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OVERDENKING 
 

kwaliteit van leven 
 

In het Johannesevangelie spreekt Jezus telkens van eeuwig leven. In de lezin-
gen die we deze weken volgen is dat een terugkerend thema. Wat bedoelt Je-
zus daarmee? Volgens mij gaat het bij eeuwig leven meer om kwaliteit dan om 
kwantiteit. Het is het leven dat God, de Eeuwige, geeft. 'Als u eens wist wat 
God u schenken wil’ zegt Jezus tot de Samaritaanse vrouw bij de water-
put/bron. 
Eeuwig leven is in de woorden van Jezus als water dat de dorst lest, als brood 
dat de hongerigen voedt, een bron die binnen in je opwelt. In het Johan-
nesevangelie is het Jezus zelf die in ons leeft door zich aan de wereld te ge-
ven: 'Ik ben het'. 
Leven met en dankzij Gods goedheid die blijft stromen, daar moeten we nodig 
meer naar gaan verlangen. De belofte van eeuwig leven wordt wel eens opge-
vat als een zwaard van Damocles dat ons boven het hoofd hangt. 'O Ewigkeit, 
du Donnerwort', klinkt het in de muziek van Bach. Maar het gaat dus niet per se 
om het hiernamaals, maar om kwaliteit van leven, gericht zijn op wat God ge-
ven wil. 
Als ik langs de Dintel fiets en de klaprozen bloeien en het gewas groeit op de 
akkers, als we in de kerk brood en wijn ontvangen en ook als ik bij een ziekbed 
het Onze Vader bid of als er in een gesprek een dierbare herinnering boven-
komt, als iemand van binnenuit iets vertelt over een belangrijke levenservaring, 
dan voel en proef ik iets van dat verlangen.  
Stromen van eeuwig leven wellen dan op. 

 
 

 
 
 
 
 
Ds. Franc de Ronde 
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KERKDIENSTEN 
 

4 juli 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Heilig Avondmaal 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Yvonne Langbroek 

Gastheer / gastvrouw  

Collecte Rondgang 
 
              Uitgang 

1e Christelijk Noodhulpfonds 
2e Maaiwerk talud De Dorpskerk 

Christelijk Noodhulpfonds 

Geen zangdienst 
 
11 juli 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Jeugd- en gezinsdienst; 
 Afscheid kindernevendienst; Doopdagviering 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Nicky van Dam 

Gastheer / gastvrouw  

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Instandhouding kerk en eredienst  
Diaconaat (vakantietas) 

 

11 juli: geen Fendertshofdienst 

 

18 juli 

10.00 uur De Dorpskerk 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Marion Kruis 

Gastheer / gastvrouw  

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Maaiwerk talud De Dorpskerk 
Voedselbank 

 
25 juli 

10.00 uur De Dorpskerk 

Voorganger Ds. mw. C. Inkelaar, Oudenbosch 

Ambtsdrager van dienst Adri de Vrij 

Gastheer / gastvrouw  

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Bloemen 
Groot onderhoud pastorie 
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1 augustus 

10.00 uur De Dorpskerk 

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

Ambtsdrager van dienst Tiny Bienefelt 

Gastheer / gastvrouw  

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

K&W 
2e Instandhouding kerk en eredienst  

Onderhoud orgels 

 
8 augustus 

10.00 uur De Dorpskerk 

Voorganger Mw. G. de Jong, Oudenbosch 

Ambtsdrager van dienst Janita Bom 

Gastheer / gastvrouw  

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Onderhoud koeling rouwcentrum 
K&W 

 

9 augustus: geen Fendertshofdienst 

 
15 augustus 

10.00 uur De Dorpskerk 

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

Ambtsdrager van dienst Jolanda den Hollander 

Gastheer / gastvrouw  

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

K&W 
Maaiwerk talud De Dorpskerk 

 

22 augustus 

10.00 uur De Dorpskerk 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

19.00 uur Open luchtdienst plein RK-kerk (onder voorbe-
houd) 

Ds. F.C. de Ronde en diaken M. Bastiaansen 

Ambtsdrager van dienst Saskia van der Eijk 

Gastheer / gastvrouw  

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Onderhoud kerktoren (klok/deuren) 
Hydepark 

 

