer gestart worden met 7 personen leiding.  

De KND heeft 2 projecten vanuit Kind op Zondag gedaan met Pasen en Advent/Kerst. Tijdens het 

paasproject is er een activiteit geweest met de kinderen: een bezoek aan de Mozesbrug in 

Halsteren. Vanaf zondag 15 maart 2020 zijn de kerken niet meer open voor kerkgangers. De 

kindernevendienst heeft dit opgevangen door de programma’s te mailen naar ouders en 

verzorgers, zodat zij hier thuis mee aan de slag konden. 

Vanaf 23 augustus mochten kinderen weer in de kerk en kon er weer gewoon kindernevendienst 

worden opgestart. In het najaar werden de coronarichtlijnen weer aangescherpt waardoor er 

minder of geen kerkgangers meer mochten zijn. De KND heeft afwisselend online KND 

aangeboden of 1 uur KND in Vijverhof of Trefpunt. Gedurende de adventsperiode kon er toch 

steeds een kind in de kerk zijn om de kaars aan te steken en het gedichtje voor te lezen.   

Op zondag 13 september 2020 hebben 2 kinderen afscheid genomen van de kindernevendienst.  

http://www.pknfijnaart.nl/
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Verder is er in het afgelopen jaar steeds verbondenheid met de kinderen gezocht door het 

rondbrengen van zomerboekjes, adventsboekjes of knutsels. 

o MeetingPoint (MP):  

Normaal gesproken: maandelijkse bijeenkomst tijdens de ochtenddienst (behalve in de 

zomervakantie) voor de jongeren van ca. 12 t/m 16 jaar.  

Alleen in januari en februari is er een bijeenkomst van MP geweest. In maart was er geen stroom 

in de Boei (bovenzaal) en daarna waren er geen bijeenkomsten meer mogelijk zonder de 1,5-

meter-regel te kunnen handhaven. Er is geen actie geweest in het online opzetten van MP-

programma’s. Dit had er mee te maken dat er in de taakgroep Jeugd is besloten dat MP geen 

toekomst meer heeft. De opkomst was nihil en de jeugd van MP is dezelfde jeugd als van Rock  

Solid. De voorkeur van de jeugd gaat dan naar een gezellige vrijdagavond in plaats van een 

bijeenkomst onder kerktijd. Om die reden is op 13 juli 2021 definitief besloten om te stoppen 

met MP en om Rock Solid/Jeugdsoos een nieuwe invulling te geven. 

o Flame:  

Normaal gesproken: 6x per jaar tijdens de kerkdienst is er een activiteitenprogramma voor 

kinderen (ook rand- of buitenkerkelijke kinderen) in de basisschoolleeftijd, waarin een 

Bijbelverhaal wordt verteld, gezongen, geknutseld en toneelgespeeld e.d. 

Flame heeft dit jaar 1x plaatsgevonden op 22 november 2020. De kindernevendienst heeft 

samen met de leiding van Flame de bijeenkomsten voor kinderen van de basisschoolleeftijden 

opgepakt. Er zijn dus wel elke zondag activiteiten aangeboden, maar dit liep van Flame en 

kindernevendienst wat door elkaar. 

o Rock Solid (RS): 

Normaal gesproken: ongeveer 8x per jaar voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar op vrijdagavond. Een 

avond waarin een thema centraal staat met een stukje bijbeltekst, spelletjes en andere 

activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren. 

Er is een RS-bijeenkomst geweest op vrijdag 17 januari en vrijdag 7 maart (Sirkelslag, samen met 

de jeugd van Willemstad). De andere bijeenkomsten zijn helaas niet doorgegaan, omdat de 1,5-

meter-regel niet kon worden gewaarborgd in de Boei.  

Op 26 juni 2020 is er een bijeenkomst geweest bij de leiding thuis met een bbq, zwemmen en 

kampvuur. Aansluitend was er op 28 juni de online kerkdienst met bingo.  

