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OVERDENKING 
 
Ieder jaar wordt er door de Protestantse Kerk Nederland bij de start van een 
nieuw kerkelijk jaar een thema aan dat jaar gegeven. Dit met de bedoeling om 
hier als gemeente mee aan de slag te gaan, dan wel te overdenken, 

Voor het jaar 2022-2023 is het thema “Aan tafel”. Met die tafel wordt allereerst 
bedoeld de Maaltijd van de Heer en die dan doorgetrokken kan worden naar de 
tafel van verbinding. Op de website van de Protestantse Kerk Nederland kunt u 
daar het een en ander over lezen. Gedeeltes daarvan kunt u hieronder lezen. 

In de Bijbel, maar ook in de kerk, wordt vaak samen gegeten. Gasten worden 
ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Ik denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de gezamenlijke maaltijden van Meet and Eat. Het voedt niet 
alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, 
ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien. Je zou kunnen 
zeggen dat een kerk niet zonder keuken kan. 
De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie aan de 
avondmaalstafel deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer 
wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ leven en dood door 
brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed. In een onderzoek van de 
PKN gaf een overgrote meerderheid aan dat deelname aan het avondmaal je 
helpt om de band met Jezus te versterken. Het geeft het gevoel dat je in zijn 
kring mag verblijven. Kortom: Het maakt je zo tot een ander mens. 

Een sleutelwoord aan de avondmaalstafel is dus de genadegave die we van 
God mogen ontvangen, ook om die uit te delen in het leven van alledag. Ik 
denk dan zeker aan de mensen die het zoveel minder hebben en afhankelijk 
zijn van de voedselbank en zeker ook aan de mensen wereldwijd die niet we-
ten of ze die dag genoeg te eten hebben. Een thema waar we volgens mij als 
kerk zeker (meer) aandacht aan kunnen en moeten besteden. 

Maar het zoeken naar de tafel van verbinding geldt zeker ook voor ons als ge-
meente. Hoe zoeken we onderling de verbinding. Iedere zondag word ik blij als 
ik zie hoe gemeenteleden na de kerkdienst elkaar tijdens een kopje koffie of 
thee opzoeken en het gesprek met elkaar aangaan 
En, over verbinding gesproken. Op 25 september is er, als start van een nieuw 
kerkelijk jaar, na de dienst een gezellig samenzijn waarbij we met elkaar kun-
nen eten, drinken en bijpraten. Ik hoop dat we hier massaal gebruik van ma-
ken.   

Zeker in een tijd waarin we een zogenaamde vacante gemeente zijn, is het 
meer dan ooit nodig dat we elkaar blijven opzoeken en blijven vasthouden. Ik 
hoop dan ook dat u massaal van deze verbinding en ontmoeting gebruik gaat 
maken en dat we zo die levende en betrokken gemeente die we zijn, ook zullen 
blijven. En ik weet zeker dat we dan een mooi jaar tegemoet gaan. 
 
Wim de Loome 
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KERKDIENSTEN 
 

2 oktober 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Israëlzondag 

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

Ambtsdrager van dienst Jan Tolenaars 

Gastheer / gastvrouw Leendert van Baren 

Collecte Rondgang 
 
              Uitgang 

1e.Kerk en Israël 
2e Onderhoudsfonds 

Instandhouding kerk en eredienst  

 
9 oktober 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden  

Voorganger Mw. A.J. Ploeg-Blokland  

Ambtsdrager van dienst Yvonne Langbroek 

Gastheer / gastvrouw Janita Bom 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Algemene kosten pastoraat 
Voedselbank 

 

16 oktober 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden  

Voorganger Ds. G. van der Maas, Apeldoorn 

Ambtsdrager van dienst Jenke de Lint 

Gastheer / gastvrouw Saskia van der Eijk 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Zending Indonesië 
Onderhoudsfonds  

 

17 oktober: Fendertshofdienst 

 
23 oktober 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden FLAME 

Voorganger Mw. C.E. Bakker, Sommelsdijk 

Ambtsdrager van dienst Otto Maris 

Gastheer / gastvrouw Wim de Loome 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Instandhouding kerk en eredienst  
Bloemen, pastoraat 
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30 oktober 

