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OVERDENKING 
 

     Zweverig? Ik dacht het niet! 
 

‘Wat voor hemelpiloot ben jij?’ vraagt de sergeant. Hij wil weten met wat voor 
soort geestelijk verzorger hij te maken heeft. Ben ik rooms-katholiek, humanis-
tisch of nog weer wat anders? 
‘Dominee’, zeg ik. En ik wijs op het kruisje op mijn uniform. 
‘Ben je zo’n zweverig type?’ vervolgt hij. 
‘Eh, ik vind van niet, maar daar kom je vanzelf wel achter’, antwoord ik. 
‘Heb je het druk?’ wil hij nog weten. 
‘Mijn dagen zijn lekker vol, ja. Hoezo?’ 
‘Als mensen je weten te vinden, is dat een goed teken. Misschien kom ik later 
eens langs.’ 
Einde kennismaking. Begin van een reeks ontmoetingen. 
 
Als gemeentepredikant zou je zulke ontmoetingen ‘pastorale gesprekken’ 
noemen, als krijgsmachtpredikant laat je dat wel uit je hoofd. Te zweverig. Be-
ter heb je het over ‘samen een bakje koffie doen’. Het maakt mij niet uit hoe je 
het noemt. Zolang het kruisje op mijn uniform en op mijn baret maar duidelijk 
zichtbaar is. 
 
Het kruisje is een krachtig signaal zonder grote woorden. Het wenkt en fluistert 
tegen een ieder die op mijn weg komt: ‘Wie je ook bent, wat je ook gedaan 
hebt of waar je ook mee worstelt, voor jou wil ik betrouwbaar zijn. Misschien 
heb je geen boodschap aan God, maar aan jou geef ik door wat ik zelf in over-
vloed heb mogen ontvangen: aandacht, geduld, tijd, vertrouwen, vergeving, 
genade. Met Zijn zegen ga ik waar jij gaat, zelfs als je maandenlang op missie 
bent.’ 
 
Sinds de oorlog in Oekraïne staat het bataljon dat ik dien paraat om als deel 
van de NAVO-flitsmacht ingezet te worden. Dat vraagt veel van militairen. Dus 
doe ik nu ‘heel veel bakjes koffie’  
Zweverig? Ik dacht het niet! 
 
Deborah van den Bosch-Heij, 
Geestelijk verzorger in de Johannes Postkazerne in Darp. 
 
Overgenomen uit #protestant, vakblad voor werkers in de Protestantse kerk, 
nr. 2 – 2022 
Marion Kruis. 
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KERKDIENSTEN 

 

3 juli 

10.00 uur De Dorpskerk 

Voorganger Ds. A.G.E Tol, Dalfsen 

Ambtsdrager van dienst Jolanda den Hollander 

Gastheer / gastvrouw Wim de Loome 

19.00 uur Zangdienst 

Ambtsdrager van dienst Adri de Vrij 

Gastheer / gastvrouw Otto Maris 

Collecte Rondgang 
 
              Uitgang 

1e Onderhoudsfonds  
2e KiA/werelddiaconaat India 

Instandhouding kerk en eredienst  

 
10 juli  

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Jeugd- en gezinsdienst; Doopdagviering 

Voorganger Mw. A.J. Ploeg-Blokland  

Ambtsdrager van dienst Saskia van der Eijk 

Gastheer / gastvrouw Yvonne Langbroek 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Instandhouding kerk en eredienst  
Eigen gemeente: Jeugd 

 

17 juli 

10.00 uur De Dorpskerk 

Voorganger Ds. N.C. van Exel, ’s Hertogenbosch 

Ambtsdrager van dienst Janita Bom 

Gastheer / gastvrouw Klaas Leinenga 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

K&W/Hydepark 
Onderhoudsfonds  

 

18 juli - 15.00: Oecumenische Fendertshofdienst 

 
24 juli 

10.00 uur De Dorpskerk 

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

Ambtsdrager van dienst Jenke de Lint 

Gastheer / gastvrouw Nicky van Dam 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

K&W/Open Doors 
Onderhoudsfonds   
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31 juli 

10.00 uur De Dorpskerk 

Voorganger Gerarde de Jong, Oudenbosch 

Ambtsdrager van dienst Yvonne Langbroek 

Gastheer / gastvrouw Leendert van Baren 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Instandhouding kerk en eredienst  
K&W/KerkWebRadio 

 
7 augustus 

10.00 uur De Dorpskerk 

Voorganger Ds. C. Inkelaar-de Mos, Oudenbosch 

Ambtsdrager van dienst Saskia van der Eijk 

Gastheer / gastvrouw Adri de Vrij 

Collecte Rondgang 
 
              Uitgang 

1e K&W/Stille hulp 
2e Onderhoudsfonds  

Instandhouding kerk en eredienst  

 
14 augustus 

10.00 uur De Dorpskerk 

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

Ambtsdrager van dienst Jolanda den Hollander 

Gastheer / gastvrouw Otto Maris 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Onderhoudsfonds  
K&W/KiA, Zending Egypte 

 
21 augustus 

10.00 uur De Dorpskerk 

Voorganger Dhr. M. Padmos,  Krimpen a/d IJssel 

Ambtsdrager van dienst Nicky van Dam 

Gastheer / gastvrouw Klaas Leinenga 

19.00 uur Openluchtdienst op plein R.K. kerk 

Ambtsdrager van dienst Janita Bom 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

K&W/Diaconaal werk eigen gemeente 
Algemene kosten pastoraat 

 
       Jaarlijkse Oecumenische openluchtviering 

Op zondag 21 augustus 2022 organiseert de Open deurcommissie de jaarlijk-
se oecumenische openluchtviering op het plein voor de R.K. Kerk,  
Aanvang: 19.00 uur 
Het thema is “TOLERANTIE” 
Medewerking wordt verleend door de gezamenlijke kerkkoren. 
Voorganger is diaken Bastiaansen 
 

22 augustus - 15.00: Oecumenische Fendertshofdienst 
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28 augustus 

10.00 uur De Dorpskerk 

Voorganger Ds. E. Agterhuis, Heinenoord 

Ambtsdrager van dienst Jan Tolenaars 

Gastheer / gastvrouw Arie Verhagen 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

