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KERKDIENSTEN 
 

26 april 2020  10:00   
Predikant: Ds. E. Agterhuis  
 Heinenoord  
Organist: Dhr. N. van Oudheusden  
Dienstcollecte: Diaconie  
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen  

3 mei 2020  10:00    
Predikant: Ds. A. A. van den Berg  
 Puttershoek  
Organist: Dhr. N. van Oudheusden  
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  
Deurcollecte: Kringwerk  

10 mei 2020  10:00  
Predikant: Ds. A. A. van den Berg  
 Puttershoek  
Organist Dhr. H. Mannee  
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  
Dienstcollecte: Onderhoud gebouwen  

17 mei 2020  10:00  
Predikant: Ds. G. J. van Beek  
 Nieuw - Lekkerland  
Organist:  Dhr. N. van Oudheusden  
Dienstcollecte: Pastoraat eigen gemeente  
Deurcollectie: Evangelisatie  

21 mei 2020  10:00 Hemelvaartsdag  
Predikant: Ds. A. A. van den Berg  
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Organist: Dhr. H. Mannee  
Dienstcollecte            Kerk en Eredienst  
Deurcollecte Onderhoud gebouwen  

24 mei 2020  10:00  
Predikant: Ds. E. Agterhuis  
 Heinenoord  
Organist Dhr. N. van Oudheusden  
Dienstcollecte: Diaconie  
Deurcollecte: Onderhoud groen  

31 mei 2020  10:00 Pinksteren  
Predikant Ds. A. A. van den Berg  
 Puttershoek  
Organist Dhr. H. Mannee  
Dienstcollecte Kerk en Eredienst  
Deurcollecte Zendingscollecte  
   

BLOEMENGROET 
 

   
8 maart Doopouders Viskil  
15 maart Familie de Winter  
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IN DE SCHIJNWERPERS 
 

   
Naam: Jan de Geus  
Leeftijd: Binnenkort word ik voor de 3e 

keer 20 
Status: Gehuwd met Marjon en drie 

volwassen zonen 
Opleiding / beroep: Hovenier, projectleider bij een 

gemeentelijk ingenieursbureau 
Hobby’s: Natuur, fotografie, postzegels, 

lezen, vrijwillig gids Natuur-
monumenten op Tiengemeten. 

  
Wat doe je het liefst? Vertellen en dan mensen enthousiast maken over 

de natuur, ook in de eigen tuin. 
Wie is God voor jou? Een liefdevolle vader. 
Laatst bekeken film? De beentjes van Sint Hildegard. Een aanrader. 
Waar kun jij je aan 
ergeren? 

Gezeur en dat iets niet kan of mag. 

Hoe kom je tot rust? Wandelen, tv, boek lezen, niets doen. 
Wat betekent de 
gemeente voor jou? 

Samen zijn. De kinderen de liefde van God leren 
kennen 

Favoriete seizoen? Ontluiken van het voorjaar en de warmte en 
overvloed van de zomer 

Waar word je blij van? Kleine dingen in de natuur die o zo mooi zijn als je 
het beter bekijkt. 

Favoriete vakantiebe-
stemming? 

Terschelling heeft alles: strand, duinen, vogels, 
cultuur, eten, rust, fietsen enz. 
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MEDITATIE 
 

Nieuwe woorden verfrissend als de 
Pinkster-Geest! 
In de dienst van Palmzondag kwam 
onderstaand lied voorbij als geloofs-
belijdenis met woorden van onze tijd. 
Normaal sta ik kritisch tegenover al-
ternatieve geloofsbelijdenissen om-
dat er dan al snel dingen bewust 
wegvallen die ‘onze tijd’ niet meer 
zou kunnen geloven, zoals de al-
machtige God en de oerbelijdenis 
Jezus is Heer. En er dingen in komen 
te staan waarvan ik het Bijbelse ge-
halte soms betwijfel, zoals de Geest 
als vooral algemene inspiratiebron in 
plaats van de Geest van Christus.  
 
Aan de andere kant is het gevaar 
van altijd dezelfde woorden van de 
apostolische geloofsbelijdenis dat ze 
kunnen gaan klinken als een mantra, 
terwijl nieuwe woorden juist extra 
doen stilstaan bij de inhoud van het 
geloof. Ook als die woorden vragen 
oproepen. Onderstaand lied van 
Mirjam Sloots raakte me midden in 
de coronacrisis die we allen 
beleven. Er spreekt een intens geloof 
uit waar wij ons aan mogen 
optrekken! 

Ik geloof God de Vader, 
Hij die heel de schepping draagt. 
Als een vriend komt Hij ons nader 
wanneer wanhoop ons belaagt. 
Hij doorgrondt en kent ons leven 
en wij zijn door Hem aanvaard. 
Van zijn liefd’ kan niets ons scheiden 
want wij zijn Hem alles waard. 
 
Over God spreken als Vriend doen 
we niet snel in de kerk. Ik ben er 
voorzichtig mee. Al snel wordt God 
een soort gelijkwaardige van ons in 
plaats van de Gans Andere: de Hei-
lige van Israël uit Jesaja (va. hfst. 
40), de almachtige Vader uit het 
Nieuwe Testament en de geloofs-
belijdenis, de ‘heilige Vader’ van 
Jezus de Zoon uit Johannes 17:11. 
Maar de HERE sprak toch met Mo-
zes ‘zoals een man met zijn vriend’ 
(Ex.33:11) en noemt Abraham ‘mijn 
vriend’ (Jes.41:8; Jak.2:23). Wie van 
ons zou zich willen vergelijken met 
Mozes of Abraham?! Maar het staat 
er toch maar. Vriend. 
 
Ik geloof in Jezus Christus, 
Zoon van mensen, Zoon van God, 
die als broeder ons nabij kwam 
toen Hij droeg ons menselijk lot. 
Hij leerde ons dienstbaar leven: 
kiezen voor de minste mens. 
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Zelfs de dood hield Hem niet tegen 
want ‘verzoening’ was zijn wens. 
 
Sommigen in de kerk vinden het 
spreken over Jezus als ‘Heer’ wel 
erg exclusief tegenover jodendom 
en islam. De vorige paus werd erop 
aangevallen in zijn bediscussieerde 
schrijven ‘Dominus Iesus’. Had Hij 
Jezus niet Diaken, Dienaar kunnen 
noemen? Laten we spreken over 
Jezus als onze ‘broeder’ in Gods 
Naam. Vanuit deze achtergrond gaat 
er bij mij een belletje rinkelen als in 
gebeden en preken gesproken wordt 
over Jezus als onze broeder. Is Hij in 
deze dienst, in ons christelijk geloof, 
nog de Zoon van God, de opgestane 
Heer van hemel en aarde?! Aan de 
andere kant: Jezus komt in het Nieu-
we Testament wel bijna naar voren 
als onze broeder. Hij noemt de gelo-
vigen vanuit Hem zelf ‘mijn broeders’ 
(Heb.2:11). En daar zit troost en 
kracht in: omdat Hij ‘ons menselijk 
lot’ droeg en ‘verzoening wenste’, 
mogen wij mét Hem zusters en broe-
ders zijn in het huisgezin van God de 
Vader!  
 