10.00 uur De Dorpskerk 

Bijzonderheden Afsluiting VBC; aandacht voor Hervormingsdag 

Voorganger Ds. P. de Graaf, Kruiningen 

Ambtsdrager van dienst Nicky van Dam 

Gastheer / gastvrouw Arie Verhagen 

Collecte Rondgang 
              Uitgang 

Kinderbijbels voor Haïti 
Instandhouding kerk en eredienst  

 
 

ROOSTERS 
 

 Kinderoppas Kindernevendienst 

  2 oktober Femke Emie en Marjolein 

  9 oktober Fiet Judith en Claudia 

16 oktober Nikita Anne en Marloes 

23 oktober Melissa Saskia en Marjolein 

30 oktober Marjoke Emie en Marloes 

 

 Bloemendienst Organist 

  2 oktober Tiny Verhagen Barthold Jongejan  

  9 oktober Adri de Vrij Johan van der Steen  

16 oktober Marianne Solleveld Barthold Jongejan  

23 oktober Dit Konings Barthold Jongejan  

30 oktober Ria van Dueren den H. Johan van der Steen  

 

 PPT-dienst Beamerdienst BHV dienst 

  2 oktober Jan N. Anton Henk, Susanne 

  9 oktober Tiny Piet Jania, Anton 

16 oktober Jeannette Sebastian Saskia, Wim L. 

23 oktober Ad Hans Jan van D., Wim L. 

30 oktober Lonneke Hans Henk, Wim L. 

 
 

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. 
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2 oktober: Kerk in Actie: Kerk en Israël (Israëlzondag)   
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk on-
derdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels 
van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen Joden en christenen. 
Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland rusten we predikanten en 
gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steu-
nen we onder andere het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke 
gemeenschap. 
 
9 oktober: 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. 
 
16 oktober: KiA: Zending Indonesië/wereldvoedseldag) 
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks 
kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen 
om duurzaam te ondernemen en coöperaties op te zetten. Tijdens trainingen 
worden christelijke waarden en normen gekoppeld aan het bedrijven van land-
bouw. Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van tussenhande-
laren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Het project is zo suc-
cesvol dat dit project wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi. 
 
23 oktober: Bloemen 
De taakgroep Kerk en Wereld collecteert op zondag 23 oktober voor de bloe-
men in het Pastoraat. De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om ‘omzien 
naar elkaar’. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar 
zeker ook in het pastoraat. Bloemen zijn enorm belangrijk in onze gemeente 
om mensen te laten zien dat we hen niet vergeten (zijn). 
 
30 oktober: NBG Kinderbijbels voor Haïti 
In Haïti willen we 20.000 kinderen een bijzonder kerstcadeau geven. Voor veel 
kinderen zal dit hun eerste eigen bijbel zijn, voor sommigen zelfs de eerste bij-
bel die hun gezin thuis heeft. Zo kunnen ze straks met de hele familie uit de 
Bijbel lezen. 

 

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 
 
Meet and Eat 
Vindt u het als alleengaande gezellig met elkaar te eten?  
Dan bent u van harte welkom op vrijdag 7 oktober.  
Aanvang 18.00 uur, locatie Torenvalkstraat 14.  
U kunt zich aanmelden tot 30 september: 0168-462254  
of via a.roks-kwist@outlook.com.      vol = vol.  
Na afloop vragen wij een vrijwillige bijdrage. 
 
Uw Meet and Eat team, Mineke, Tanny en Addy 

 
 