K&W/Dorcas,mensen in nood 
Onderhoudsfonds 

 
ROOSTERS 
 Kinderoppas Kindernevendienst 

  3 juli Anne Judith en Emie 

10 juli Fiet Anne en Marloes 

17 juli Susanne Saskia en Emie 

24 juli Addy Mariolein 

31 juli Melissa Claudia 

  7 augustus Claartje Marloes 

14 augustus Marjoke Judith 

21 augustus Dicky Emie 

28 augustus Femke Saskia 

 

 Bloemendienst Organist 

  3 juli Adrie de Bruijn Barthold Jongejan  
19.00 uur: Johan v.d. Steen  

10 juli Nel Goudriaan Johan van der Steen  

17 juli Marion Kruis Barthold Jongejan  

24 juli Cor Endepoel Johan van der Steen  

31 juli Joke Frijters Johan van der Steen  

  7 augustus Tanny Verhagen Barthold Jongejan  

14 augustus Jeanne Moerland Barthold Jongejan  

21 augustus Mineke Huitkar Johan van der Steen  

28 augustus Jenke de Lint Johan van der Steen  

 

 PPT-dienst Beamerdienst BHV dienst 

  3 juli Jeannette Jan K.  Jolanda, Jan d H. 

10 juli Ad Jan K. Wim L., Henk 

17 juli Lonneke Hans Willian, Saskia 

24 juli Jeannette Sebastian Janita, Henk 

31 juli Tiny Willian Saskia, Willian 

  7 augustus Jan N. Arjan Saskia, Henk 

14 augustus Ad Anton Anton, Jan d H. 

21 augustus Lonneke Piet Henk, Wim L. 

28 augustus Jan N. Sebastian Anton, Jan d H. 
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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. 

 
3 juli: Kerk in Actie : Werelddiaconaat (India) 
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitenge-
sloten. De schooluitval is hierdoor hoog. Samen met een Indiase partnerorga-
nisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem 
doorbreken. De organisatie biedt kinderen voor en na schooltijd huiswerkbege-
leiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbe-
teren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het 
verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen om zo samen met kin-
deren en ouders de armoede te doorbreken. 
 
10 Juli: Eigen gemeente /Jeugd 
Deze collecte is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk van de Protestantse 
Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten 
 
17 juli: 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 
 
24 juli: Open Doors  
Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. 
Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor ge-
sloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie 
praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. 
 
31 juli: KerkWebRadio 
Op zondag 31 juli 2022 collecteren we voor het in stand houden van de kerkte-
lefoon. De kerktelefoon is een geweldig middel voor diegenen die niet meer in 
staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. De taakgroep Kerk en Wereld (Diaco-
nie) verzorgt deze voorziening en met de opbrengst van de collecte kunnen we 
die in stand houden voor de aan huis gebonden gemeenteleden. Helpt u mee? 
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7 augustus: Stille Hulp 
Hulpaanvragen nemen toe. Enkele keren per jaar wordt in onze kerken gecol-
lecteerd voor 'stille hulp'. Het geld dat hierbij wordt ingezameld, is bestemd 
voor mensen die bij de diaconie aankloppen om hulp, omdat ze er financieel 
niet meer uitkomen. Het aantal vragen om diaconale hulp neemt de laatste ja-
ren toe. 
  
14 augustus: Kerk in Actie : Zending (Egypte) 
Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot 
ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen 
om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In 
elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere 
gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook alfabetise-
ringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten 
en huizen worden gerepareerd. 
 
21 augustus: Diaconaal werk eigen gemeente 
De diaconiecollecte is deze zondag voor onze eigen diaconie en bestemd voor 
plaatselijke activiteiten. Met de opbrengst van deze collectes kunnen wij als di-
akenen een helpende hand bieden en een luisterend oor zijn in onze gemeen-
te. 
 
28 augustus: Dorcas / Voor mensen in nood ! 
Een krachtige en constructieve combinatie van vrijwilligers en medewerkers in 
binnen- en buitenland. Gelijkwaardig en gepassioneerd zetten zij hun talenten 
in. Van de winkelvrijwilligers tot de boekhouding tot de projectmedewerkers in 
Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Samen zorgen we ervoor dat Dor-
cas werkt. En dat geldt ook voor allen die met ons optrekken in Nederland. 
Zonder hun gebed, giften en inzet bestaat Dorcas simpelweg niet. Zolang er 
armoede is en ongelijkheid. Zolang er onrecht is en onrust. Zolang is Dorcas 
nodig. 

 

 

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 
 

 

 

Afscheid familie de Ronde 
 

Op vrijdagavond 3 juni waren er tegen 19.30 uur al veel gemeenteleden in de 
Vijverhof te vinden om op een gezellige manier afscheid te nemen van onze 
predikant ds. Franc de Ronde, Neely Anne en de kinderen. De teller bleef uit-
eindelijk steken op zo’n 125 mensen, maar daar was op gerekend en daarom  
was de Vijverhof een beetje verbouwd en stonden er voor in de kerk ook nog 7 
statafels. 
De stemming zat er meteen in en het werd een heel gezellige avond, waar di-
verse groepjes op een goedmoedige manier dingen aanhaalden van Franc en 
het gezin. 
Ds. Hans van der Sterre beet het spits af en memoreerde uit de blog van 
Franc. 
Er volgde een quiz waarin de kennis van de gemeente 
getoetst werd over de familie de Ronde. Dit gaf de no-
dige hilariteit en het was heel leuk dat de kinderen van 
Neely Anne en Franc vaak met de juiste antwoorden 
konden komen. Franc en Neely Anne kregen tot slot 
een klok, want dat bleek toch het terugkerende item 
van de avond: ‘Franc en Neely Anne zijn altijd net op 
tijd om niet te laat te zijn’. 
De jeugd bood vervolgens een mooie fotocollage aan 
met goede wensen voor de toekomst. 
Onze twee oudste gemeenteleden Maartje Huther en Sietske de Vries waren 
er weer en vanaf hun bankje voor de Fendertshof werd Franc grondig geëvalu-
eerd. 
Van de kerkenraad kregen zij een vaas met van ieder lid een bloem met een 
persoonlijk kaartje eraan. 
Een vriendengroep kwam tot vermaak van alle aanwezigen met een aangepas-
te kerkdienst inclusief heuse ‘schriftlezing en lied’. 
Na een inschenkpauze en snack kwamen de cadeaus aan de beurt: Franc en 
Neely Anne kregen een doos met kaarten waarop gemeenteleden hun eigen 
boodschap voor hen hadden geschreven. Franc kreeg een prachtige nieuwe 
werktas en er kwam een bon waarmee het hele gezin een weekend tussen de 
dieren kan gaan slapen in de Beekse Bergen. 
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Franc en Neely Annes wens om iets blijvends te mogen ontvangen werd vorm-
gegeven door overhandiging van een bon met een schitterend bedrag waar-
mee zij een kunstwerk van glas kunnen gaan uitzoeken bij glasatelier de Spin. 
Natuurlijk sloten we weer af met het lied ‘Het leven is goed in het Fendertse 
land’. 
 