29 augustus 

10.00 uur De Dorpskerk 

Voorganger Ds. F.C. de Ronde  

Ambtsdrager van dienst Marion Kruis 

Collecte Rondgang Instandhouding kerk en eredienst  
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              Uitgang K&W 

ROOSTERS 
 

 Kinderoppas Kindernevendienst 

  4 juli --- Judith en Neely Anne 

11 juli --- Saskia en Claudia 

18 juli --- Marloes en Emie 

25 juli --- Marjolein 

  1 augustus --- Claudia 

  8 augustus --- Marloes 

15 augustus --- Emie 

22 augustus --- Saskia 

29 augustus --- Neely Anne 

 
 

 Bloemendienst Organist 

  4 juli Anneke Knook Barthold Jongejan  

11 juli Adrie de Bruijn Barthold Jongejan  

18 juli Marion Kruis Johan van der Steen  

25 juli Nel Goudriaan Johan van der Steen  

  1 augustus Jeanne Moerland Barthold Jongejan  

  8 augustus Jenke de Lint Johan van der Steen  

15 augustus Tanny Verhagen Ad van Sprang  

22 augustus Cor Endepoel Ad van Sprang  

29 augustus Mineke Huitkar Ad van Sprang  

 
 

 PPT-dienst Beamerdienst BHV dienst 

  4 juli Jeannette Arjan --- 

11 juli Jeannette Anton --- 

18 juli Ad Sebastian --- 

25 juli Lonneke Jan K. --- 

  1 augustus Jan N. Willian --- 

  8 augustus Tiny  Willian --- 

15 augustus Tiny Anton --- 

22 augustus Ad Anton --- 

29 augustus Jan N. Sebastian --- 
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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. 

 
4 juli: Het Christelijk Noodhulpcluster “Strijd mee tegen corona” 
Geen lucht meer. Uitgeput. Wanhoop. We zien het wereldwijd, op dit moment 
vreselijk schrijnend in India en Nepal. Het coronavirus grijpt harder dan ooit om 
zich heen. De gevolgen zijn mensonterend. 
In veel landen is ziek worden niet eens de enige angst. Geen werk betekent 
geen eten. Geen school betekent geen toekomstperspectief. We zien het over-
al. De wereld snakt naar adem! 
Het Christelijk Noodhulpcluster komt in actie voor de meest kwetsbare vol-
wassenen en kinderen die als gevolg van corona tekort hebben aan alles. 
Wij bieden hun: 

• voorlichting over hoe je jezelf tegen corona beschermt; 

•  bescherming door schoon water, mondkapjes en quarantainecentra; 

• directe hulp zoals eten, medische of psychosociale hulp en zuurstof-

tanks. 

Wees solidair! Geef nu voor de gezamenlijke strijd tegen corona. 
 
11 Juli: Diaconaat (NL - Actie vakantietas) 2021 
Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw 
ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie 
dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes en een tegoed-
bon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke 
zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan 
kinderen in hun omgeving. Actie vakantietas is een van de projecten waarmee 
Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. 
 
18 juli: Voedselbank 
In Moerdijk is al heel wat jaren een Voedselbank actief. Armoede is namelijk 
een probleem dat ook onze gemeente niet voorbijgaat, al blijft het voor de bui-
tenwereld soms verborgen. De Voedselbank Moerdijk biedt alleenstaanden en 
gezinnen die onder de armoedegrens leven (tijdelijk) een steuntje in de rug 
door het wekelijks verstrekken van een voedselpakket. Deze concrete zorg 
voor mensen in onze directe omgeving heeft alles te maken met het werkter-
rein van de taakgroep Kerk en Wereld. Daarom ondersteunen we het werk van 
de Voedselbank van harte. 
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25 juli: Bloemen 
De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om ‘omzien naar elkaar’. Dat ge-
beurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pas-
toraat. Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties waarin mensen samen een 
weg zoeken in geloofs- en levensvragen. Bloemen zijn enorm belangrijk in on-
ze gemeente om mensen te laten zien dat we hen niet vergeten (zijn). De 
bloemen worden dan ook erg gewaardeerd.  
 