 
Lezing door ds. Piet van Veldhuizen 

‘Verzet geen bergen’ 
12 oktober, 20.00 uur in De Vijverhof 

 
Ds. Piet van Veldhuizen heeft alweer wat langer geleden een boekje geschre-
ven met de titel ‘Verzet geen bergen’. Geloof kan veel teweeg brengen, zowel 
in positieve als in negatieve zin. ‘Als je er maar in gelooft, dan kun je alles’. Dit 
hoor je vaak.  
Het geloof kan bergen verzetten en vanuit die houding zijn er veel en mooie 
dingen gedaan en bereikt, maar niet altijd heeft dat goed uitgepakt. Ons voor-
uitgangsgeloof heeft ook veel narigheid teweeg gebracht voor de aarde en voor 
andere volken.  
Ook dichterbij zijn voorbeelden te bedenken. Hoe kijken wij daarnaar en wat is 
daarin de weg van Jezus?  
Al lezend zie je dat dat ook nu nog enorm actueel is en daarom zijn wij blij dat 
wij u kunnen uitnodigen voor een avond met ds. Van Veldhuizen, waarop hij 
ons zal meenemen in dit onderwerp en waarin hij ons vanuit allerlei invalshoe-
ken aan het denken zal zetten. Leidraad daarin zijn de bergen die in allerlei 
teksten in de Bijbel voorkomen. 
 
Wij beginnen om 20.00 uur, maar voor die tijd staat de koffie klaar.  
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Zondag 13 november 
Filmmiddag in de Vijverhof, aanvang 15.30 uur 
 
Op zondag 13 november wil de activiteitencommissie 
weer een film vertonen, waarna we samen soep en 
broodjes eten. De film die we voor u uitgezocht hebben 
is: ‘Hidden Figures’. Tijdens en na het eten kunnen we 
nog wat napraten over de film  
Om de onkosten te dekken vragen wij 5,- Euro van u. 
Voor deze middag moet u zich wel opgeven i.v.m. de 
soep en broodjes. 
U kunt zich opgeven bij: Nel Goudriaan, tel.: 463132 of  
Ad van der Boon, tel.: 464621 
 

De film vertelt het waargebeurde verhaal van de Afro-Amerikaanse  
wetenschapsters Katherine Johnson en haar twee collega’s Dorothy Vaug-
han en Mary Jackson die allen werkten in de West Area Computing 
Unit van het NASA Langley Research Center. De West Area Computing 
Unit was een groep die uitsluitend uit vrouwelijke Afro-Amerikaanse weten-
schappers bestond en een belangrijk aandeel had in de ruimtewedloop. 
Dankzij hun berekeningen slaagde de Amerikaanse ruimtevaarder John 
Glenn er in 1962 als eerste Amerikaan in een baan om de aarde te vliegen. 

 
 
Gebedskring  oktober 

Woensdagochtend 5 oktober om 9.00  uur komen we 
weer bij elkaar met de gebedskring. U/jij bent van 
harte welkom om er ook een keer bij te zijn. 
 
Het is in de Vijverhof en duurt ongeveer 3 kwartier.  
 
We mogen met elkaar, hardop of in stilte, bidden tot 
God, waarbij we de blijde en verdrietige dingen bij 
Hem neer kunnen leggen. 
 
 
Voor meer informatie of doorgeven van voorbede 

kunt u altijd terecht bij: 
Mini Agterdenbos,( 0168-464778) of op Kerkring 10A of bij Emie Hendrik-
se(464426)  
 

 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Katherine_Johnson
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dorothy_Vaughan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dorothy_Vaughan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mary_Jackson
https://nl.wikipedia.org/wiki/National_Aeronautics_and_Space_Administration
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruimtewedloop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruimtevaarder
https://nl.wikipedia.org/wiki/John_Glenn
https://nl.wikipedia.org/wiki/John_Glenn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Baan_(hemellichaam)
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Gemeenteavond op 9 november a.s. 
De halfjaarlijkse gemeenteavond van dit najaar wordt gehouden op woensdag-
avond 9 november a.s. 
Als u deze datum alvast noteert en vrijhoudt, dan kunnen we op een mooie op-
komst rekenen. 
In de volgende Contactruimte vindt u de agenda voor deze avond.  
 
Marion Kruis, scriba. 

 

Profielschets predikant 
 
In de vorige Contactruimte las u dat er een beroepingscommissie in het leven 
is geroepen. Die beroepingscommissie gaat straks werken met een profiel-
schets van een nieuwe predikant. Ter kennisneming is die profielschets ook op 
de website van de kerk gezet, maar omdat niet iedereen beschikt over internet, 
is de profielschets ook hier te lezen: 

 
Profielschets 

 

De Protestantse Gemeente Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten zoekt 

een predikant (…. FTE) 

 

Wie zijn wij? 