‘s Zondags werd het afscheid voortgezet 
met een prachtige Pinkster-afscheidsdienst, 
waarin ds. de Ronde ons meenam in het 
verhaal van Orpa en Ruth en ons liet zien 
hoeveel parallellen er zijn tussen hen toen 
en wij als gemeente en predikant nu. Hier 
kunnen we houvast aan hebben in de va-
cante tijd die nu komt. 
Er werd prachtig gezongen en geblazen en 

wij kwamen met zingen ook volop aan onze trekken.  
De kinderen van de kindernevendienst namen uitgebreid afscheid van Franc, 
Neely Anne en de kinderen. Vooral Neely Anne en de kinderen zullen daar erg 
gemist worden straks. 
Zij kregen een leuke tas met allerlei attributen die handig zijn voor Barendrecht. 
Kortom, een vrolijke en fijne dienst met een volle kerk.    
 
Na een afscheidswoord van onze voorzitter Wim de Loome wachtte er koffie 
met gebakjes en daarna een borreltje. Het was gezellig en lekker vol. Na nog 
een broodje gegeten te hebben met familieleden van Franc en Neely Anne was 
om half 3 alles achter de rug en konden we terugkijken op een mooi af-
scheidsweekend. 
Namens ons voorbereidingsclubje dank aan iedereen die hieraan op de een of 
andere manier een bijdrage heeft geleverd. 
 
We zijn blij met wat we dit weekend met elkaar hebben beleefd en wij hopen 
dat we dit kunnen vasthouden in de periode die komt. Wat ons betreft een 
goede reden om in het najaar weer wat gezelligs te doen met elkaar. 
 
Saskia van der Eijk, Femke van Halum, Emie Hendrikse, Ella Knook, Otto Ma-
ris en Jan Kruis 

 
 
                                  

 
 
 
 
 
 

 



 pagina 9  

Van de KERKENRAADSTAFEL 
 

 
Samenvatting kerkenraadsvergadering  

   van 7 juni 2022 

 

Wim de Loome heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder Léander van 

Holten die aanwezig is i.v.m. de presentatie van de beraadsgroep Kerk en We-

reld. Wim opent de vergadering met het lezen van Lucas 7: 36-50 en met ge-

bed. 

Léander heeft een duidelijk en overzichtelijk verhaal over de werkzaamheden 

en organisatie van de taakgroep Kerk en Wereld. Aan het eind ontstaat er een 

gesprek over de manieren waarop de taakgroepen elkaar kunnen versterken 

en de gebieden waarop de taakgroepen de samenwerking kunnen zoeken. Dit 

kan straks in het nieuwe beleidsplan worden weergegeven. Léander wordt har-

telijk bedankt en verlaat de vergadering. 

Bij de mededelingen wordt even stilgestaan bij het fijne afscheidsweekend dat 

we hebben gehad rond het vertrek van ds. De Ronde. De gezellige vrijdag-

avond en de mooie dienst op zondagmorgen heeft ons veel gebracht. Wim de 

Loome bedankt iedereen die er dit weekend een feest van heeft gemaakt. Ker-

kelijk werker Arianne Ploeg heeft er in Klundert een baan als kerkelijk werker 

bij per 1 juli a.s. Er komt op de website een klein stukje over het besluit van het 

zegenen van andere relaties dan tussen man en vrouw als voorloper op de 

herziene plaatselijke regeling.  

Het verslag van de kerkenraadsvergadering van 10 mei 2022 wordt zonder wij-

zigingen vastgesteld. 

Saskia van der Eijk meldt namens de taakgroep Jeugd dat de uitslagen van de 

eindexamenkandidaten gevolgd zullen worden. Er zijn diverse mensen gestopt 

en dus worden er nieuwe medewerkers gezocht voor de activiteiten van de 

taakgroep Jeugd. Namens de taakgroep Pastoraat vertelt Arianne Ploeg hoe 

het gaat met de mensen in het ziekenhuis. Leendert van Baren vertelt namens 

de taakgroep Kerk en Wereld dat zij bezig zijn met de voorbereidingen van het 

Heilig Avondmaal op 19 juni. We zullen het weer vieren met kleine bekertjes 

i.v.m. de veiligheid.  

Marion Kruis vertelt dat in Contactruimte de Overdenking in de vacante tijd 

beurtelings door diverse mensen verzorgd zal worden. 

De dames van de boekentafel hebben aangegeven dat zij ermee stoppen. 

Jenke de Lint en Nicky van Dam gaan proberen er iets van te maken. Daarover 

horen we later meer. 

Wim de Loome gaat met de organisten overleggen over de zangdiensten in de 

vacante tijd. Het aantal bezoekers is zo laag dat daar geen predikant van bui-
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ten voor kan worden gevraagd. Wellicht wordt het een vorm van ‘Orgel op ver-

zoek’. 

Er moet een beroepingscommissie worden gevormd. Het moderamen heeft 

een voorstel wat betreft de kerkenraadsleden en de gemeenteleden die daar-

voor gevraagd kunnen worden. De kerkenraad gaat akkoord met dit voorstel. 

Vervolgens geeft Klaas Leinenga uitleg bij de jaarrekening 2021 van de taak-

groep Kerk en Wereld.  

Wat betreft de financiën van de taakgroep Beheer: er komt een conceptjaarre-

kening op de website i.v.m. de ANBI-status. Op de extra kerkenraadsvergade-

ring van 21 juni i.v.m. het beroepingswerk kan die conceptjaarrekening in de 

kerkenraad passeren. 

Na de rondvraag sluit Yvonne Langbroek de vergadering met het lezen van 1 

Petrus 1: 3-10 en vers 13. 

Wim de Loome bedankt iedereen voor zijn of haar inzet en wenst iedereen wel 

thuis. 

 

Marion Kruis, scriba. 