1 augustus: Stichting Chris 
Chris en Voorkom! inspireert en stimuleert kinderen, jongeren en hun opvoe-
ders bij het maken van gezonde en verantwoorde keuzes. Chris en Voorkom! 
draagt bij aan het welzijn van kinderen, jongeren en volwassenen op lichame-
lijk, psychisch, sociaal en geestelijk gebied door middel van het aanbieden van 
preventie-, weerbaarheids- en leefstijlprogramma’s en het bieden van een luis-
terend oor via anonieme chat en e-coaching. Waar in de praktijk zeer veel ge- 
bruik van wordt gemaakt! 
Grondslag 
Chris en Voorkom! staat in de traditie van het christelijk geloof. Daarin vindt 
Chris en Voorkom! de wortels en inspiratie voor het werk dat ze doet. 
 
8 augustus: Eigen gemeente/Jeugd 
Deze collecte is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk van de Protestantse 
Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. “Elk kind en iedere jon-
gere weet zich geliefd door God.” Dat is een verlangen van veel ouders en 
grootouders voor hun kinderen en kleinkinderen. De Taakgroep Kerk en We-
reld deelt dit verlangen, want geloofsopvoeding is er niet alleen op zondag in 
de kerk, maar is van alledag.  
 
15 augustus: Kerk in Actie: Zending (Pakistan) 2021 
In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt 
beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch be-
vraagd over je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt 
een bijbelschool die hun door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, 
en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. 
Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen 
zijn veel jongeren! 
 
22 augustus: Diaconale vakantieweken “Hydepark” 
Wij kunnen ons niet altijd voorstellen wat het betekent om vanwege ziekte of 
lichamelijke beperking niet zelfstandig weg te kunnen. Het Hydepark verzorgt 
voor deze mensen en hun partners diaconale vakantieweken. Even weg van 
huis, ondersteuning in de zorg en uitstapjes met lotgenoten. Het is van groot 
belang. De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt als financiële bijdrage in 
de kosten van de diaconale vakantieweken in het Hydepark 
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29 augustus: 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. 

 

 

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 
 
Lang niet gezien?!  
Omdat we in de afgelopen tijd soms nauwelijks gelegenheid hebben gehad om 
elkaar te ontmoeten, organiseert de taakgroep Pastoraat deze zomer een aan-
tal ochtenden met koffie/thee en iets lekkers erbij. Fijn om elkaar weer eens 
(gewoon) te zien en te spreken. Iedereen mag hierbij aanschuiven: ouderen, 
vrijwilligers, gemeenteleden en gasten.  
U ben van harte welkom op 8 en 15 juli van 10.00 tot 11.30 uur in De Vijverhof.  
Wilt u zich hiervoor aanmelden? Dat kan bij Nel van Dorp, tel.: 0168 463639, of 
via e-mail: torenpolder@kpnmail.nl 
 
Hartelijk groet, Nel van Dorp, namens taakgroep Pastoraat 
 
 

Gebedskring 7 juli en 4 augustus 
Woensdag 7 juli en 4 augustus hopen we weer bij elkaar te komen met de ge-
bedskring.  
U/jij bent 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 wordt 
voorgelezen. 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 voorbede kunt u altijd terecht bij: 
Mini Agterdenbos, tel. 0168-464778 of op Kerkring 10A  of bij Emie Hendrikse, 
tel. 0168-464426  
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Van de KERKENRAADSTAFEL 
 

Samenvatting online kerkenraadsvergadering 

van 25 mei 2021 

 

Wim de Loome opent deze onlinevergadering en geeft 

het woord aan ds. De Ronde die het verhaal over Nicodemus leest uit Johan-

nes 3: 1-16 en voorgaat in gebed. 

I.v.m. het aantal mensen dat afscheid neemt of bevestigd wordt m.b.t. kerkelij-

ke taken, worden er op 6 en 13 juni diensten gehouden waarin de wisselingen 

plaatsvinden. De viering van het Heilig Avondmaal wordt daarom verschoven 

naar 4 juli. 

M.i.v. 6 juni kunnen er 50 mensen in de kerk bijeen komen (incl. medewerkers). 

Wellicht wordt dit 75 personen. Afstand houden blijft belangrijk.   

N.a.v. het verslag van de kerkenraadsvergadering van 6 april jl. is er overleg 

over het gebruik van een digitaal account om de vergaderstukken beschikbaar 

te maken voor de kerkenraadsleden. Op die manier kunnen de kerkenraadsle-

den de stukken lezen op het moment dat het hen goed uitkomt. Op de volgen-



 pagina 10  

de kerkenraadsvergadering wordt dit punt verder besproken. De notulen van 6 

april worden vastgesteld en goedgekeurd. 