Ik geloof de Geest, die heilig 
als een vuurgloed ons verwarmt. 
Die ons troost en steeds bemoedigt 

als het leven ons verlamt. 
Gods Geest wil ons inspireren 
zo verfrissend als de wind: 
Als een bron wil zij ons voeden 
die gemeenschap samenbindt. 
 
De werking van de Heilige Geest is 
een gewild thema in onze tijd om in 
te vullen met beelden die ons direct 
aanspreken, zoals hier een vuur-
gloed die verwarmt, troost, bemoe-
digt, inspireert, voedt en samenbindt. 
Welk mens kan hier iets tegen heb-
ben? Bij het spreken en zingen over 
de Geest zoek ik altijd naar de di-
recte verbinding met Jezus Christus, 
omdat de Geest met Pinksteren ge-
geven is vanuit Christus’ Hemelvaart 
en verhoging aan de rechterhand 
van de Vader. Ik geloof dat de Geest 
ook buiten de kerk en ook in ongelo-
vigen werkt. Maar binnen de ge-
meente mogen we zó geraakt wor-
den door de Geest, dat we ook in 
nauwe relatie tot onze Heer Jezus 
Christus gaan geloven, hopen en 
liefhebben! Van díe werking loopt 
het Nieuwe Testament over en deze 
staat mooi verwoord in het geliefde 
Gezang 477 Geest van hierboven. Zo 
mag het Pinksteren worden in coro-
najaar 2020! Ook in tijden van maat-
regelen, afstandelijkheid, eenzaam-
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heid, ziekte en sterven wil de Geest 
ons doen delen in de kracht van 
Jezus’ opstanding ín ons hier en nu 
op aarde! 
 
Ds. A.A. van den Berg 
 
 

UIT DE PASTORIE 
 

Pastoraat en eredienst ‘online’… 
Misschien hebben we nu in 
coronatijden wel meer contact met 
elkaar dan in de gebruikelijke hec-
tiek. Maar het contact is wel kaler 
door de fysieke afstandelijkheid. Ik 
ben dankbaar voor wat de telefoon 
door de week en het internet op 
zondag en woensdag nu in de ge-
meente mogen betekenen. Maar ik 
voel persoonlijk ook de schraalheid 
in het contact met u. Ik mis de ter-
loopse opmerkingen waarin de kern 
zit. De stiltes die meer zeggen dan 
woorden. De gezichtsuitdrukking als 
spiegel van de ziel. Kortom: ik zie uit 
naar de terugkeer van de oude tijd, 
het échte contact! 

Corona (2) 
In het vorige Klankbord schreef ik al 
iets over corona want het virus 

waaide toen al enigszins over de 
wereld, al was het tegelijk nog aar-
dig ver van ons eigen land en bed. 
Inmiddels is er ontzettend veel ge-
beurd omdat het virus zeer dichtbij 
ons allen gekomen is. Tweeduizend 
doden zijn inmiddels geteld, het da-
gelijks leven van ons allen is dras-
tisch veranderd. ‘Oorlog in vredes-
tijd’ is een soort spreekwoord ge-
worden. We hopen nu allemaal dat 
deze toestand niet te lang hoeft te 
duren en de maatregelen tegen het 
virus op verstandige wijze versoe-
peld mogen worden. Intussen mag 
de bezinning van het geloof op co-
vid-19 doorgaan. Op 22 maart was 
het thema van mijn eerste online-
preek op onze eerste echte corona-
zondag in de gemeente: ‘Wat moet ik 
als christen met het coronavirus?’ 
Onlangs las ik bij een oud-mede-
student en medewerker van het ND 
Dick Schinkelshoek een waardevolle 
aanvulling als antwoord op deze 
vraag: ‘(…) Zo bekeken wordt het 
coronavirus een teken van het lijden 
van de wereld, het zuchten naar de 
verlossing, het gewelddadige spar-
telen van de overwonnen kwade 
machten. En ook van Gods oordeel, 
zijn ‘nee’ tegen alle menselijke zelf-
overschatting. ‘Wees niet verbaasd 
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als de wereld u haat’, zei Petrus. 
Wees niet verbaasd als ziekte u treft. 
Het zijn tekenen van een verborgen 
geschiedenis, van een schepping die 
reikhalzend uitkijkt naar het open-
baar worden van de kinderen van 
God (Rom.8) (…) God houdt de tijden 
in zijn hand. Maar het is hoogmoed 
te denken dat Hij daarbij voor onze 
levenstijd in zijn hand een speciaal 
plekje heeft gereserveerd.’ Stof tot 
nadere bezinning in onze relatie tot 
God temidden van de schokken van 
ons leven nu. 

Hemelvaart en Pinksteren 
Beide christelijke feesten vallen voor 
de kerken in ons land binnen de tijd 
dat de kerkdeuren nog gesloten zijn 
voor bezoekers. Tot 1 juni geldt im-
mers de richtlijn ‘zo weinig mogelijk 
mensen’ in een kerkgebouw met een 
maximum van 30. Dat maximum ge-
bruiken op dit moment (6 april) vrij-
wel alle kerken alleen voor bijzon-
dere gelegenheden zoals een uit-
vaart of een bruiloft. Ik hoop en ver-
trouw dat we Hemelvaart en Pink-
steren ook online gezegend mogen 
vieren, zoals we ook al Palmpasen, 
Goede Vrijdag en Pasen mochten 
vieren in eenheid van G(g)eest!   
 

Hoop op God 
Graag vermeld ik hier de uitzendin-
gen van het bemoedigingsprogram-
ma ‘Hoop op God’ elke woensdag-
avond om 19.15 uur vanuit onze kerk 
met muziek, gebed en meditatie. De 
uitzending zal er zijn zolang de kerk-
deuren op zondag dicht zijn voor 
bezoekers. Ik zelf zal steeds iets 
meditatiefs met u delen. Vrijwilligers 
rond de uitzending nemen liederen 
mee en eventueel nog iets anders. 
Wij hopen dat de uitzendingen ver-
bindend en steunend mogen zijn in 
deze moeilijke tijd en horen ook 
graag reacties.   

Crisisteam en info gemeenteleven 
Onder het volgende kopje treft u 
informatie over het crisisteam. Houd 
daarnaast voor actuele informatie 
over het gemeenteleven in deze tijd 
vooral de website in de gaten of bel 
naar iemand van de kerkenraad 
mocht u niet beschikken over 
internet.   