 

Bevestiging Arianne Ploeg-Blokland in Klundert 
De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Klundert nodigt u van harte uit 
voor de eredienst waarin kerkelijk werker Arianne Ploeg-Blokland wordt beves-
tigd als ouderling met een bijzondere opdracht in de Gereformeerde Kerk te 
Klundert. De dienst is op D.V. zondag 3 juli om 10.00 uur in de Gereformeerde 
Kerk te Klundert, Stadhuisring 6. Voorganger is ds. M.P. Vis uit Werkendam. Er 
is kindernevendienst/oppas voor de kinderen.  
De dienst is online te volgen via www.gkklundert.nl.  
Na afloop bent u van harte uitgenodigd voor koffie/thee.  
Namens de kerkenraad, Margreet van Drimmelen-de Wolde scriba 
 
 

EEN ZOMERS KOPJE KOFFIE 
De zomermaanden dienen zich weer aan en velen gaan naar bestemmingen  
ver weg of dichtbij of blijven thuis. Het verenigingsleven en veel kerkelijke acti-
viteiten zijn in deze maanden even gestopt. Kortom het is stiller in de wijk en 
thuis met bezoek. 
Op de dinsdagen in juli en augustus staan de deuren van de Vijverhof tussen 
10.00 en 11.30 uur open en bent u welkom voor ontmoeting,  een praatje, even 
aanschuiven aan tafel. We  schenken een zomers kopje koffie, thee of limo-
nade voor u in. Iedere week wordt er wel iets lekkers meegebracht om met el-
kaar te delen.  

DE LEESTAFEL 
Ook is er in deze twee maanden, juli en augustus, een leestafel ingericht voor 
het uitwisselen  van tijdschriften, boeken en puzzels aan elkaar tijdens een 
zomers kopje koffie. 



 pagina 11  

U bent, ook deze zomer weer, van harte welkom. Allen wensen wij een zonnige 
zomer toe en heten wij u nogmaals van harte welkom om een zomers kopje 
koffie te komen drinken. 
 
Namens de taakgroep Pastoraat, Yvonne Langbroek. 
 
 

Uitnodiging doopdagviering 
Het is feest! 

 
Waarschijnlijk is het al een poosje geleden dat jij bent gedoopt! 

Graag willen wij met jou nog eens stilstaan bij deze bijzondere dag, daarom 
mag je jouw doopkaars aansteken: 

op 10 juli om 10.00 uur in De Dorpskerk. 
Deze zondag zal extra feestelijk zijn door de jeugd- en gezinsdienst en het  

afscheid van de achtstegroepers van de kindernevendienst. 
 

Doe je mee? Meld je dan aan! 

 
 

Vriendelijke groet namens de taakgroep Gemeentezijn 
Jenke de Lint en Janita Bom 

gemeentezijn@pknfijnaart.nl 
 

 
Gebedskring juli en augustus 

  
In de zomerperiode zullen we als gebedskring niet bij el-
kaar komen. Natuurlijk blijft ook in de zomer gebed nodig. 
U kunt thuis meebidden voor onze kerkelijke gemeente, de 
kerkenraad, de gemeenteleden die blijde of juist verdrieti-
ge dingen meemaken. Daarnaast zijn er diverse organisa-
ties die gebedspunten aandragen. Ook als we het nieuws 
volgen, horen we voldoende wat ons hart raakt en oproept 
tot gebed. 
 
Bidden 
Bidden is spreken met God: om hem te danken, om hem iets te vragen, of om 
hem gewoon te betrekken bij je leven. In de Bijbel staan veel verschillende 
voorbeelden van gebeden. Bij alle verschillen is er wel een gemeenschappelijk 

mailto:janitabom@hoeverustenburg.nl
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uitgangspunt: de overtuiging dat God luistert naar mensen die oprecht tot hem 
bidden. 
 
Bidden in de Bijbel 
Bidden is een vanzelfsprekend onderdeel van veel bijbelverhalen. Hanna bidt 
bij de tempel om een kind (1 Samuel 1:6-18), Jona bidt in de buik van de vis 
om redding (Jona 2:2-10), en ook Jezus trekt zich regelmatig terug om te bid-
den (bijvoorbeeld Lucas 6:12). 
In het Oude Testament bidden profeten soms voor het volk, maar ook gewone 
mensen mogen tot God bidden, op elk moment en vanaf elke plek. Jezus bidt 
voor zijn leerlingen en leert hun ook om zelf te bidden. Dat gebed kennen wij 
als ‘het Onzevader’ (Matteüs 6:5-13). Volgens Romeinen 8:26-28 bidt de heili-
ge Geest met en voor de gelovigen. 
 
Bijbelse gebeden 
Sommige gebeden in de Bijbel horen bij een vaste liturgie. Maar de meeste 
gebeden zijn vrije gebeden, die iemand in een specifieke situatie uitspreekt. 
Toch zijn de woorden vaak zo algemeen dat mensen van alle tijden hun eigen 
verdriet en wanhoop, hun eigen vreugde en dankbaarheid erin herkennen: 
 
‘Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde, 
’s nachts klinkt een lied in mij op, 
een gebed tot de God van mijn leven.’ (Psalm 42:9) 
 
’Uit de diepte roep ik tot u, HEER, 
Heer, hoor mijn stem, 
Wees aandachtig, luister 
naar mijn roep om genade.’ (Psalm 130:1-2) 
 
Luistert God? 
Soms staat onze ervaring haaks op de overtuiging dat God onze gebeden 
hoort: een zieke wordt niet beter, een relatie loopt toch stuk. Ook in de Bijbel 
ervaren mensen dit. Job roept tot God, maar moet pijnlijk lang wachten op een 
reactie. Ook in de psalmen hoor je de wanhoop van iemand die tot God roept, 
maar zijn hulp niet ervaart. Deze teksten geven geen antwoord op onze vra-
gen. Maar ze bieden wel herkenning. Samen met Job en de psalmdichter kun 
je erop vertrouwen dat God luistert naar je gebed. 
 
Bijbelverzen 
1 Samuel 1:6-18, Matteüs 6:5-13, Lucas 6:12, Filippenzen 4:6-7, Romeinen 
8:26-28 
Psalmen 31:23, Psalmen 42:9, Psalmen 130:1-2, Marcus 11:24, Jona 2:2-10 
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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1972      50 jaar Sovak  2022 
 

Ik woon 50 jaar bij Sovak. Daarom nodig ik u uit voor: 
Jubileum Sovak kerkdienst 
op zondag 14 augustus 2022 

aanvang: 10 uur 
Sovak Koningsveld 1 
4844TR Terheijden 

 
Ik hoop u daar te zien. 