Vervolgens zijn de jaarstukken van de taakgroepen Beheer en Kerk en Wereld 

aan de orde. De penningmeesters geven een toelichting en zij zullen dat ook 

doen op de gemeenteavond die zo gauw als dat weer kan, gehouden zal wor-

den. De kascontrole moet nog plaatsvinden en als alles in orde wordt bevon-

den, is de kerkenraad akkoord met de jaarstukken. De stukken worden daarna 

doorgestuurd naar het Classicaal College voor Behandeling van Beheersza-

ken, het CCBB. 

N.a.v. de toegestuurde verslagen van de diverse taakgroepen worden er enke-

le vragen besproken: 

- Zoals een aantal jaren geleden is besloten, zoeken de preekvoorzieners 

gastpredikanten in de volgorde 1. oud-predikanten, 2. predikanten uit de werk-

gemeenschap waaronder ook Fijnaart valt, 3. anderen. We zijn blij met alle 

predikanten die kunnen en willen komen. Deze afspraak kan gehanteerd blij-

ven, ook al vallen reiskosten dan weleens wat hoger uit.  

- In de zomervakantie zullen de diensten ook in De Dorpskerk gehouden wor-

den, evenals vorig jaar. Dit i.v.m. de livestreamdiensten. 

- De kinderen hebben kindernevendienst in ’t Trefpunt omdat zij meetellen voor 

het maximum aantal personen, nu nog 30, straks 50. Datzelfde geldt voor de 

kleintjes in de oppas. Het gaat om het aantal personen in één gebouw. Er zijn 

elke zondag ca. 15 kinderen. De kinderen volgen de dienst meestal wel een 

stukje via de livestream. Als er weer 100 mensen in de kerk mogen komen, 

gaat de oppas ook weer van start. 

- Er zal overlegd worden of het mogelijk is om in de zomerweken koffie-

ontmoetingsochtenden te houden in de Vijverhof met gemeenteleden, omdat er 

erg veel behoefte is aan contact. Misschien is er op zondag ook een mogelijk-

heid om buiten een kopje koffie te drinken na de dienst. 

Vervolgens is de rondvraag aan de orde: 

- Er is een groepje bij elkaar geweest om te praten over Kerk & Israël. Het is 

een goed gesprek geweest en er is afgesproken dat er in het najaar nog een 

bijeenkomst zal volgen. 

- De taakgroep Kerk & Wereld maakt een voorstel voor de wijze van vieren van 

het Heilig Avondmaal op 4 juli en dit wordt besproken op de kerkenraadsver-

gadering van 29 juni. 

- Dit is officieel de laatste kerkenraadsvergadering van Susanne Baan en van 

Alex Solleveld. Omdat het niet leuk is om online afscheid te nemen, wordt dat 

uitgesteld naar de volgende kerkenraadsvergadering die waarschijnlijk weer 

fysiek gehouden kan worden. 

Jan Tolenaars sluit de vergadering met een gebed. 

Wim de Loome wenst iedereen verder een prettige avond en sluit de vergade-

ring. 

 

Marion Kruis 
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Hopelijk zullen we binnen niet al te lange tijd horen 
dat er weer meer kan en mag in het kerkelijk leven. 
Daar kijken we naar uit. We wachten vol spanning 
op de afkondiging: koffie drinken in de Vijverhof en 

de Boekentafel staat opgesteld. 
 
Nel, Janneke en Bep 

 
      Taakgroep Jeugd 

 
Hoi jongens en meiden, 
 
De komende maanden gaan we verder met 
de ontmoetingen van Jezus. Van die ontmoe-
tingen kunnen wij ook van alles leren. We 
hopen dat samen met jullie te kunnen doen. 
Lees maar eens wat er de komende tijd ge-
pland is… 

Zondag 4 juli 2021 – Johannes 5:1-18 
Hoe kan ik verder? 
Bij het bad van Bethesda wachten mensen tot het water in beweging komt. Een 

man die daar al achtendertig jaar ligt, wordt 
door Jezus aangesproken met de vraag: 
‘Wil je genezen?’ Daarna zegt Jezus dat hij 
zijn mat kan oppakken; hij is genezen. An-
dere mensen die ervan horen, vragen 
waarom Jezus op sabbat iemand geneest. 