Onze Protestantse Gemeente is een dorpsgemeente bestaande uit meerdere 

kernen. Vanuit de Dorpskern Fijnaart hebben wij leden in de kernen Heijningen 

en Standdaarbuiten en de polders die rondom deze kernen liggen. 

 

Als gemeente ontmoeten we elkaar vanuit ons geloof in God. We vieren het 

geloof in de wekelijkse eredienst en zien vanuit dat geloof naar elkaar om. Na 

de dienst ontmoeten we elkaar informeel bij een kopje koffie of thee. We zijn 

een open en pluriforme gemeente en we vinden het belangrijk dat iedereen 

zich welkom voelt. We voelen ons betrokken bij de mensen in onze dorpen, 

maar ook bij degenen verder weg die ons nodig hebben en we streven ernaar 

hulp te bieden waar dat nodig is.  

We vinden het belangrijk dat er aandacht is voor de gehele breedte van de 

gemeente en proberen op adequate wijze jonge en oude mensen en allen 

daartussenin te betrekken bij de gemeente. Onze inspiratie halen we uit de Bij-

bel waarin Jezus Christus ons voorbeeld is. 

 

We zijn een actieve gemeente met in totaal 1023 geregistreerde leden. De 

grootste groep leden (50%) is tussen de 55 en 75 jaar. De kindernevendienst 

wordt trouw bezocht en is een levendige groep. Gemiddeld worden de zondag-
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se diensten bezocht door 100 gemeenteleden en er wordt ongeveer 120 keer 

ingelogd op de livestream.   

 

Wij zoeken een predikant  

- met een warm hart voor iedereen die op haar/zijn weg komt; 

- die enthousiast en gedreven in onze gemeente wil werken en het geloof 

in begrijpelijke taal wil uitdragen in relatie tot ons dagelijks leven; 

- die met twee benen in de realiteit (West-Brabantse klei) van het leven 

staat en zich goed kan verplaatsen in de situatie van anderen; 

- die mensgericht is en het pastoraat voor alle leeftijden belangrijk vindt.  

- die eigentijdse vormen van erediensten gebruikt op een vertrouwde ma-

nier en met respect voor tradities; 

- die bereid is constructief en creatief samen te werken met de ambtsdra-

gers en de vele andere vrijwilligers; 

- die mensen inspireert om (weer) mee te doen met activiteiten en die dat 

ook buiten de kerkmuren uitdraagt;  

- die prioriteiten kan stellen;  

- die gericht is op samenwerking en mensen en groepen met elkaar kan 

verbinden; 

- die beschikt over eigen vervoer in verband met de uitgestrektheid van 

onze gemeente. 

 

Wij bieden 

- een prettige woon- en werkomgeving in een betrekkelijk kleine dorps-

gemeenschap; 

- een grote vrijstaande pastorie met tuin, een monumentaal kerkgebouw 

en een kleiner kerkgebouw, beide met prachtige orgels; 

- een levendige gemeente waarin veel vrijwilligers enthousiast samen-

werken; 

- een gemeente waarin zang en muziek belangrijk zijn; 

- een gemeente waarin de structuur is beschreven en waarin gewerkt 

wordt met een duidelijk beleidsplan; 

- een gemeente die ruimte geeft voor nieuwe initiatieven. 

 

Aanvullende informatie 

Meer informatie over onze gemeente is te vinden in de volgende bijlagen: 

- Schets gemeente 

- Beleidsplan Protestantse gemeente 2017-2021 

- Gemeentegids van de gemeente Moerdijk 

- Kom in de Kring 2022-2023 

- Kerkblad Contactruimte 

-  

Nadere informatie: 

Meer informatie over onze gemeente vindt u op de website www.pknfijnaart.nl.  

http://www.pknfijnaart.nl/
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Kom in de Kring 
Fijn dat er weer een nieuwe Kom in de Kring verschenen is. Daarmee kunnen 
we weer een jaar vooruit. Er zitten echter wel een paar foutjes in de telefoon-
nummers op de laatste pagina. 
Hier volgen de goede, zodat u het even kunt verbeteren: 
Pastoraal medewerker Leny Vogelaar: 0168-464585 
Pastoraal medewerker Tiny Bienefelt: 0168-462979. 
 