Vakantie 
Van zaterdag 25 april tot zaterdag 2 
mei houd ik mijn eerste coronava-
kantie. Dat betekent sowieso niet 
weggaan wat wel de bedoeling was. 
Hoe het wel ontspanning kan geven 
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na een aantal best wel spannende 
weken in huis en werk ga ik nog 
uitvogelen met Jojanneke en de 
kinderen… 
 
Hartelijke groeten, 
Ds. A.A. van den Berg 
 

UIT DE KERKENRAAD 
 

Corona-team 
De kerkenraad heeft een crisisteam 
opgezet om snel te reageren op alle 
veranderingen in deze periode en 
deze in goede banen te leiden. Dit 
team bestaat uit Hugo Snaaijer 
(ouderling), Plonie Bos (diaken) en 
Jaco v.d. Zwaal (kerkrentmeester) 
en richt zich voornamelijk op een 
nieuwe manier van organiseren van 
bestaande activiteiten, waar moge-
lijk deze met elkaar verbinden en het  
opstarten van nieuwe initiatieven.  
Het team werkt nauw samen met 
onze predikant en het consistorie 
(ouderlingen), die het pastoraat en 
de internetdiensten organiseren.  
Heeft u vragen of tips n.a.v. alles wat 
speelt in deze periode? Bel dan naar 
078-6767040 of stuur een mail aan 
corona-team@hervormdputters-
hoek.nl . Ook wanneer u mooie ini-

tiatieven elders, ook pastorale, hebt 
gezien waarmee wij mogelijk ons 
voordeel kunnen doen, horen we dat 
graag. Kent u iemand die vergeten 
dreigt te raken of niet via internet 
met ons verbonden is in deze tijd, of 
betreft dit uzelf, meldt dit a.u.b. aan 
ons. De belangrijkste maatregelen: 

Activiteiten 
Alle gemeente-samenkomsten ko-
men te vervallen tot nader order. In 
plaats hiervan bieden we hiervoor 
alternatieven aan om als gemeente 
van onze Here verbonden te blijven, 
Gods woord te horen en naar elkaar 
om te zien. Internet speelt bij deze 
alternatieven een grote rol. Komen-
de weken hopen we nog veel meer 
manieren te ontdekken, om samen 
een warme gemeente te zijn, Gods 
boodschap te delen en met elkaar 
mee te leven. 
 
We zetten de (ons nu bekende) 
initiatieven voor u op een rijtje: 
 Elke zondag om 10.00 uur kunt u 

de internetdienst via Kerkomroep 
en kerkradio thuis bijwonen als 
alternatief van de samenkomst 
tijdens de eredienst (www.kerk 
omroep.nl/#/kerken/21658). U 

http://(www.kerk/
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leest hier meer over onder het 
kopje Kerkdiensten. 

 Elke woensdagavond 19.15 uur 
kunt u een uitzending van “Radio 
Hoop op God” vanuit onze kerk 
beluisteren via Kerkomroep (zie 
link hierboven) en kerkradio. Wij 
luiden wekelijks de kerkklokken, 
spelen voor u mooie muziek en er 
worden woorden van bemoedi-
ging en hoop gesproken. 

 Verzenden van kaarten aan de 
ons bekende groep geïsoleerde 
gemeenteleden door diaconie en 
ouderlingen. 

 Telefonisch contact leggen aan 
de ons bekende groep geïsoleer-
de gemeenteleden door de ou-
derlingen. 

 Online activiteiten voor onze ou-
dere jeugd door de JOR. 

 Gemeenteleden die op eigen init-
iatief contact leggen en/of hou-
den met geïsoleerde gemeente-
leden of voor hen klusjes, zoals 
boodschappen, doen. U leest hier 
meer over onder het kopje diaco-
nale hulp. 

 Via diverse whatsapp-groepen 
binnen de gemeente wordt er met 
elkaar meegeleefd en informatie 
gedeeld. 

 

Kerkdiensten 
De middagdiensten vervallen. De 
ochtenddiensten van komende zon-
dagen gaan door als zogenaamde 
‘internetdiensten’. De gebruikelijke 
liturgie zal gevolgd worden maar dan 
zonder bezoekers. Er zal orgelspel te 
horen zijn, liederen kunnen beluis-
terd of thuis meegezongen worden 
en we mogen horen naar het (live) 
levende Woord van God! We zullen 
ook aan de kinderen van de gemeen-
te denken. Voor de zondagen van 29 
maart t/m 19 april zal voorgaan onze 
eigen predikant ds. A.A. van den 
Berg. Voor daarna: houd deze web-
site in de gaten! U kunt meeluisteren 
via https://www.kerkomroep.nl/#/ 
kerken/21658. Lukt het niet om 10.00 
uur, dan kan dit ook op een later tijd-
stip! Inmiddels zijn alle uitzendingen 
vanuit de kerk ook met beeld via 
Facebook "live video" bij te wonen. 
Onze vrijwilligers die dit experiment 
hebben opgepakt zijn natuurlijk geen 
experts, maar hopelijk geeft dit ini-
tiatief nog meer gevoel van verbon-
den zijn. Hierbij de link van de betref-
fende Facebook pagina waarop de 
live video's zullen verschijnen: 
https://www.facebook.com/Hervorm
d-Puttershoek-112555610402482/ 

https://www.kerkomroep.nl/#/
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Heeft u eigen punten van zorg, dan 
kunt u deze doorgeven als gebeds-
punten voor deze diensten aan onze 
predikant (078-6761389). 
 
Diaconale hulp 
 
Heeft u praktische hulp nodig, 
bijvoorbeeld bij boodschappen 
doen? Bel dan naar de diaconie op 
telefoonnummer 078-6767040. 

Pastorale hulp 
Heeft u behoefte aan pastorale hulp, 
bel dan gerust uw wijkouderling of 
onze predikant ds. A.A. van den Berg 
(6761389)! Laatstgenoemde probeert 
’s morgens van 11.00 tot 12.00 uur en 
’s middags van 16.00 tot 17.00 uur zo-
veel mogelijk telefonisch bereikbaar 
te zijn. Ook uw ouderling is telefo-
nisch bereikbaar. Hieronder treft u 
de wijkindeling en contactgegevens. 
____________________________________ 

 
Wijk 1 – ouderling M. v/d Ree 
T. 078-6741558 
ouderlingwijk1@hervormdputtershoek.nl 
 
Binnenkruier, Bovenkruier, Te Hoe-
cke, Lentepad, Tjasker, Wiekenkruis, 
Wipmolen, Zomerplein 
____________________________________ 

Wijk 2 – ouderling J. Kornaat 
T. 078-6767908 
ouderlingwijk2@hervormdputtershoek.nl 

 
Andromeda, Eendrachtsweg, Grond-
zeiler, Hamal, Noordster, Orion, Os-
loplein, Paltrok, Pieter Abelszstraat, 
P. Repelaerstraat, Polaris, Rigel, Sin-
gel, Sirius, Standerdmolen, Sterren-
laan, Wega, Zuidster 
____________________________________ 

 
Wijk 3 – ouderling H. Snaaijer 
T. 078 6764083 
ouderlingwijk3@hervormdputtershoek.nl 
 