Vriendelijke groet, Nab Bevelander 

   
 
 
             Taakgroep Jeugd   

 
Van de Kindernevendienst 
Hoi, jongens en meiden, 
We kunnen terugkijken op een mooi afscheid 
van ds. Franc de Ronde en juf Neely Anne. 
Als kinderen hadden jullie mooie handen en 
hartjes gemaakt, die samen een grote bos 
vormden. Zo zwaaiden we hen uit met veel 
liefde. We wensen hun een heel goede tijd in Barendrecht.  
Ze kregen ook nog een volle tas mee met allerlei dingen die handig kunnen zijn 
nu ze naar Barendrecht gaan. Net als de kinderen die afscheid nemen van de 
KND altijd een rugzak meekrijgen. 
 
We beginnen de maand juli met  een leuk uitje op zaterdag 2 juli. We gaan 
geocachen. We vertrekken rond 13.30 bij de Vijver-
hof en jullie zijn voor het eten weer terug. Jullie krij-
gen nog een persoonlijke uitnodiging met precieze 
info. In verband met het vervoer is het handig als 
jullie je opgeven. Dit kan bij één van de juffen of... 
via Kinderkerkflame@hotmail.com 
 
 
Zondag 3 juli 2022 – Lucas 10:1-20 
Wie wil het horen?  
Jezus stuurt 72 mensen voor zich uit. Zij gaan naar 
de plaatsen waar Jezus van plan is naartoe te gaan, 
om te vertellen dat het koninkrijk van God dichtbij is.  
 
 

mailto:Kinderkerkflame@hotmail.com
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Zondag 10 juli 2022 – Lucas 10:25-37 
To do 
Een man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om het 
eeuwige leven te krijgen. Daarna vraagt hij aan Jezus 
wie zijn naaste is. Jezus vertelt het verhaal van de 
barmhartige Samaritaan: een reiziger wordt beroofd op de weg van Jeruzalem 
naar Jericho. Een priester en een Leviet helpen hem niet, een Samaritaan wel.  
 
Zondag 17 juli 2022 – Lucas 10:38-42 
Heb je even?  
Jezus is te gast bij Marta, die gastvrij voor hem zorgt. 
Maria, de zus van Marta, gaat aan Jezus’ voeten zitten 
om naar hem te luisteren. Marta vraagt Jezus om er iets 
van te zeggen dat Maria haar alles alleen laat doen. 
Maar Jezus zegt dat Maria het goede gekozen heeft. 
 
Wat we de overige zondagen gaan doen, is op dit moment nog niet bekend, 
maar....jullie zijn natuurlijk van harte welkom op de zondagen dat je niet op va-
kantie bent! 
En als je wel op vakantie bent: heel erg veel plezier! Mocht je even niets te 
doen hebben... kun je een van deze puzzeltjes of kleurplaten misschien wel 
maken. 
 
Groeten van de juffen: Neely Anne, Saskia, Marjolein, Anne, Claudia, Judith, 
Marloes en Emie 
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TAAKGROEP   BEHEER 
 

 

 

Verantwoording collecten 

 
22/5    Onderhoudsfonds                                               € 226,30 
29/5    Algemene kosten pastoraat                               € 224,20 
5/6      Onderhoudsfonds                                               € 406,56 
5/6      Instandhouding kerk en eredienst                      € 332,01   
12/6    Instandhouding kerk en eredienst                      € 183,20 

 
Giften  
Ook zijn er giften voor de kerk binnengekomen via mw. T. Bienefelt en dhr. H. 
Nijhoff een bedrag van € 20,-, via  mw. N. Breure een bedrag van € 10,- alle-
maal voor de kerk en € 40,- als blijk van waardering voor het goede onder-
houdswerk op de begraafplaats.  
Allen hartelijk dank voor uw bijdragen. 
 
Kerkbalans  
Toegezegd voor de Actie Kerkbalans 2022 is er € 89.682,- (vorig jaar 
93.578,50) waarvan € 59.522,- is bijgeschreven op de bank. Als kerkrentmees-
ters zijn wij u als gemeente dankbaar voor uw toezeggingen, want zonder uw 
bijdrage kan de kerk niet blijven bestaan. Degenen die hun toezegging nog niet 
bekend gemaakt hebben, kunnen hun bijdrage overmaken op de wel bekende 
bankrekeningen van de kerk. 
 
Bazaar Koningsdag  
De definitieve opbrengst van deze dag is bekend , een recordopbrengst van € 
11.417,-, waarvan de helft geschonken gaat worden aan het Stampershuis in 
Stampersgat. De andere helft komt ten gunste voor het onderhoud van de 
kerk.  
Nogmaals dank aan alle bezoekers en medewerkers voor hun hulp en bijdra-
gen. 
 
Jaarrekening 2021 
Op het moment dat u dit leest zal de conceptjaarrekening van de taakgroep 
Beheer reeds zijn besproken in de kerkenraad. Deze zal per 1 juli a.s. zicht-
baar zijn op de website, daar dit jaarlijks moet gebeuren om aan de voorwaar-
den van de ANBI te voldoen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer 
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Fancy Fair op 27 augustus 2022. 

Hoewel het nog even duurt, willen we toch alvast de Fancy Fair, die op de  

laatste zaterdag van augustus zal plaatsvinden, onder uw aandacht brengen.  

We hebben twee jaar geen mogelijkheid gehad om dit evenement te organise-

ren vanwege de coronamaatregelen. 

Dit jaar willen we toch wel weer de mogelijkheid aangrijpen. 

Op dit moment weten we nog niet precies hoe het evenement eruit zal zien, 

maar een aantal activiteiten die we gewoon waren te organiseren, willen we 

weer terug laten komen. De bloemstukjes, het rad van avontuur, oliebollen en 

eventueel frites bakken en de rommelmarkt. De grote verloting laten we niet 

doorgaan, omdat we niet in korte tijd steeds bij u willen aankloppen.  

We laten nog van ons horen via andere mediakanalen. 

Met vriendelijk groet, 

namens de taakgroep Beheer, Henk Nijhoff  

 

Aanleg Livestream. 