Verder is er het hele jaar contact geweest met de jeugd via de appgroep. Met Pasen heeft de 

jeugd een reep chocolade ontvangen en met Advent een adventskaars. Deze dingen zijn 

persoonlijk afgegeven. Helaas kon het gourmetten met de jeugd voorafgaand aan de 

kerstnachtdienst ook niet doorgaan. 

o Jeugdsoos:  

Normaal gesproken: minimaal 4x per jaar een bijeenkomst met jeugd vanaf 16 jaar.  

Helaas is het ook dit jaar niet gelukt om dit van de grond te krijgen. Er is dit jaar dan ook geen 

bijeenkomst geweest. Twee van de drie leiding heeft aangegeven te stoppen. Degene die 

overbleef heeft aangegeven zich voorlopig terug te trekken als leiding. Er zijn twee 

bijeenkomsten geweest met de leiding van RS en Jeugdsoos en de kerkelijk werker om te kijken  
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naar de samenstellingen van de groepen, de invullingen van de avonden en een roulatiesysteem 

omtrent leiding van deze twee groepen. Op dit moment is er te weinig leiding en zal op zoek 

moeten worden gegaan naar nieuwe mensen. 

o Vakantie Bijbel Club (VBC):  

Normaal gesproken: 1x per jaar is er 2 dagen VBC tijdens de herfstvakantie voor kinderen uit alle 

basisschoolleeftijden.  

De leiding heeft tweemaal contact gehad dit jaar om te overleggen of het wel of niet door kon 

gaan of eventueel een alternatief. Uiteindelijk is besloten om het niet door te laten gaan. 

o Kinderoppas:  

Normaal gesproken: tijdens alle morgendiensten oppas voor de kinderen van 0 t/m 4 jaar. 

Vanaf 15 maart is er geen kinderoppas meer geweest. 

o Examenkandidaten:  

Normaal gesproken wordt er vooraf aandacht besteed aan het examen doen d.m.v. een EHBE-

pakketje (Eerste Hulp Bij Examen). Na het slagen of zakken wordt er een kaart toegestuurd. 

Er zijn dit jaar 7 kaarten verstuurd naar geslaagden en 1 kaart naar iemand die een herkansing 

had. Er is dit jaar niets vooraf gestuurd of afgegeven, omdat de examens anders zijn verlopen 

dan normaal gesproken. 

o Jeugddiensten 

In mei was er een online jeugd- en gezinsdienst. Dit was een whatsapp dienst. Eind november 

was de eerste adventsdienst en dit was ook een jeugd- en gezinsdienst. Deze dienst is via 

whatsapp voorbereid met de jeugd van Rock Solid. 

 

Meer algemene informatie m.b.t. de Taakgroep Jeugd is te lezen op de website www.pknfijnaart.nl 

onder het hoofdstuk Kerkenraad. 

 

• Overige groepen en activiteiten in de gemeente waren: 

Kringen en commissies: 

Donderdagmiddag Bijbelgespreksgroep, Bijbelkring Woensdagavond, Gebedskring, Geloven met hart 

en ziel en verstand, Ouderensoos, Zendingskrans, Zangkring, Cantorij, Commissie 

gemeenteactiviteiten, Liturgisch bloemschikken, Meet and Eat, Boekentafel. 

 

Vanwege het coronavirus zijn veel van deze kringen en activiteiten grotendeels niet doorgegaan in 

2020. 

 

Meer informatie over verdere activiteiten is te lezen op de website www.pknfijnaart.nl  onder het 
kopje Kerkenraad alsook onder de link: gemeentegids ‘Kom in de Kring’. 
 

M.b.t. de erediensten: 

De oecumenische dienst in de Week van de Eenheid in januari, met medewerking van de 

gezamenlijke koren, had als thema ‘Ze waren buitengewoon vriendelijk voor ons’ n.a.v. Handelingen 

28. De jaarlijkse dienst in samenwerking met de Julianaschool in februari had als thema  ‘Je bent  

http://www.pknfijnaart.nl/
http://www.pknfijnaart.nl/
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gelukkig als…’. Vanaf medio maart zijn de zondagse erediensten heel anders verlopen dan normaal.  