Biezenbloker, Biezengors, Biezen-
vlechter, Elzenstraat, Goudenregen-
straat, Hazelaarstraat, Jasmijnstraat, 
Kastanjelaan, Lijsterbesstraat, Lin-
destraat, Magnoliastraat, Meidoorn-
straat, Oudeland, Plataanstraat, Pru-
nuslaan, Ribesstraat, Seringenstraat, 
Wilgenlaan 
____________________________________ 

 
Wijk 4 – ouderling H. Westeneng 
T. 078-8424937 
ouderlingwijk5@hervormdputtershoek.nl 
 
Beatrixstraat, Boezemkade, Ham-
merfestlaan, Irenestraat, Juliana-
straat, Kerkplein, Kerkstoep, Maas-

mailto:ouderlingwijk2@hervormdputtershoek.nl
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damsedijk, Margrietstraat, Marijke-
straat, Molendijk, Oost Havenzijde, 
Pelikaan, Prins Bernhardlaan, Prin-
senhof, Putter, Ring, Schouteneinde, 
Schorredijk, Tweede Kruisweg, 
West Havenzijde, Wilhelminastraat, 
Zijdewinde 
____________________________________ 

 
Wijk 6 – ouderling N. Dorsman 
T. 06-57768905 
ouderlingwijk6@hervormdputtershoek.nl 
 
Arent van Lierstraat, Arie van Driel-
straat, Blaaksedijk Mijnsheerenland, 
Dwarsstraat, Gerrit de Voslaan, 
Groeneweg, Kuipersveer Heine-
noord, Laan van Heemstede, Nijver-
heidsweg, Heinenoord, Ons Genoe-
gen, Pieter Boelenstraat, Pieter van 
Slingelandtstraat 
____________________________________ 

 
Wijk 7 – ouderling D. Westdijk 
T. 078 6764147 
ouderlingwijk7@hervormdputtershoek.nl 
 
Dageraad, Eikenlaan, Frans Hals-
straat, Jan Steenstraat, Maarten 
Bollesteeg, Maximaplein, Nassau-
laan, Nieuw Weverseinde, Oranje-
laan OZ, Oranjelaan WZ, Oranjeplein, 
Paulus Potterstraat, Rembrandt-

straat, Schaduwrijk, Schemering, 
Winterplein 
____________________________________ 

 
Wijk 8 – ouderling E. Maas 
T. 078-6762267 
ouderlingwijk8@hervormdputtershoek.nl 

 
Barbarakruid, Biezenbleek, Biezen-
droger, Biezenklamp, Biezensnijder, 
Biezenveld, Biezenvijver, Biezenwei-
de, Dauwbraam, De Grienden, Dot-
ter, Dorslaan, Gele Lis, Haagwinde, 
Kleefkruid, Oogstlaan, Penningkruid,  
Speenkruid, Valeriaan, Waterkers, 
Zaailaan 
____________________________________ 

 
Wijk 51, 52 – ouderling N. Dorsman 
T. 06-57768905 
ouderlingwijk6@hervormdputtershoek.nl 
 
Alle gemeenteleden wonend 
buiten Puttershoek 
____________________________________ 
 
Jeugd – Ouderling J.P. van Santen 
T. 06-57247891 
jeugdouderling@hervormdputtershoek.nl 

____________________________________ 

 
 
 

mailto:ouderlingwijk8@hervormdputtershoek.nl
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Communicatie 
 Alle actuele berichten en laatste 

ontwikkelingen kunt u lezen op de 
homepage en nieuwsberichten 
onze website. 

 Het gebruikelijke weekbericht en 
actuele zaken kunt u wekelijks 
lezen in het ringblad waarop u 
zich kunt abonneren (ontvangst 
kan per post of mail). 

 Het Klankbord blijven we uitbren-
gen (eerstvolgende uitgave wordt 
verwacht rond 21 april), voor 
iedereen met internet is dit digi-
taal op de website te downloaden  

Bemoediging 
Dit is een moeilijke tijd en juist nu 
moeten we als gemeente afstand 
houden van elkaar. Gelukkig kunnen 
we nog wel naar elkaar omzien. Een 
telefoontje kan veel goed doen en 
we kunnen voor de situatie en voor 
elkaar bidden. Door alles heen mo-
gen we ons gedragen weten door 
God die zijn eigen Zoon voor ons 
heeft gegeven. Ons leven is uit en in 
Zijn handen. 
 
De kerkenraad wenst u veel sterkte 
en Gods zegen in deze periode. 
 
 

Collectes en deurbussen 
In deze tijd kunt u niet, zoals we 
gewend zijn, uw gaven geven in de 
collectezakken en de deurbussen 
doen. Om geven toch mogelijk te ma-
ken willen we u graag attenderen op 
alternatieven: 
 
 Overmaken: U kunt zo vaak als u 

wilt en voor verschillende doelen 
uw bijdrage overmaken op 
banknummer 
NL38RABO0373711271 van de 
Kerkvoogdij. Vermeld hierbij voor 
welke doelen u bijdrage bestemd 
is. Meer informatie bij het kerke-
lijk bureau (gevens in colofon). 

 Spaarpotjes: Elke dienst thuis uw 
(gebruikelijke) bijdragen op te 
sparen in verschillende envelop-
pen of potjes, elk voor een ander 
doel, die u tussendoor kunt depo-
neren in de brievenbus van het 
kerkelijk bureau aan de pastorie 
of mee kunt nemen wanneer er 
weer kerkdiensten zijn. Deze 
wordt dagelijks geleegd. Op deze 
manier kunt u ook met collecte-
bonnen doneren. 

 Binnenkort: Digitale vormen van 
gaven inzamelen worden momen-
teel onderzocht. Zodra we hierin 
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een keuze hebben gemaakt, laten 
we u dit weten. 

Ziekenlijstje 
Het is ook niet mogelijk een zieken-
lijstje meenemen uit de hal. Zoals 
velen weten staan hierop de namen 
en adressen van de ons bekende 
zieken in de gemeente, momenteel 7, 
zodat u hen een kaartje ter bemoe-
diging kunt sturen. Om als gemeente 
toch op deze manier naar elkaar om 
te blijven zien, kunt u op de volgende 
manier nog steeds in bezit komen 
van dit lijstje. Stuur een e-mail naar  
coronateam@hervormdputtershoek.
nl of bel 078-6767040 
 
I.v.m. privacy van de gemeenteleden 
op het lijstje, kunnen we deze niet op 
internet zetten. We hopen daarom 
dat u daarom gebruik wilt maken van 
bovenstaande werkwijze. 