Marion Kruis, scriba. 

 
 

Taakgroep Jeugd 

 
Van de kindernevendienst           

Hoi jongens en meiden, 
De laatste zondag van september hadden 
we de startzondag. Met alle mensen van de 
kerk zijn we het nieuwe “kerkseizoen” weer 
begonnen. Alle clubs en activiteiten gaan 
weer starten.  

Maar ja….de kindernevendienst was natuurlijk helemaal niet gestopt in de zo-
mer, dus wij gaan “gewoon” verder. 

In deze herfst lezen we uit het evangelie van Lucas. We horen over Jezus, die 
op weg gaat naar Jeruzalem. Onderweg vinden er bijzondere ontmoetingen 
plaats en vertelt Jezus verhalen. 

Steeds opnieuw roepen de verhalen vragen op over de keuzes die mensen 
maken. Ga je mee op de weg van de Heer, of kies je je eigen pad?  

Zondag 2 okt 2022 – Lucas 17:1-10  

Boom aan de wandel. Jezus vertelt aan zijn leer-
lingen hoe zij een goede leerling van hem kun-
nen zijn. Ze moeten er goed op letten dat ze 
geen mensen ten val brengen. Ze zullen hun 
broers en zussen vergeven, als het moet zeven 
keer op een dag. Als de apostelen vragen om 

meer geloof, vertelt Jezus wat geloof kan doen. Ook roept hij hen op beschei-
den te zijn over hun rol. 
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Zondag 9 okt 2022 
Lucas 17:11-19 Wat zeg je dan? 

Jezus geneest tien mensen die aan een huidziekte 
lijden. Een van hen komt terug om Jezus te dan-
ken. Hij is een Samaritaan. Jezus zegt dat zijn ge-
loof hem gered heeft. 

Vanaf 16 oktober  
Lezen we uit het boek 2 Koningen.  
In de verhalen staat de profeet Elisa centraal. Het zijn wonderlijke én prachtige 
verhalen. 
 
23 oktober  
is er Flame in plaats van kindernevendienst. We beginnen dan om 10.00 uur in 
de Vijverhof. 

Tot ziens bij de kindernevendienst! Groeten van de juffen! 

 
Flame “AAN TAFEL” 
 
Zondagmorgen 23 oktober  
(10-11 uur) is er weer Flame ! in De Vijverhof 
 
 
 

Een verhaal, leuke spelletjes en gave knutsel én bij het thema “Aan Tafel” 
hoort natuurlijk wat lekkers. 
 
Je bent van harte welkom! (groep 1 t/m 8) Neem gerust vriendjes en vriendin-
netjes mee. Je hoeft géén lid te zijn van onze kerk. 
Toegang is gratis! 

 
Heb je een vraag? Laat het ons even weten. 
 
 
 
 
 

kinderkerkflame@hotmail.com 
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TAAKGROEP   BEHEER 
 

Verantwoording collecten 

 
21 aug,    Algemene kosten pastoraat      € 129,17 
28 aug.    Onderhoudsfonds              € 119,35 
  4 sept.   Instandhouding kerk en eredienst  € 184,16 
  4 sept.   Onderhoudsfonds                  € 121,70 
11 sept.   Onderhoudsfonds            € 201,75 
 
Voor collectes zijn er bedragen voor de kerk binnengekomen zonder dat ze 
aan een bepaald doel gekoppeld zijn van € 150,- ( nog uit juni).  

 
 

Giften 
Ook zijn er giften voor de kerk binnengekomen. Via dhr. J. van Dam, een be-
drag van € 10,-, via mw. A. de Vrij een bedrag van € 25,- en via mw. N. van 
Dorp 2x een gift van € 20,-. 
Allen hartelijk dank voor uw bijdragen. 
 