Vanwege de lockdown door het coronavirus hebben we op advies van de landelijke kerk en de 

overheid besloten geen kerkgangers meer toe te laten, behalve degenen die nodig waren voor de 

medewerking aan de dienst: de dienstdoende ambtsdragers, organist en technische dienst. De 

diensten werden live uitgezonden via de kerkomroep en een livestream die goed bekeken werd.  De 

zang werd, meestal met pianobegeleiding, verzorgd door 2 gemeenteleden, soms door een jeugdlid. 

Na de zomervakantie konden gemeenteleden zich aanmelden om bij de dienst aanwezig te zijn, in 

oktober ging dit weer terug naar max. 30 aanwezigen en vanaf december zagen we ons helaas 

genoodzaakt de diensten weer zonder kerkgangers te houden. 

In de zomer waren er eerst 3 huwelijksdiensten gepland die niet door konden gaan. Eén trouwdienst 

is in oktober wel gehouden, waarbij er rekening gehouden moest worden met veel beperkingen. 

Ook doopdiensten werden verzet;  1 doopdienst kon begin december gehouden worden, dit was een 

extra dienst om 12 uur, zodat 30 familieleden en vrienden van de doopouders aanwezig konden zijn. 

De Stille Week was  extra stil, op Witte Donderdag is het laatste avondmaal van Jezus wel herdacht, 

maar konden brood en wijn niet samen gedeeld worden. Een groot gemis. 

De dienst van Hemelvaart werd gezamenlijk gehouden met de gemeentes van Willemstad en 

Roosendaal vanuit De Dorpskerk in Fijnaart, via een livestream, dus online. 

In juli is de dienst gehouden waarin ambtsdragers werden bevestigd en aftraden. 

De overstapdienst voor de kinderen die de kindernevendienst verlaten is in september gehouden. 

In november is begonnen met de voorbereidingen voor de kerstmusical van de kindernevendienst 

‘Het beste nieuws’. Deze is van te voren opgenomen en in de dienst van kerstmorgen uitgezonden. 

De Fendertshofdiensten gingen vanaf maart niet door, ook de zangdiensten in de avond zijn 

sindsdien niet meer gehouden. 

 

De meeste reguliere diensten werden geleid door de eigen predikant ds. F.C. de Ronde. Ca. 20  

diensten werden geleid door gastpredikanten, waaronder onze voormalige predikant ds. J.H. van der 

Sterre. Ook kerkelijk werker mevr. Ploeg-Blokland nam een paar diensten voor haar rekening.  

In de oecumenische diensten ging(en) een R.K. pastor of zowel een pastor als een predikant voor. 

Verder waren er de uitvaart- of afscheidsdiensten vanwege het overlijden van gemeenteleden. 

Bij de kerkelijke uitvaartdiensten lieten de coronamaatregelen zich extra voelen. Afscheid nemen 

rond het sterven was door de beperkingen soms erg moeilijk en bij de uitvaarten was maar een 

beperkt aantal mensen toegestaan.  

 

Aan de diensten werd bijgedragen door:  

- de organisten: ook in 2020 hebben we kunnen genieten van de fijne begeleiding en prachtig 

orgelspel van 3 vaste organisten: Ad van Sprang, Johan van der Steen en Barthold Jongejan. 

-  

-  
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- de ‘PPT-makers’: 6 gemeenteleden die bij toerbeurt een PowerPointpresentatie maken van de 

eerder die week door de (gast)predikant aangeleverde liturgie. Zij hadden dit jaar een zeer 

beperkte taak omdat vele diensten zonder bezoekers werden gehouden.   

- de beameraars: 5 gemeenteleden die bij toerbeurt de presentatie van de PPT’s (mededelingen 

voor de dienst en liturgie tijdens de dienst) verzorgen. Ook zij zijn in 2020 zeer beperkt ingezet 

omdat vele diensten zonder bezoekers werden gehouden.   