Tijdelijke wijziging werkwijze 
verjaardagsfonds. 
In deze periode waarin we ons alle-
maal zo goed mogelijk houden aan 
de corona maatregelen, passen we 
tijdelijk de werkwijze van het ver-
jaardagsfonds aan. Hierdoor willen 
we persoonlijk contact minimalise-
ren, maar toch aandacht voor elkaar 

houden en elkaar bemoedigen. 
Daarom zullen we tijdelijk nog wel 
de verjaardagskaarten bij jarigen 
door de brievenbus doen, maar niet 
aanbellen om een bijdrage vragen. 
We gaan er vanuit dat u dit begrijpt. 
Manieren om toch uw dankbaarheid 
uit te vindt u onder ‘collectes en 
deurbussen’. 
 
Tijdelijk zullen er ook geen bloemetje 
voor 80-jarigen worden bezorgd. Wij 
hopen op uw begrip. 
 

PASTO(P)RAAT 
 

 
Het is stil. De straten zijn 
uitgestorven. Veel mensen zitten 
binnen. Het openbare leven is tot 
stilstand gekomen. Noodgedwongen 
houden we afstand en isoleren we 
onszelf. Schichtig ontwijken we 
elkaar in de Albert Heijn of Lidl. 
Dat heeft ook een forse impact op 
het gemeenteleven. Kerkdiensten 
zijn alleen nog maar te volgen via 
internet of de kerkradio, jeugdwerk 
en catechese liggen stil en ook aller-
lei andere bijeenkomsten en activi-
teiten konden in de achterliggende 
periode niet doorgaan. Vergaderin-

mailto:coronateam@hervormdputtershoek.nl
mailto:coronateam@hervormdputtershoek.nl
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gen, ook die van ons college, konden 
alleen maar digitaal door gaan. 
 
Als ouderlingen ervaren we juíst ook 
in het pastoraat de hinder van de op-
gelegde beperkingen. Het is niet mo-
gelijk om reguliere huisbezoeken en 
crisispastoraat door te laten gaan. 
En dat voelt dubbel. Natuurlijk is dit 
het meest verstandig en willen we 
niet het risico lopen anderen, en 
mogelijk ook onszelf, te besmetten. 
Aan de andere kant ervaren we het 
gemis van persoonlijk contact. We-
ten we dat er heel wat mensen in 
deze onzekere tijd uitkijken naar 
bezoek, naar gesprek.  
 
De afgelopen weken hebben we als 
college van ouderlingen de telefoon 
gepakt. Heel wat (oudere) gemeen-
teleden hebben we op die manier 
gesproken. We hoorden van de een-
zaamheid die mensen ervaren, ver-
halen over angst en onzekerheid. 
Het gemis van contact met kinderen 
en kerkgenoten. Maar werden ook 
bemoedigd door prachtige getui-
genissen van hoop en verwachting. 
Van omzien naar elkaar. Van kaar-
tenacties, bloemen die bezorgd 
werden en eten dat voor mensen 

werd gekookt. Gemeente-zijn dat 
doorgaat, crisis of niet! 
 
Als dit nummer uitkomt, zijn de be-
perkingen misschien (deels) opgehe-
ven. Mogelijk zitten we nog weken 
thuis. Wat de gevolgen zijn, is nog 
onzeker. De wereld is blijvend 
veranderd. Onze kinderen, klein- of 
achterkleinkinderen zullen het later 
in hun geschiedenisboekjes lezen. 
Eén ding is wel zeker en daar wil ik u 
ter afsluiting van deze pasto(p)raat 
mee bemoedigen. We leven in het 
geloof van een God die Zijn Zoon 
stuurde om de grootste crisis te 
overwinnen. Het is Pasen geweest. 
Ziekte en dood hebben niet het laatst 
woord. Jezus leeft! 
 
Een groet van afstand, maar verbon-
den dichtbij, 
 
Namens alle ouderlingen, 
Henno Westeneng 
 

DIACONIE 
 

 
We willen u allen een hart onder de 
riem steken in deze bijzondere tijd 
waarin het coronavirus over de we-
reld raast. Ondanks dat we thuis 
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moeten blijven, blijven we verbon-
den met elkaar. Wij proberen daar 
ons best voor te doen via de website 
en de wekelijkse internetdiensten. 
 
Ik wens u wat licht in momenten van 
zorgen; Ik wens u wat hoop en wat 
uitzicht op morgen; Ik wens u wat 
zachtheid als woorden te hard zijn 
Wat vreugde en vrede als gedachten 
te zwart zijn! Ik wens u Gods zegen 
over de komende tijd; Dat Hij u 
steeds in Zijn Liefde mag blijven 
bewaren! 
 
Mocht u hulp nodig hebben schroom 
niet ons te bellen (078-6767040). 
 
Wij hebben in onze vergadering van 
4 maart jl. van de vele verzoeken om 
een gift weer een giftenlijst samen-
gesteld, 8 organisaties (Stichting De 
Hoop, Pastoraal Diaconaal Centrum, 
The Passion en Stichting Schuil-
plaats, De Ondergrondse kerk, Jemi-
na Israël, Hoop voor Albanië en 
Mercy Ships) in binnen- en buiten-
land hebben van ons een gift van  
€ 200,- ontvangen. De schenking die 
wij vorig jaar mochten ontvangen 
heeft ons in staat gesteld om een 
GZB-project van Ds. Vogelaar te 
ondersteunen met € 2000,-. Hij gaf 

tijdens zijn presentatie in de 
Hoeksteen aan dat ze op zoek zijn 
naar giften om extra projecten te 
ondersteunen. Het project dat wij zo 
steunen is het zondag-schoolproject 
van Ds. Vogelaar in Palopo. 
 
Indien wij op zondag 21 juni als ge-
meente het Heilig Avondmaal weer 
mogen vieren is de opbrengst van de 
bekercollecte voor Het Vakantiebu-
reau, in het vorige Klankbord heeft u 
hierover kunnen lezen. 
De opbrengst van de postzegels en 
kaarten die in de daarvoor bestemde 
bakken worden ingeleverd en die de 
heer Van Ingen elke keer leeghaalt 
en sorteert en alles daarna naar een 
verzamelpunt brengt is voor 2019  
€ 23.482,- (voor heel Nederland).  
Hiermee kan Kerk in Actie en de GZB 
mensen ondersteunen om hun leven 
waardevol te leven. 
 
Namens de Diaconie  
Tineke van Horssen 
 

ZWO 
 

Ds. Vogelaar 
In samenspraak met het crisisteam, 
de lokale partners op Sulawesi en de 
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familie Vogelaar is besloten dat zij 
vooralsnog op hun post blijven. Hun 
veiligheid is momenteel gewaar-
borgd. We volgen de lokale situatie 
op de voet. 
 
Uiteraard kunt u op digitale wijze 
meeleven met de familie Vogelaar. 
Dit is zelfs zeer welkom! We willen u 
vragen om voor de familie Vogelaar, 
de kerk op Sulawesi en voor Indone-
sië te blijven bidden. 
 