Zondag 11 juli 2021 – Johannes 5:19-36a 
Ik doe het niet uit mezelf 
Jezus is in gesprek met mensen die kritiek op hem hebben. Hij zegt dat hij 
niets uit zichzelf doet. Hij doet alleen wat de Vader van hem vraagt. Ook ver-
wijst Jezus naar Johannes de Doper, die gezegd heeft dat Jezus echt de Mes-
sias is. 
 
Zondag 18 juli 2021 – Johannes 5:36b-47 
Met je neus uit de boeken 
Jezus is in gesprek met ‘Bijbelgeleerden’: mensen die veel weten van de heili-
ge Schriften. Zij vinden dat de woorden en daden van Jezus niet passen bij wat 
in de wet van Mozes geschreven staat. Maar Jezus zegt dat wat hij doet juist 
de vervulling is van wat Mozes gezegd heeft. 
 
Zondag 25 juli 2021 – Johannes 6:1-15 
Wil je nog meer? 
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Er zijn meer dan vijfduizend mensen bij Jezus. Jezus vraagt aan een van zijn 
leerlingen waar ze eten vandaan kunnen halen voor al die mensen. Er is een 
jongen met vijf broden en twee vissen. Als Jezus daarvan deelt, blijkt er meer 
dan genoeg voor iedereen. Er blijven zelfs nog twaalf manden over. 
 
Zondag 1 aug 2021 – Johannes 6:16-21 
Wie gaat over het water?  
De leerlingen van Jezus varen in het donker op 
het meer als het hard begint te waaien. De leer-
lingen zijn bang, maar dan komt Jezus over het 
water naar hen toe. Hij zegt dat ze niet bang 
hoeven te zijn. Ze vragen Jezus om aan boord 
te komen, maar op hetzelfde moment komt de boot aan land. 
 
Zondag 8 aug 2021 – Johannes 6:22-29 
Wie kan dit uitleggen? 
Jezus is over het water naar zijn leerlingen gelopen en aan de overkant van het 
meer aan land gegaan. De volgende dag komen mensen naar de plek waar ze 
hem het laatst gezien hebben en ontdekken dat hij er niet is. Ze gaan op zoek 
en vinden Jezus in Kafarnaüm. Daar praten ze met Jezus over wat er gebeurd 
is en over wat er van hen verwacht wordt. 
 
Zondag 15 aug 2021 – Johannes 6:30-40 
Brood uit de hemel 
Mensen zeggen tegen Jezus: ‘Geef ons een wonder, dan zullen we in u gelo-
ven.’ Een wonder zoals de Israëlieten dat vroeger gehad hebben, toen het 
manna uit de hemel kwam. Als antwoord op hun vraag zegt Jezus: ‘Ik bén het 
brood dat leven geeft.’ 
 
Zondag 22 aug 2021 – Johannes 6:41-59 
Het wonder van Troostwijk 
Jezus is in de synagoge van Kafarnaüm (= ‘stad van troost’). Hij vertelt dat hij 
het brood is dat leven geeft. De mensen uit Kafarnaüm vinden het moeilijk om 
zich daar iets bij voor te stellen. 
 
Zondag 29 aug 2021 – Johannes 6:60-71 
Wat kies jij? 
Een grote groep leerlingen luistert naar de woor-
den van Jezus. Die woorden zijn zo onverwacht en 
schokkend, dat veel leerlingen weggaan; zij gaan 
voortaan niet meer met Jezus mee. De twaalf  discipelen blijven hem wel vol-
gen. 
 
We hopen jullie de komende tijd weer te zien 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 

23 mei Instandhouding kerk en eredienst € 205,46  

30 mei Groot onderhoud pastorie  € 114,65  

  6 juni Pastoraat     € 136,35  

  6 juni Onderhoud koeling rouwcentrum €   56,45  

13 juni Instandhouding kerk en eredienst € 112,75  

 

Giften  

Via mw. M. Nijhoff is er een bedrag binnengekomen van 2 x € 10,-.  

Via de bank zijn binnengekomen voor de diverse collecten aan de kerk welke 

niet aan een bepaalde dienst gekoppeld waren, bedragen van € 10,-, € 20,-,     

€ 50,- en €70,-. Via ds. de Ronde is er een gift ontvangen van € 100,- voor de 

kerk en via de bank zijn er giften van € 100,- en € 250,- binnengekomen voor 

de kerk. Via ds. de Ronde is er een gift ontvangen van € 100,- voor de kerk en 

via de bank zijn er giften van € 100,- en € 250,- binnengekomen voor de kerk. 