- de bloemendienst: elke zondag zorgen zij voor een bos bloemen voor een gemeentelid dat ziek is 

of een steuntje in de rug kan gebruiken. Soms worden 2 bossen op 1 zondag uitgereikt. Ook zorgt 

de bloemendienst voor liturgische bloemschikkingen in de Passietijd, met Pinksteren en bij de 

Heilig Avondmaalvieringen en voor bloemschikkingen en kerstversieringen in de Advents-

/Kerstperiode. 

- de lectoren: een groep van ca. 12 gemeenteleden verzorgt bij toerbeurt een Schriftlezing tijdens 

de zondagmorgendienst of tijdens een avonddienst. Evenals de liturgiemakers en beameraars is 

deze groep in 2020 maar heel beperkt ingezet, omdat vanwege het coronavirus en mogelijk 

besmettingsgevaar het aantal personen in de kerk minimaal werd gehouden. De ouderling van 

dienst of de predikant zelf verzorgde de schriftlezing. 

- de kosters: voor De Dorpskerk is een vaste kosteres, Mijntje Nijhoff. In De Dorpskerk worden de 

meeste diensten gehouden, waarbij zij tijdens vrijwel alle diensten in functie is. Ook haar taak 

was in 2020 beperkt; zij was alleen aanwezig tijdens de diensten waarin bezoekers werden 

toegelaten. In De Ontmoetingskerk doen enkele gemeenteleden bij toerbeurt dienst als koster. 

Vanaf half maart zijn alle avonddiensten, die in deze kerk gehouden worden, afgelast vanwege 

Corona. 

- het Interkerkelijk koor Fijnaart, dat oefent in De Vijverhof, kon vanaf maart 2020 geen 

medewerking aan (een) dienst(en) verlenen vanwege het coronavirus.  

- koperblazers: zij hebben muzikale medewerking verleend tijdens de Paasmorgendienst, de 

kerstnachtdienst en de dienst op Kerstmorgen. 

 

Door het coronavirus kon na de diensten waarin nog enkele bezoekers werden toegelaten, geen 

koffie gedronken worden. In de loop van het jaar gingen we dit steeds meer missen, maar gezien de 

besmettelijkheid en verspreiding van het coronavirus kon dit niet toegelaten worden toen er, vanaf 

eind augustus, weer enige tijd bezoekers in de kerk mochten komen.  

 

Overig: 

Iedere dinsdagochtend werkt een aantal gemeenteleden vrijwillig aan het onderhoud van de 

Protestantse begraafplaats. 

Iedere vrijdagochtend worden De Dorpskerk en De Vijverhof door een groep vrijwilligers schoon 

gemaakt. 
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De bijruimte van De Dorpskerk (De Vijverhof) werd gerund door een beheerdersechtpaar. Het beheer 

van de bijruimte bij De Ontmoetingskerk (’t Trefpunt) werd grotendeels waargenomen door het 

beheerdersechtpaar van De Vijverhof.  

Normaliter vinden, naast het koffiedrinken na de diensten, diverse kerkelijke activiteiten plaats in de 

bijruimtes zoals de Fancy Fair, kerstmarkt, wijkavonden, lezingen, filmmiddagen en de 

VakantieBijbelClub. Ook al deze activiteiten konden vanaf maart 2020 geen doorgang vinden door de  

coronapandemie. Dat gold ook voor de meeste niet-kerkelijk gerelateerde activiteiten zoals 

verjaardagen, kraamfeestjes, een bridgedrive, wekelijkse repetitie van het I.K.Koor Fijnaart. De BHV-

herhalingscursus eind augustus kon, met beperkingen en met inachtneming van diverse 

maatregelen, op dat moment doorgang vinden.  

De vergaderingen van de kerkenraad en taakgroepen vonden deels plaats in de Vijverhof (jan/feb), 

deels in ’t Trefpunt (aug/sept) op 1.5m afstand en verder online. 