Vanuit Indonesië ontvingen wij van 
fam. Vogelaar het volgende bericht:  
 
Beste mensen,  
Het is een spannende tijd. Voor u in 
Nederland en voor ons in Indonesië. 
We mogen vooralsnog in Indonesië 
blijven. We blijven zo veel als moge-
lijk binnen, doen verder wat we men-
selijkerwijs kunnen doen en leggen 
ons leven in Gods handen. Ook in 
deze tijd weten we ons als christe-
nen wereldwijd aan elkaar verbon-
den en dragen we elkaar op in de 
voorbede. Ontvang een hart. groet, 
Ds. Laurens Jan Vogelaar 
 
De ZWO wil iedereen bedanken die 
in deze stille tijd gebruik heeft ge-
maakt van de spaardoosjes. Omdat 

inzamelen via de kerk nu niet moge-
lijk is vragen wij u om uw bijdrage 
over te maken op bankrekening: 
NL39 RABO 0373 7100 89 inzake 
spaardoosjes 2020. Lukt het niet 
digitaal dan mag u het ook afgeven 
op Dwarsstraat 10 of bellen naar 
Tineke (078 -7856281) zodat ze het op 
kan halen  
 
Namens de ZWO, 
Cockie Snaaijer 
 

KERKRENTMEESTERS 
 

Kerkbalans 
Het is goed om te zien dat ook in cri-
sistijd we met z’n allen actie Kerkba-
lans niet zijn vergeten. Ten opzichte 
van het vorige Klankbord mochten 
we weer ruim € 5300,- van u ontvan-
gen! Wel daalde het totaal toege-
zegde bedrag met € 264,- waardoor 
het gat met de begroting is opgelo-
pen tot € 2300,-. Met het ontbreken 
van een groot deel van de jaar op-
brengst van de rommelmarkt tijdens 
de crisis (€ 15000,- per jaar!) en min-
der giften over afgelopen periode 
willen we een financieel tekort over 
dit jaar binnen de perken houden. 
Wilt u meehelpen om ook komende 
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periode met corona-maatregelen te 
blijven geven aan dit belangrijke 
doel? Kerkbalans is zoals u weet 
veruit onze belangrijkste inkomsten-
bron en zorgt ervoor dat we in deze 
tijden ook online en op nieuwe ma-
nieren samen kerk kunnen zijn.  
 
Wanneer u vragen heeft over bijdra-
gen aan Kerkbalans kunt u contact 
opnemen met het kerkelijk bureau, 
zie contactgegevens in de colofon. 
 
Solidariteitskas 2020 
In de week van 20 tot 25 april a.s. 
worden de acceptgiro´s voor de 
jaarlijkse bijdrage aan de Solidari-
teitskas bij de belijdende leden en 
doopleden vanaf 18 jaar, die geen 
automatische incasso hebben afge-
geven, bezorgd. Wij zullen bij de ac-
ceptgiro een toelichting geven op de 
Solidariteitskas en een formulier 
voor een automatische incasso. Het 
zou fijn zijn als alle leden een mach-
tiging zouden afgeven. Alle andere 
vormen van betaling zijn voor de 
kerk een kostenpost. Het scheelt  
ook heel veel werk als het kerkelijk 
bureau in een keer het bedrag van  
€ 10,- euro kan innen. Ruim 400 leden 
zijn u al voorgegaan. 
 

Bij de leden die eerder een mach-
tiging voor het automatisch incasse-
ren van hun lidmaatschap hebben 
afgegeven wordt niets meer be-
zorgd. Het is de bedoeling om de 
automatische incasso op 4 mei a.s. 
te laten plaatsvinden. Wij vragen u 
daarmee rekening te houden. 

Ledenadministratie 
De verschillende administraties van 
ons ledenbestand wordt up to date 
gehouden door de ledenadministra-
tie die bestaat uit Peter den Tuinder 
en Arthur Jongenotter.  
 
Bij verhuizing wordt u verzocht uw 
nieuwe adresgegevens door te ge-
ven aan hen. Als u buiten Putters-
hoek gaat verhuizen, maar toch lid 
wilt blijven van onze gemeente dan 
kunt u dit ook doorgeven. Wanneer u 
geen behoefte meer heeft aan con-
tact met onze kerk en u zich wilt 
laten uitschrijven dan kunt u een 
mail of ondertekende brief zenden 
aan de ledenadministratie. Daar 
wordt gezorgd voor verdere afhan-
deling. Ook wanneer u uw registra-
tienummer niet meer weet, bijvoor-
beeld voor het aanvragen van col-
lectebonnen, kunt u dat per mail bij 
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ledenadministratie@hervormdputter
shoek.nl opvragen. 

Corona en collecten 
Het is alweer enkele weken geleden 
na snelle uitbraak van het Corona-
virus, dat er een normale kerkdienst 
is geweest die door iedereen kon 
worden bezocht. Gelukkig hebben 
we al vrij snel in digitale vorm de 
kerkdiensten doorgang kunnen laten 
vinden.  Op woensdagavonden 
hebben we de laatste weken zelfs 
een extra toegift kunnen uitzenden 
door de uitzendingen van “Hoop op 
God” die op die avonden om 19.15 
uur worden gehouden. De laatste 
vorm natuurlijk ook zonder bezoe-
kers en dat merken we nu al heel 
snel in de collecte-opbrengsten.  
Deze zijn daardoor natuurlijk ook 
zeer sterk verminderd!! 
 
Het vervelende voor ons als College 
van Kerkrentmeesters is dat de uit-
gaven wel gewoon doorgaan. Voor 
onze predikant moeten de af-
drachten die via de PKN verlopen 
gewoon doorgaan. Maar ook het 
onderhoud moet gewoon doorgaan. 
Hiervoor waren de collecten vaak 
een soort ‘vangluik’, waardoor deze 
kosten ook konden worden betaald. 

Dat is nu in de laatste weken 
(vrijwel) weggevallen. 
 
Daarom doen wij een beroep op u in 
het belang van het behoud van ons 
monumentale gebouw. Laat ons het 
geld dat u normaal bij de collecten 
gaf via een bankovermaking toeko-
men. Laten we op die manier en zo-
ver het in uw vermogen ligt nu eens 
geen gepaste afstand maar een 
gepaste nabijheid en betrokkenheid 
bewaren.  Wij zijn u dankbaar. 
 
We noemen voor uw gemak hieron-
der nog even de bekende rekenin-
gen zoals ook steeds in het Klank-
bord genoemd. Kerkrentmeesters: 
NL38 RABO 0373 7112 71  
Diaconie: NL39 RABO 0373 7100 89  
ZWO: NL39 RABO 0373 7100 89  
 
Wanneer u voor een speciaal doel 
wilt geven en de door u gewenste 
bestemming in de omschrijving wilt 
noemen kunnen de dames van het 
Kerkelijk Bureau hiermee rekening 
houden. Voor andere vormen van het 
geven van uw bijdragen, verwijzen 
we u naar het stukje van het corona-
team.  
 