Op het moment van schrijven wordt er druk gewerkt aan het aanleggen van de 

livestream installatie en alles wat er bij komt kijken. We gaan we er vanuit dat 

de hele installatie gereed is en werkt, als u dit leest Nu zou het kunnen zijn dat 

er toch nog dingen zijn waar u verbeteringen van verwacht of waarbij u gehol-

pen moet worden om weer goed contact te hebben bij de kerkdiensten. Daar-

om hebben we een telefoonnummer en een e-mailadres beschikbaar gesteld 

om eventuele vragen te beantwoorden en storingen op te lossen. U kunt con-

tact leggen via e-mail: kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl of bellen met 

0649115532. 

 

We zullen u steeds zoveel mogelijk informeren over wijzigingen e.d. 
 

Een machtiging afgeven 

Onze gemeente kan uw bijdragen incasseren bij de bank als u daarvoor een 

machtiging afgeeft. Daarin kunt u zelf aangeven hoe vaak, wanneer en met 

welke bedragen u wilt dat er geïncasseerd wordt voor uw bijdragen van Kerk-

balans, Contactruimte en Solidariteitskas. Voor de kerk is het goedkoper (voor 

elke betaalde acceptgiro wordt inmiddels € 1,50 ingehouden). Bovendien gaat 

de acceptgiro binnen afzienbare tijd verdwijnen. Het is voor u gemakkelijker, 

want u kunt het niet meer vergeten en krijgt geen vervelende herinneringen 

meer in de bus. Als u daarvoor een formulier wilt ontvangen of inlichtingen wilt 

verkrijgen, kunt u contact opnemen met penningmeester Jan Tolenaars op 06-

15332198 of via de mail jjtolenaars@hetnet.nl. 

 
Collectebonnen 

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. J. Tolenaars, Parelstraat 17, 4793 

CM Fijnaart, tel. 06-15332198. De bonnen zijn ook via e-mail aan te vragen. 

E-mail: collectebonnen@pknfijnaart.nl 

mailto:kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl
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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.  
 
 
Update Oekraïense vluchtelingen ……………………………………………… 
De laatste keer dat wij u via de mededelingen in de kerk en/of via facebook in-
zake de opvang van de Oekraïnse vluchtelingen in ‘t Trefpunt informeerden 
was zondag 3 april jl.  
 
Tijd voor een update! 
Als kerk hebben wij gemeente Moerdijk ‘t Trefpunt als onderdak voor de vluch-
telingen aangeboden. Na toetsing heeft gemeente Moerdijk ‘t Trefpunt als zeer 
goed voor de opvang te gebruiken, bestempeld. Gemeente Moerdijk heeft de 
gehele regie en organisatie met betrekking tot het onderbrengen van de vluch-
telingen in handen. Sinds het weekend van 10 april jl. staat ‘t Trefpunt ingericht 
gereed voor de opvang van de vluchtelingen, geheel zoals met de gemeente 
Moerdijk was afgesproken. Totaal kunnen er 12 mensen worden opgevangen, 
in iedere ruimte 6. Het uitgangspunt is dat de mensen zelfredzaam zijn, dus 
koken, wassen, schoon houden e.d. moeten zij geheel zelfstandig verzorgen. 
Alleen voor de eerste dagen zorgt de gemeente Moerdijk voor eten en de 
hoognodige boodschappen, als schoonmaakmiddelen e.d. Voor de verdere 
dagen, weken en misschien wel maanden gaat de gemeente Moerdijk er vanuit 
dat de mensen zelf voor boodschappen zorgen, zelf zorgen voor het eten, de 
was doen enz. Verder is het uitgangspunt dat als de vluchtelingen hun intrek 
nemen dat zij de eerste paar dagen rustig kunnen wennen en dat de gemeente 
Moerdijk en wij in die eerste dagen kunnen achterhalen wat de wensen zijn en 
welke extra behoeften er zijn aan begeleiding e.d. 
 
Zondag 3 april jl. informeerden wij u dat wij u het zouden laten weten zodra de 
vluchtelingen in ‘t Trefpunt zijn gearriveerd, maar tot op heden is dat nog 
steeds niet het geval. In de periode vanaf 10 april tot heden is er wel een drie-
tal keer contact geweest met de gemeente Moerdijk, maar dat heeft niet gere-
sulteerd in het daadwerkelijk huisvesten van Oekraïense vluchtelingen. Uit con-
tact met de gemeente Moerdijk is ons wel gebleken dat het mogelijk is dat ie-
der moment gebeld kan worden en dat de mensen dan na een paar uur kun-
nen arriveren, dus een klein beetje een ad-hoc situatie. Als kerk hebben wij 
daarop geen enkele invloed. Het is dus afwachten, zoals we u ook al 10 april jl. 
lieten weten. We kunnen u dus op dit moment niet anders informeren dan als 
volgt. 
 
Zodra de vluchtelingen ‘t Trefpunt in gebruik nemen, zullen wij u dit melden. 
Wellicht dat we als Protestantse Gemeente na de eerste gewendagen kunnen 
zorgen voor een warm onthaal en voor zover nodig begeleiding, zodat de 
vluchtelingen zich in ons midden snel veilig en goed thuis zullen voelen. 
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Vanuit onze kerk is Wim Langbroek het vaste contact met de verantwoordelijke 
ambtenaar mw Van Peer die vanuit de gemeente Moerdijk zorg draagt voor 
opvang van de vluchtelingen. 
Mocht u vragen en/of suggesties hebben, neem dan contact op met Wim 
Langbroek, tel. 0168462132 of per e-mail: w.langbroek51@ziggo.nl  
 
Met vriendelijke groet, Henk Nijhoff en Wim Langbroek. 

 

 

 

TAAKGROEP KERK en WERELD 
 

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld 
 
 1 mei         Open Doors                                                         € 165.65 
 8 mei         Kerk in Actie: Noodhulp Nigeria                          € 148.74 
15 mei         Stichting Shade Children Foundation                  € 260.39 
22 mei         Lepra stichting                                                     € 159.53 
29 mei         Stichting Chris                                                     € 170.59 
  5 juni         KiA / Noodhulp Zuid Afrika (Doel Fr. de Ronde)  € 571.43 

12 juni         Bloemen                                                               €134.58 
 

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! 

 
 
Verslag van het bezoek aan de zendingskrans door Wim de Loome 
 
Van de Zendingskrans in onze gemeente had ik een uitnodiging gekregen om 
op 31 mei jl eens met hen kennis te maken.  Iets wat ik uiteraard graag deed. 
De Zendingskrans, ook wel breiclub “de Zendingskrans” genoemd, bestaat uit 
ongeveer 25 dames. Iedere twee maanden komen ze bij elkaar om de door 
hen gemaakte stukken te bewonderen. 
 