 
Kerkbalans  
Toegezegd voor de actie kerkbalans 2022 is er € 89.882,- (vorig jaar 
93.578,50) waarvan € 66.144,00 is bijgeschreven op de bank. Als kerkrent-
meesters 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 welbe-
kende bankrekeningen van de kerk. 
 
Met vriendelijke groet, Jan Tolenaars, penningmeester taakgroep Beheer 
 
 

Fancy Fair. 

Op zaterdag 27 augustus hebben we weer onze jaarlijkse Fancy Fair gehou-

den.  

Het was een mooie zomerse dag en daar hebben we van genoten. Door de 

droogte was het niet mogelijk om bloemstukjes te maken, maar in plaats daar-

van zijn planten verkocht, wat een goed alternatief bleek. De frietjes en de olie-

bollen waren helemaal uitverkocht, dus dat is ook prima verlopen. De kinderen 

en ook volwassenen konden sjoelen. Voor de kinderen waren er ook speciaal 

lolly’s met verrassingen. Ze konden ook hun energie kwijt op het springkussen. 

Verder is er veel verhandeld op de rommelmarkt en bij de boekentafel. Voor de 
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handwerken van Sandra was ook veel interesse. Het rad van avontuur in de 

Vijverhof werd ook zeer goed bezocht. Al met al was het een zeer geslaagde 

dag. Daarom wil ik namens de kerkrentmeesters iedereen bedanken die heeft 

meegewerkt om deze dag tot een succes te maken. Alle vrijwilligers, maar ook 

de mensen die gekocht hebben en niet te vergeten het grote aantal sponsors. 

De opbrengst was, na kostenaftrek, € 4070,00. 

Namens de kerkrentmeesters. 

Henk Nijhoff 

 

 

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 

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.  

 

Wilt u luisteren naar de kerkdienst via Kerkomroep.nl? 

Bij ‘Zoek uw kerk’>: type ‘Fijnaart’. 

Klik ‘Fijnaart’ aan en scrol naar beneden tot u de kerkdienstdatum ziet en klik 

op ‘Luisteren’. 

De diensten zijn te bekijken via de website: pknfijnaart.nl 

• Klik op Online Kerkdienst. Nu kunt u de live uitzending volgen. 

Wilt U de afgelopen uitzendingen bekijken, lees dan goed de instructies op het 

scherm. 

De taakgroep Beheer heeft een telefoonnummer en een e-mailadres beschik-

baar gesteld om eventuele vragen te beantwoorden en storingen op te lossen. 

U kunt contact opnemen via: 

kerkrentmeesters@pknfi 

jnaart.nl of bellen met 06-49 11 55 32. 
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TAAKGROEP KERK en WERELD 
 

Verantwoording collecten taakgroep Kerk en Wereld 
 
14 aug.       Kerk in Actie /Zending Egypte      € 141,87 
21 aug.       Eigen gemeente /diaconaal          € 160,40 
28 aug.       Dorcas                                        € 178,10 
 4 sept.      Noodhulp Pakistan                       € 238,58 
11 sept.      Bloemen                                      € 124,17 
  
Hartelijk dank voor de giften, groot en klein, die we van U mogen ontvangen 
Hierdoor zijn we in staat om het goede werk van allerlei instanties ten behoeve 
van minderbedeelden te kunnen blijven steunen.  

 

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! 

 
 
 

AGENDA 
(Alle vergaderingen vinden plaats in De Vijverhof, tenzij anders vermeld) 

 
  3 okt.  20.00 uur Vergadering kerkrentmeesters. 
  5 okt. 09.00 uur Gebedskring 
10 okt. 20.00 uur Vergadering moderamen 
12 okt. 20.00 uur Lezing ds. Piet van Veldhuizen 

19 okt. 14.30 uur Ouderensoos 
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DIVERSE MEDEDELINGEN 
 

Biddag en dankdag: stilstaan bij Gods zegen 

 

Veel protestantse gemeenten vieren op de tweede woensdag in maart 

biddag en op de eerste woensdag in november dankdag. Waar komen de-

ze dagen vandaan? En wat vieren we eigenlijk precies? 