Bij voorbaat onze hartelijke dank. 
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Met vriendelijke groeten, 
Jaco van der Zwaal 
Cor Groenendijk, 
 

ZONDAGSCHOOL/ 
KINDERNEVENDIENST             

 
Hoi jongens en meisjes, 
  
Wanneer jullie dit klankbord lezen 
zitten jullie al een aantal weken thuis 
en kunnen jullie niet naar school. 
Gelukkig krijgen veel van jullie dage-
lijks thuisonderwijs van jullie eigen 
juf of meester. Ook het naar de kerk 
gaan, gaat al een aantal weken he-
laas anders dan jullie gewend zijn en 
dat in deze bijzondere tijd van Pasen. 
Vanuit de Kindernevendienst en de 
Zondagsschool zijn wij een groeps-
app gestart, hierin kunnen we lied-
jes, werkjes, foto’s en dergelijke met 
elkaar delen.  
 
In de week voor Palmzondag hebben 
vele van jullie materialen van ons 
gekregen om een Palmpasenstok 
thuis te kunnen versieren en het 
resultaat mag er wezen, we hebben 
al vele mooie exemplaren voorbij 
zien komen via de groepsapp. Erg 
leuk dat er thuis zo hard gewerkt 
is!!! We hopen dat jullie er samen 

thuis een mooi Paasfeest van heb-
ben kunnen maken. 
 
Deze periode voelt het wel eens ver-
velend, maar vergeet niet om ook 
dankbaar te zijn voor de dingen die 
je wel hebt en de wereld die weer 
kleurt in de lente. Daarom willen we 
ook het volgende lied met jullie 
delen. 
  
Dank U wel voor de sterren en de 
maan; dank U wel voor het groeien 
van het graan; dank U wel voor de 
dieren in de wei; dank U wel dat U 
steeds weer zorgt voor mij 
  
Dank U wel voor de bloemen in het 
gras; dank U wel voor de vissen in 
de plas; dank U wel voor de bossen 
en de hei; dank U wel dat U steeds 
weer zorgt voor mij 
  
Dank U wel voor de wolken en de 
wind; dank U wel voor elk mens, 
voor ieder kind; dank U wel want U 
bent zo heel dichtbij; dank U wel dat 
U steeds weer zorgt voor mij 
  
Groetjes namens de leiding van de 
Kindernevendienst en de Zondags-
school, Maaike de Winter 
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JUNI JOR 
 

 
Hallo JuniJor kids, 
Ook wij hebben elkaar kunnen vin-
den in het alternatief bezig zijn. Wij 
hebben jullie allemaal een tasje met 
knutselspullen aan huis gebracht. 
Blij verrast dat jullie waren en wat 
een enthousiasme om het ook wer-
kelijk te maken. We hebben van ie-
dereen een foto mogen ontvangen 
van het resultaat en wij zagen alleen 
maar blije gezichtjes met hele mooi 
palmpasenstokken. En nu jullie niet 
bij elkaar zaten was het zo bijzonder 
dat alle stokken allemaal anders 
waren. Leuk gedaan! 
 
We hopen dat we in de week van 4 
mei weer een knutselpakketje bij 
jullie kunnen brengen, wat jullie 
kunnen gebruiken voor moederdag 
of voor oma of voor de buurvrouw of 
voor iemand die waarvan jij vindt die 
dat verdient. Wat het is, dat houden 
we nog even geheim���� 
 
Groetjes van de leiding Annelies, 
Annemarie, Kalinka en José 
 
 
 

JOR YOUNG 
 

 
Lieve JorYoung kinderen, 
Het valt niet mee om voor jullie iets 
te bedenken wat we op afstand 
kunnen doen. Tenminste, laat ik het 
maar eerlijk zeggen, ik ben er niet zo 
handig in. En wat gebeurt er dan. Ik 
stel het uit omdat ik het te ingewik-
keld vind. Jammer, sorry, zo hoort 
het niet te gaan. Dus wilde ik jullie 
wel even vanaf deze plek een 
bemoediging sturen. Ik heb een 
liedje opgezocht die ik voor nu wel 
toepasselijk vindt. Het is van Trinity 
en het heet ‘Ik wens jou’. Het liedje 
is er in het Nederlands en in het 
Engels, zoek het maar eens op 
youtube: www.youtube.com/watch 
?v=iyAcEgKiymU 
 
Gezien alle maatregelingen zien we 
elkaar dit seizoen niet meer, maar 
we hopen elkaar volgend in septem-
ber weer te ontmoeten. Tegen die 
tijd doen we er weer berichtjes uit 
via de app. Voor nu weet ik alleen 
nog te zeggen: Wees lief voor elkaar 
en geniet van alle kleine dingen. 
 
Groeten van alle leiding van de 
JorYoung, namens José. 

http://www.youtube.com/watch
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JOR 
 

JOR tijdens de coronacrisis  
Na het vorige stuk in het Klankbord 
is er een hoop veranderd. Geen 
volleybaltoernooi, geen avonden in 
de Schakel en ook geen JOR Kamp 
eind mei. Als leiding vinden wij dit 
heel erg jammer, maar gezondheid 
gaat voor alles natuurlijk! 
 
Omdat de jeugd (en wij als leiding 
ook) deze weken al zo veel moet 
missen, hebben we besloten om met 
een aangepast programma het JOR-
seizoen gewoon voort te zetten. Om 
de week organiseren we een online-
activiteit. Door te videobellen kun-
nen we elkaar zien/spreken en kan 
iedereen thuis gewoon deelnemen.  
 
Zo was daar de Levend Bingo, deden 
we mee aan de PaasChallenge van 
JOP (Jong Protestant) en staat er 
nog een Quiz op het programma. Wij 
vinden het ontzettend leuk om op de-
ze manier toch met elkaar in contact 
te komen en ook vanuit de jeugd krij-
gen we positieve reacties! Daarom 
gaan we hier de komende tijd mee 
door :)  

Mocht je het leuk vinden om een 
keer online mee te kijken, stuur dan 
een mail naar jorputtershoek@ 
gmail.com. Van ons krijg je dan de 
link om deel te nemen!  
 
Stay safe en tot JOR!  
 