De Zendingskrans is sinds enige tijd verbonden met de Stichting Ondersteu-
ning Sovata in Oud-Beijerland. Deze stichting ondersteunt het dorpje Sovata in 
Roemenië. Ze probeert het leven van de inwoners van deze plaats, die onder 
extreme armoede leven,  aangenamer te maken door o.a. de uitgifte van voed-
selbonnen,  de gemaakte breiwerken en allerlei praktische zaken zoals schoe-
nen, paracetamol, fietsen, kleding, verbandmiddelen. Deze middag kregen we 
ook een presentatie van de Stichting over hun werk in deze plaats te zien.  Het 

mailto:w.langbroek51@ziggo.nl
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was schrikken in wat voor omstandigheden deze mensen 
leven. Wat is het dan fijn dat deze stichting, mede door de 
inspanningen van de breiclub, geholpen kan worden. In-
formatie over deze stichting kunt u vinden op 
www.stichtingsovata.nl.  
 
Als totale leek op het gebied breigoed schrok ik van de 
enorme hoeveelheid breiwerken die iedere twee maanden 
gemaakt worden. Veel meer dan honderd dekens, truien, 
poncho’s, mutsen, sjaals etc. Wat fijn om te weten dat al 
deze kledingstukken op een goede plaats terecht komen. 

 
Dames van de Zendingskrans, jullie mogen trots zijn op jullie bijdrage om de 
wereld een beetje beter te maken. Voor informatie over de Zendingskrans kunt 
u terecht bij Sandra van Dorp telefoon 0618-268415. 
 
Wim de Loome 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stichtingsovata.nl/
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AGENDA 
(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld) 

 
12 juli 20.00 uur: Vergadering kerkenraad  
13 juli 14.30 uur:  Ouderensoos 
18 juli 20.00 uur Vergadering College van Kerkrentmeesters 
27 juli 14.30 uur:  Ouderensoos 
10 aug. 14.30 uur:  Ouderensoos 
24 aug. 14.30 uur:  Ouderensoos 
 

Gezocht: rolstoelduwers bij Vaarweken Prins Willem-Alexander 
 
Ook deze zomer vaart het schip Prins Willem-Alexander weer met gasten en 
vrijwilligers van Het vakantiebureau door Nederland. De vier vaarweken zijn dit 
jaar van 30 juli tot 26 augustus. Voor deze weken zijn we nog op zoek naar rol-
stoelduwers op diverse plaatsen. Vind je het leuk om een middagje te wande-
len met onze gasten en ze een gezellige middag te bezorgen?  
Van zondagmiddag t/m donderdagmiddag gaan alle gasten van boord, en be-
zoeken we het stadje of dorp waar het schip aanlegt. Veel gasten hebben bij 
het wandelen een rolstoel nodig. Daarvoor zoeken we vrijwilligers die een rol-
stoel willen duwen om met de gasten bijvoorbeeld een kerk, museum of win-
kels te bezoeken (afhankelijk van de wensen van de gasten) en aansluitend 
samen een drankje te drinken of een ijsje te eten op een terrasje.  
Op de website en in de vakantiegids kun je de vaarroutes zien. 
 
Waar en wanneer? 
 
In de volgende plaatsen zijn vrijwilligers nodig: Alkmaar, Arnhem, Hoorn, Gou-
da, Harderwijk, Kampen, Leeuwarden, Lemmer, Maassluis, Makkum, Middel-
burg, Sneek, Texel, Tiel, Urk, Wijk bij Duurstede, Willemstad, Zaandam, Zie-
rikzee. Woon je in de buurt van één van de plaatsen en ben je op een of meer-
dere middagen beschikbaar, meld je dan aan! Je bent om 14.45 uur welkom bij 
het schip. De vrijwilligers van de Prins Willem-Alexander heten je welkom op 
de kade. Rond 17.15 ben je weer terug bij het schip. 
 
Aanmelden 
 
Ben je op één of meerdere middagen be-
schikbaar om te komen helpen en de gas-
ten een mooie en leuke middag te bezor-
gen? Of ken je iemand in je netwerk? Meld 
je dan aan via Wim van der 
Tas wvandertas@hetvakantiebureau.nl, of 
0343 – 745898. Vermeld bij je aanmelding 
met hoeveel personen je komt, en voor 
welke dag en plaats. 

https://hetvakantiebureau.nl/vakantiehotels/varen-met-de-prins-willem-alexander/
mailto:wvandertas@hetvakantiebureau.nl
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De rustdag: gebod zonder regeltjes 

 

“Een zondagssteek houdt geen week” 

In de ene protestantse gemeente wordt er gewaarschuwd tegen noeste 

arbeid op de rustdag. In de andere kerk komt de zondagsrust amper ter 

sprake. Wat maakt dat er zo divers mee wordt omgegaan? 

 

De zondagsrust als concept is gebaseerd op het scheppingsverhaal in Exodus 

20. Hierin geeft God de mens de opdracht om van de zevende dag in de week 

een gewijde rustdag te maken. Dat brengt twee betekenissen met zich mee: 

deze dag is anders dan de andere dagen in de week en op deze dag dient men 

te rusten. 

 

Uittocht 

In het bijbelboek Deuteronomium komt er nog een derde reden bij. Na de uit-

tocht uit Egypte zag het volk Israël de sabbat als een dag om te vieren dat zij 

weer vrij waren. Ze hadden eindelijk weer de vrijheid om rust te nemen én de 

vrijheid om hun geloof te uiten, onder andere door de sabbat als een bijzonde-

re dag te mogen behandelen zoals hen werd opgedragen in de Tien Geboden. 

De sabbat werd voor hen een gewijde rustdag waarop zij God eerden en dank-

ten voor hun bevrijding. 

 

Discussie 

De eerste christengemeenten, waarover gelezen kan worden in het Nieuwe 

Testament, namen het principe van een gewijde rustdag over. Maar zij kwa-

men uit op een andere vorm: voor hen was juist de eerste dag van de week 

een heel bijzondere, heilige dag. Dit was namelijk de dag waarop Christus was 

opgestaan en zich weer liet zien aan de discipelen. In 321 stelde keizer Con-

stantijn in dat de zondag een verplichte rustdag zou worden. Dit om de christe-

lijke zondagsrust te bevorderen in de hele samenleving. Zestig jaar later wordt 

er met een vergadering in Thessaloniki besloten dat ook slaven vrij zijn op de 

zondag. 