 

Al eeuwenlang vieren veel protestantse gemeenten jaarlijks een ‘biddag’ en 

een ‘dankdag’ (officieel: Bid- en Dankdag voor Gewas en Arbeid). Twee be-

langrijke momenten in het kerkelijk jaar. In een avonddienst wordt op biddag 

een zegen gevraagd over ons leven en werk en op dankdag gedankt voor die 

ontvangen zegen. Maar zijn het daarmee typisch protestantse dagen? 

 

Eerste vruchten 

Het vieren van bid- en dankdag heeft zijn oorsprong in de middeleeuwse bede-

dagen in de Rooms-Katholieke Kerk: dagen van bezinning, gebed, vasten en 

boetedoening. Deze vonden plaats aan het einde van elk seizoen (de zogehe-

ten ‘quatertemperdagen’) en in tijden van nood en gevaar (de zogeheten 

‘kruisdagen’). Tijdens de quatertemperdagen werden de eerste vruchten van 

de oogst aan God gewijd, bijvoorbeeld olijven, wijn of graan. Tijdens de kruis-

dagen was het gebruikelijk om God op het land in de buitenlucht te smeken om 

een zegen. Dat gebeurde tijdens een processie, waarbij de priester met een 

kruis door de velden trok. 

 

Rampen voorkomen 

In 470 voerde de Franse bisschop Mamertus voor het eerst zo’n bidprocessie 

uit. Hiermee wilde hij God vragen de rampen te weren die zijn bisdom overvie-

len. Later werden deze kruisdagen een vast onderdeel van het liturgisch jaar in 

de Rooms-Katholieke Kerk, gevierd op de maandag, dinsdag en woensdag 

voor Hemelvaart. Na de Reformatie nam een deel van de reformatorische ker-

ken op een geheel eigen wijze de traditie van de bededagen over. 

 

Vaste dagen 

Tijdens de Synode van Dordrecht (1578) werd besloten dat er in tijden van oor-

log, honger en andere rampen zoals watersnood massaal gebeden en gedankt 

zou worden. Aanvankelijk kondigde de plaatselijke overheid aan wanneer een 

bid- of dankdag gehouden werd. 

In de loop van de tijd werden hiervoor vaste dagen ingesteld. Bovendien ver-

schoof de focus: toen door de industrialisatie steeds minder mensen boer wer-

den, werd er naast ‘gewas’ ook voor ‘arbeid’ gebeden en gedankt. Tegenwoor-

dig wordt er op bid- en dankdag ook meer in het algemeen stilgestaan bij het 

welzijn van de familie en gemeente, de economie en de (politieke) ontwikkelin-

gen in de wereld. Eind jaren zestig waren de bededagen grotendeels verdwe-
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nen uit de rooms-katholieke traditie. In 2005 besloten Nederlandse bisschop-

pen hier verandering in te brengen: ze voerden opnieuw de quatertemperda-

gen in. Deze sluiten aan bij de vier jaargetijden én bij de protestantse bid- en 

dankdag. 

 

Bidweek op Urk 

Verschillende plaatsen kennen lokale tradities voor bid- en dankdag. Zo wordt 

er in diverse oorspronkelijke vissersdorpen, zoals Katwijk aan Zee en Arne-

muiden gebeden en gedankt voor Gods zegen over de visserij. Men spreekt in 

deze gemeenten ook wel van Bid- en Dankdag voor Gewas, Arbeid en Visserij. 

Op Urk wordt biddag al op de tweede woensdag in februari gevierd en dankdag 

op de laatste dag van het jaar. In het verleden kwamen de vissers namelijk 

rond Kerst naar huis, waarna de schepen ongeveer zes weken in de haven 

bleven liggen (de Zuiderzee was dan meestal dichtgevroren). 

Met biddag in februari werd dan de start van het nieuwe visseizoen gevierd. 

Ook tegenwoordig blijft tijdens ‘bidweek’ (de week rondom biddag) de gehele 

Urker vissersvloot aan wal liggen, er wordt dan niet gevist. 

 

Bewustwording 

Op biddag wordt gevraagd om Gods zegen voor ons leven en ons werk, en dat 

van anderen. Het is een moment om stil te staan bij de afhankelijkheid van 

Gods genade en te belijden dat Hij de bron van al het goede in de wereld is. 