Allen hartelijk dank voor uw bijdragen.  

 

Kerkbalans 2021  

De toezeggingen voor de actie kerkbalans 2021 bedragen tot nu € 92.898,- 

waarvan inmiddels al € 67.376,- 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,  

 

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 

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 Pro-

testantse Gemeente Fijnaart.  

 

Activiteiten. 

Normaal zouden we eind augustus de Fancy Fair organiseren. Echter om 

meerdere redenen zie wij daar van af. De scholen hebben dan nog vakantie en 

de Fendertse Week vindt dan ook niet plaats. De Taakgroep Beheer gaat nog 

nadenken wat er nog wel misschien op een later tijdstip georganiseerd kan 

worden. Misschien zijn dan ook de Covid-19 maatregelen wat meer versoepeld 

dan op dit moment. Wij wensen u, ondanks deze onzekere tijd, een prettige 

vakantie. 

 

TF-signaal. 

Per 1 juli wordt het TF-signaal uitgeschakeld. Met dat signaal werden door 

Enexis altijd de straatverlichting en andere elektrische zaken in- of uitgescha-

keld. Voor ons als kerk was dit signaal belangrijk omdat hiermee de verlichting 

van de torenklok van De Dorpskerk werd geschakeld. Dus het zou kunnen zijn 

dat na 1 juli de verlichting van de kerktoren niet werkt. We zullen zo snel moge-

lijk onze eigen schakelapparatuur aanbrengen, zodat het allemaal weer functi-

oneert zoals voorheen.  
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TAAKGROEP KERK en WERELD 
 

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld 
 
23 mei     Kerk in Actie: Zending (Pinksteren - Egypte)                € 148,90 
30 mei     Eigen gemeente: Jeugd: Kindernevendienst/Flame    € 166,25 
 6 juni     Stille Hulp                                                                     € 107,23 
13 juni     Kerk in Actie: Werelddiaconaat 2021/Oeganda           € 135,70 

 

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) 

 

12 juli Vergadering Taakgroep Beheer 20.00 uur.  
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DIVERSE MEDEDELINGEN 
 

 

 

 
Vlees of aardse natuur: sarx in de NBV21 

 
Hoe vertaal je in de brieven van Paulus het lastige Griekse woordje 
‘sarx’? Die kwestie wordt uitgediept in het vandaag verschenen nummer 
van Met Andere Woorden (MAW), het vertaalblad van het Nederlands-
Vlaams Bijbelgenootschap. Het nummer is gewijd aan de NBV21, de ver-
beterde editie van de Nieuwe Bijbelvertaling die in oktober uitkomt. 
 
Sarx werd vanouds vaak met ‘vlees’ vertaald. Dat gaf geregeld aanleiding tot 
het misverstand dat Paulus het lichaam afkeurt. In de Nieuwe Bijbelvertaling 
(NBV) is sarx in Paulus’ betoog in Romeinen 7 en 8 vertaald met verschillende 
termen, zoals ‘de eigen wil’ of ‘de menselijke natuur’. De NBV21 komt hier met 
een nieuwe vertaaloplossing: ‘aards’ en combinaties daarmee, zoals ‘aardse 
natuur’. ‘Aards’ is een goede tegenpool van de Geest en daar gaat het om, al-
dus Cor Hoogerwerf in MAW: ‘Volgens Paulus beweegt de mens zich in een 
krachtenveld tussen de oude, aardse orde, die is aangetast door de zonde, en 
de nieuwe orde van de Geest.’  
 
Vertaalkwesties 
Verder behandelt dit MAW-themanummer een diversiteit aan bijbelvertaalkwes-
ties. Het bevat onder meer een vertaalwetenschappelijke analyse van de NBV-
revisie, een achtergrondartikel over de eerbiedshoofdletter, interviews met drie 
bij de NBV21 betrokken vertalers en een discussie tussen Klaas Veenhof en 
Arie van der Kooij over de vertaling van de ‘zegen van Abraham’. 
 
MAW is het vakblad Bijbel & vertalen van het NBG. Een abonnement is gratis; 
een proefnummer is aan te vragen via de website. 
 