 

De keuze voor de zondag als rustdag is een gevolg van een discussie onder 

de eerste christenen: was de sabbat iets voor joden of moesten zij zich er als 

niet-joden ook aan houden? De uitkomst van de discussie was dat de rustdag 

wel in ere gehouden moest worden, maar dan op de zondag. Ook wilden ze er 

geen vastomlijnde vorm voor kiezen met allerlei regeltjes, zoals de Farizeeën 

die hadden gecreëerd voor de joden. Een gewijde rustdag zou vooral bedoeld 

zijn als een bijzondere dag om God te eren en rust te nemen.  

 

Ontspanning 

Hoe de rustdag eruit ziet, daar zijn al vanaf de invoering van de rustdag ver-

schillende meningen over in omloop. Ontspannende uitstapjes of activiteiten op 
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de zondag zijn al eeuwenlang een discussiepunt: tijdens de Dordtse synode in 

1618 werd er al geklaagd over allerlei activiteiten die op de zondag plaatsvon-

den.  

Dat is vandaag de dag niet anders. Sommige protestanten hebben er geen 

moeite mee om op zondag wat te doen voor hun werk of opleiding, anderen 

vinden dat er alleen noodzakelijk werk gedaan mag worden. Sommigen zien de 

kerkgang als het belangrijkste onderdeel van de dag en blijven de rest van de 

zondag het liefst thuis, anderen gebruiken de rustdag als een dag voor ont-

spanning door leuke uitstapjes te maken. En zo leeft ieder het gebod om de 

zondag in ere te houden, op zijn eigen manier na. 

 

Overgenomen uit Petrus Magazine, een wekelijkse nieuwsbrief van PKN Nederland 

 

 

 

 

Bijbelleesrooster voor de maand juli en augustus 2022 

 

juli 

  1 jul 2 Korintiërs 13:1-13 Onderzoek jezelf 

  2 jul Lucas 9:51-62  Goed te volgen? 

  3 jul Lucas 10:1-16  Herauten 

  4 jul Lucas 10:17-24  Het belangrijkste effect 

  5 jul Lucas 10:25-37  Vragen naar de bekende weg? 

  6 jul Lucas 10:38-42  De eerste zorg 

  7 jul Psalm 140  Red mij van belagers 

  8 jul 1 Koningen 1:1-21 Zelf uitgeroepen koning 

  9 jul 1 Koningen 1:22-40 Uitgekozen koning 

10 jul 1 Koningen 1:41-53 Rechtvaardig en krachtige koning 

11 jul 1 Koningen 2:1-12 Oud zeer 

12 jul 1 Koningen 2:13-25 Onschuldig verzoek? 

13 jul 1 Koningen 2:26-35 Hier zal ik sterven 

14 jul 1 Koningen 2:36-46 Fatale eed 

15 jul 1 Koningen 3:1-15 Menselijke wijsheid 

16 jul 1 Koningen 3:16-28 Goddelijke wijsheid 

17 jul Psalm 15  De volmaakte levensweg 

18 jul 1 Koningen 4:1-20 12 stammen, 12 maanden 

19 jul 1 Koningen 5:1-14 Overvloed  

20 jul 1 Koningen 5:15-32 Handel in natura 

21 jul 1 Koningen 6:1-18 Het huis van de HEER 

22 jul 1 Koningen 6:19-38 7 jaar voor de tempel 

23 jul Psalm 141  Op U richt ik mijn ogen 

24 jul Lucas 11:1-13  Gebedsonderwijs 

25 jul Lucas 11:14-28  Met stomheid geslagen? 
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26 jul Lucas 11:29-36  Meer dan Jona 

27 jul Psalm 70  Kom spoedig! 

28 jul Lucas 11:37-44  Wat verdient de schoonheidsprijs? 

29 jul Lucas 11:45-54  Wat verdient de schoonheidsprijs? 

30 jul Lucas 12:1-12  Wat de Geest je ingeeft 

31 jul Lucas 12:13-21  Waar is jouw schat? 

 

augustus 

  1 aug Lucas 12:22-34  Zorgen en zorg 

  2 aug Lucas 12:35-48  Onverwachts, maar niet onverwacht 

  3 aug Lucas 12:49-59  Vrede op aarde? 

  4 aug 1 Koningen 7:1-12 13 jaar voor het paleis 

  5 aug 1 Koningen 7:13-26 Ontzagwekkend vakmanschap 

  6 aug 1 Koningen 7:27-39 Alles met zorg bekleed 

  7 aug 1 Koningen 7:40-51 Voltooiing  

  8 aug 1 Koningen 8:1-11 Inwijding 

  9 aug 1 Koningen 8:12-21 Gods woorden uitgekomen 

10 aug 1 Koningen 8:22-32 Salomo's gebed 

11 aug 1 Koningen 8:33-43 Verhoor zelfs de vreemdeling 

12 aug 1 Koningen 8:44-53 Bidden richting Jeruzalem 

13 aug 1 Koningen 8:54-66 Omvangrijk vredeoffer 

14 aug 1 Koningen 9:1-9 Niets zal God ontgaan 

15 aug 1 Koningen 9:10-28 Een gegeven paard... 

16 aug 1 Koningen 10:1-9 Indrukwekkend bezoek  

17 aug 1 Koningen 10:10-20 Uitwisseling van rijkdom 

18 aug 1 Koningen 10:21-29 Het is goud dat daar blinkt 

19 aug Lucas 13:1-9  Eerst de balk in je eigen oog ... 

20 aug Lucas 13:10-21  Klein begin 

21 aug Lucas 13:22-30  Wie gered worden 

22 aug Lucas 13:31-35  Drie dagen 

23 aug Psalm 112  De mens met ontzag voor God 

24 aug 1 Koningen 11:1-13 Salomo's harem 

25 aug 1 Koningen 11:14-25 Tegenstanders 

26 aug 1 Koningen 11:26-43 Verscheuring in gang gezet 

27 aug 1 Koningen 12:1-19 Jeugdige overmoed 

28 aug 1 Koningen 12:20-32 Snel in de fout 

29 aug 1 Koningen 12:33-13:10 Een naamloze man van God 

30 aug 1 Koningen 13:11-22 Misleid door een collega 

31 aug 1 Koningen 13:23-34 Ach mijn broeder... 

 

 

 

 