Dat maakt biddag ook een dag van bewustwording. Welvaart en veiligheid zijn 

niet vanzelfsprekend, en veel mensen leven in armoede, onzekerheid of heb-

ben te maken met onrecht. In veel gemeenten wordt daarom gebeden voor 

Gods zegen voor de samenleving en de wereld. Daaraan worden vaak concre-

te acties gekoppeld, zoals het ophalen van kleding, voedsel of financiële mid-

delen voor mensen die minder bedeeld zijn. 

Overgenomen uit PETRUS, het nieuwsmagazine van de PKN 

 
 
Toetsenist voor koor gezocht. 
  
Wij, Oecumenische Zanggroep Voices in Praise in Roosendaal, zijn per 01-03-
2023 op zoek naar een toetsenist. Ons enthousiaste koor bestaat uit dertig le-
den (tien mannen, twintig vrouwen) en zingt 4-stemmig. We zingen Engels en 
Nederlandstalige liederen gebaseerd op o.a. kerkmuziek, gospel en opwek-
kingsliederen. We repeteren op maandagavond in de Kruiskerk van 20.15 uur 
tot 22.00 uur. Gemiddeld drie keer per jaar verlenen wij onze muzikale mede-
werking in de Protestantse Kerk (Kruiskerk) te Roosendaal op zondagochtend. 
Verder verlenen wij onze medewerking in andere gemeenten binnen een straal 
van 75 kilometer van Roosendaal. Lijkt het je leuk om ons te begeleiden en kan 
je de dirigent ondersteunen bij partijstudies, schroom dan niet en mail ons op 
mailadres : pamperse@telfort.nl dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact 
met je op. 

mailto:pamperse@telfort.nl
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Bijbelleesrooster voor de maand oktober 2022 

 

  1 okt Lucas 17:1-10  Geloof je, of geloof je het wel? 

  2 okt Lucas 17:11-19  Tien gereinigd, één genezen 

  3 okt Lucas 17:20-37  Word geen zoutpilaar 

  4 okt Lucas 18:1-8  De aanhouder bidt 

  5 okt Lucas 18:9-17  Zeg niet: 'Gelukkig ben ik niet zoals die 

 farizeeër ...' 

  6 okt Lucas 18:18-30  Rijkdom 

  7 okt 1 Koningen 21:1-16 Pruilkoning 

  8 okt 1 Koningen 21:17-29 Genadig God 

  9 okt 1 Koningen 22:1-12 ‘De koning van Israël’ 

10 okt 1 Koningen 22:13-28 Ongunstige boodschap 

11 okt 1 Koningen 22:29-40 Toevalstreffer? 

12 okt 1 Koningen 22:41-54 Twee zonen 

13 okt Psalm 113  Lof zij de HEER 

14 okt 2 Koningen 1:1-18 Alsof Israël zelf geen God heeft! 

15 okt 2 Koningen 2:1-14 Een dubbel deel 

16 okt 2 Koningen 2:15-25 De nieuwe profeet 

17 okt 2 Koningen 3:1-19 Een goedgekozen bondgenoot 

18 okt 2 Koningen 3:20-27 Mensenoffer 

19 okt 2 Koningen 4:1-7 Wonder achter gesloten deuren 

20 okt Lucas 18:31-43  Kom dat zien! 

21 okt Lucas 19:1-10  Groot in het koninkrijk van God 

22 okt Lucas 19:11-28  Gebruik wat je hebt 

23 okt 2 Koningen 4:8-24 Gastvrijheid beloond 

24 okt 2 Koningen 4:25-37 Geen valse hoop 

25 okt 2 Koningen 4:38-44 Goed te eten 

26 okt Lucas 19:29-40  Onvermijdelijke eer 

27 okt Lucas 19:41-48  Emoties 

28 okt Lucas 20:1-8  Geen antwoord 

29 okt Lucas 20:9-19  Toch een antwoord 

30 okt 2 Koningen 5:1-19a Gehoorzaamheid loont 

31 okt 2 Koningen 5:19b-27 Hebzucht loont niet 

 