 
Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap  
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-sarx-in-de-nbv21/ 

 

 

 

 

 

  

https://debijbel.nl/bericht/de-mens-het-aardse-en-de-geest
https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-sarx-in-de-nbv21/
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Bijbelleesrooster voor de maand juli 

 

  1 juli  Ezechiël 47:13–48:7  Topografie  

  2 juli Ezechiël 48:8-19  Gewijde grond 

  3 juli Ezechiël 48:20-35  Gelijke delen 

  4 juli Johannes 5:1-18  Beweging en bewogenheid 

  5 juli Johannes 5:19-30  Is Jezus God? 

  6 juli Johannes 5:31-40  Getuigenis 

  7 juli Johannes 5:41-47  Het belang van Schriftstudie 

  8 juli Psalm 85    God is rechtvaardig 

  9 juli Deuteronomium 7:1-11  Bijzondere positie 

10 juli Deuteronomium 7:12-26  De HEER zal strijden 

11 juli Deuteronomium 8:1-6  Niet van brood alleen 

12 juli Deuteronomium 8:7-20  Het beloofde land 

13 juli Deuteronomium 9:1-14  Wees niet trots 

14 juli Deuteronomium 9:15-29  Verzet gebroken 

15 juli Psalm 90   Tijd en eeuwigheid 

16 juli Marcus 6:1-13   Aanstoot 

17 juli Marcus 6:14-29   Uit de hand gelopen verjaardagsfeest 

18 juli Marcus 6:30-44   Massabijeenkomst 

19 juli Marcus 6:45-56   Oversteek 

20 juli Deuteronomium 10:1-11  Tweede wet 

21 juli Deuteronomium 10:12-22 Gehoorzaam uit liefde 

22 juli Deuteronomium 11:1-9  Maak een keuze 

23 juli Deuteronomium 11:10-21 De kracht van de herhaling 

24 juli Deuteronomium 11:22-32 Kiezen 

25 juli Johannes 6:1-15  Brood en water 

26 juli Johannes 6:16-24  Waterloop 

27 juli Johannes 6:25-36  Het echte brood 

28 juli Johannes 6:37-46  Discussie 

29 juli Johannes 6:47-59  Harde woorden? 

30 juli Johannes 6:60-71  Scheiding 

31 juli Marcus 7:1-13   Wet en traditie 
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Bijbelleesrooster voor de maand augustus 

 

  1 augustus  Marcus 7:14-23  Onreinheid komt van binnenuit 

  2 augustus Marcus 7:24-37  Open 

  3 augustus Marcus 8:1-13  Teken 

  4 augustus Marcus 9:14-26  Blind en ziende 

  5 augustus Marcus 9:27–9:1 Wie is Jezus? 

  6 augustus Marcus 9:2-13  Verschijning 

  7 augustus Psalm 74  Vraag om actie 

  8 augustus Romeinen 14:1-12 Plicht van de sterkste 

  9 augustus Romeinen 14:13-23 Overtuigingskracht 

10 augustus Romeinen 15:1-13 Bijbelstudie 

11 augustus Psalm 86  Roep om hulp 

12 augustus Spreuken 10:1-17 Goed gedrag 

13 augustus Spreuken 10:18-32 Tegenstellingen 

14 augustus Galaten 1:1-12  Geen ander evangelie 

15 augustus Galaten 1:13-24  Paulus over zijn roeping 

16 augustus Galaten 2:1-14  Ruimte 

17 augustus Galaten 2:15-21  Paulus versus Petrus 

18 augustus Psalm 124  Onze hulp 

19 augustus Zacharia 1:1-6  Nieuwe kansen 

20 augustus Zacharia 1:7-17  Stilte voor de storm 

21 augustus Zacharia 2:1-9  Ommuurde stad 

22 augustus Zacharia 2:10-17 Uitreisbevel 

23 augustus Zacharia 3:1-10  Schone kleren 

24 augustus Zacharia 4:1-14  Niet door eigen kracht 

25 augustus Zacharia 5:1-11  Wat in het vat zit 

26 augustus Zacharia 6:1-8  Paardenrace 

27 augustus Zacharia 6:9-15  Kroning 

28 augustus Zacharia 7:1-14  Treurig 

29 augustus Zacharia 8:1-8  Het komt goed 

30 augustus Zacharia 8:9-17  Hou vol! 

31 augustus Zacharia 8:18-23 Feest! 

 

 