Namens alle leiding, 
Ilona Preesman 
____________________________________ 

 
Hallo allemaal, 
Hier weer een berichtje van de ac-
tiegroep World Servants van Put-
tershoek. Omdat we helaas de Duck-
race van 16 mei moesten cancelen, 
hebben we een andere manier be-
dacht om ons resterende bedrag op 
te halen. We zijn al een heel eind (€ 
6.500,30 om precies te zijn), maar er 
moet zeker nog een bedrag van on-
geveer € 4.000, - worden opgehaald 
voordat wij met zijn vieren kunnen 
gaan bouwen aan verandering. 
Daarvoor hebben wij het volgende 
verzonnen: 
In deze tijden van het corona-virus, 
loopt zo’n beetje alles anders dan 
gepland. Veel mensen voelen zich 
bezorgd en veel mensen leven ook 
mee met iedereen die door het virus 
is getroffen. Door het corona-virus is 
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het nu verboden om evenementen te 
organiseren. Dus ook voor ons als 
actiegroep is het moeilijk om de 
bedachte acties nog uit te voeren. 
We willen echter wel op een manier 
andere mensen helpen in deze om-
standigheden. We willen ze een hart 
onder de riem kunnen steken en ze 
laten weten dat ze niet alleen zijn (in 
ieder geval geestelijk). Daarom zijn 
we op het idee gekomen een Bak-
Bezorg-actie op te zetten. Het werkt 
als volgt: Iedereen die graag een 
kennis, een collega, een vriend, een 
vriendin, een oma of opa (vul maar 
aan) wil laten weten dat er aan hem/ 
haar wordt gedacht en wil verrassen 
met iets lekkers, kan bij ons taart/ 
cake/koekjes bestellen met een 
persoonlijke boodschap. Wij zullen 
als Bak-Bezorgteam de taart met 
veel liefde bakken en bezorgen bij 
het adres dat u opgeeft. Dit doen we 
op een verantwoorde manier, met 
voldoende afstand en zonder licha-
melijk contact. Eventueel kunt u er 
ook een kaartje bij laten bezorgen. 
Op deze manier willen wij, met jullie, 
omkijken naar onze medemensen in 
deze tijden. We willen voor elkaar 
zorgen en met elkaar delen.  
 

Om ons doelbedrag bij elkaar te krij-
gen, vragen we een bepaalde prijs 
voor de koekjes/taarten. De prijslijst 
kunt u vinden op onze site.  
 
Bent u geïnteresseerd in het bestel-
len van een taart, om uw medemens 
een hart onder de riem te steken? 
Dan kunt u contact opnemen met 
een van ons, een mailtje sturen of 
een bestelling plaatsen op de 
website. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Joost, Eline, Judith en Esther, 
E-mail: jorworldservants@gmail.com 
Website: www.geef.ws/bakenbezorg 
Tel: 06 81399947 
 

EMMA 
 

 
Hallo Allemaal,   
EMMA bestaat volgend jaar 70 jaar. 
In het verleden was het een bloeien-
de vereniging maar door de vergrij-
zing is het aantal leden flink afgeno-
men. Dat is jammer, daarom wil ik 
hierbij een oproep doen. Wij zijn 
dringend op zoek naar nieuwe leden, 
zodat EMMA kan blijven bestaan.  
Nieuwe enthousiaste leden kunnen 
ook ideeën meebrengen om van 
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EMMA weer een bloeiende vereni-
ging te maken.  
 
Denk niet dat is niets voor mij, maar 
kom langs op de clubavond en als je 
goede suggesties hebt die zijn altijd 
welkom, laat het maar weten. 
Wanneer de Hoeksteen weer be-
schikbaar is, kunnen ook de EMMA-
avonden weer beginnen en hopen 
we op nieuwe leden.  
 
Kom eens langs of neem contact op 
met een van onze bestuursleden.  
Elly Voogt tel 0786763340 
Tiny Spaans tel 0786760077 
Maartje Janse tel 0786762666 
Corrie Wimmer tel 0786454323 
 

OUTLOOK 
 

 

Het coronavirus heeft ons land 
stevig in zijn greep. De regering 
heeft ingrijpende maatregelen 
moeten nemen die ook het kerkelijke 
leven heeft stil gelegd. Naast de 
kerkdiensten, Bijbelkringen, 
enzovoorts, kan Outlook op donder-
dagmiddag, voorlopig tot 1 juni, ook 
niet doorgaan. Misschien is het 
mogelijk om na 1 juni nog een paar 
maal bij elkaar te komen om zo het 

seizoen af te sluiten.  Anders hoop ik 
jullie na de startzondag in september 
weer te zien.  
 
Tiem Meijer 
 

ROMMELMARKT 
 

 

De rommelmarkt is gesloten tot 1 juni 
vanwege het coronavirus. Dat be-
tekent geen inname van goederen, 
ook geen verkoop eind april. Gelieve 
geen spullen voor de deur te leggen. 
Namens het rommelmarktteam, 
An Klinge 
 

BERICHTEN 
 

Bedankt 
Wij willen via deze weg iedereen 
bedanken die ons hebben gesteund 
toen bleek dat Bart door de 
Coronacrisis niet terug naar huis kon 
komen vanuit Cyprus, waar hij naar 
toe moest voor zijn werk. 
Met vele berichtjes, telefoontjes en 
de bloemen voelde we de betrokken-
heid vanuit de kerk. Gelukkig is Bart 
weer veilig en gezond thuisgekomen. 
  
Groetjes Bart en Maaike de Winter 
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Bezorging Klankbord in wijk 13 
Mevr. Sophie Moerkerke heeft sinds 
jaar en dag het klankbord in deze 
wijk bezorgd. Een paar maanden 
geleden belde ze me op dat ze hier 
mee moet stoppen. Aanstaande mei 
verhuizen zij namelijk naar de pro-
vincie Drenthe. Bij deze wil ik Sophie 
graag bedanken voor het trouwe be-
zorgwerk. Rest mij jullie het allerbes-
te te wensen op jullie nieuwe stek. 
De opvolger voor Sophie was geluk-
kig snel gevonden. De heer Jaap 
Remmers is spontaal bereid dit werk 
op zicht te nemen. Fijn dat je dit wilt 
doen Jaap, hartelijk dank hiervoor. Ik 
hoop dat je er de nodige voldoening 
uit zult halen.  
 
Jan Plaisier 
____________________________________ 

 
Orpa   

Ze is besluíteloos en heeft geen 
vaste keuze; Ze volgt Naomi naar het 
vreemd gebied; maar haar belofte is 
niets dan een leuze; haar hart is in 
de dingen, die ze achterliet. 
 
Ze mint Naomi en ze wil met haar 
trekken; Haar lokt het vreemde van 
het verre land; Maar Moab blijft haar  

oude liefde wekken; Ze heeft de 
schepen achter haar nog niet 
verbrand. 
 
Ze twijfelt en ze weet niet wat ze zal 
verkiezen; Nog gaat ze zwijgend 
achter d' anderen aan; maar op de 
tweesprong blijft ze schreiend staan. 
Ze wil voor Kanaän haar Moab niet 
verliezen. 
 
Ze kan de zucht naar- Moab niet 
geheel verdrijven; De keus van Ruth 
is voor haar hart te veel; Ze wil van 
beide kanten liefst een deel; Ze wil 
naar Kanaän en toch in Moab blij-
ven. 
 
Gedicht is van J. Kranenburg 
Ingezonden door dhr. R. Baan 
____________________________________ 

 
Bijbelkring 
Al enige tijd neem ik deel aan een 
kring. Eerst was deze kring een op-
voedkring, na enkele jaren kregen 
we behoefte aan iets anders. Op een 
avond kwamen we bij elkaar om een 
nieuwe Bijbelstudie uit te zoeken. 
Zelf was ik die avond afwezig en ik 
gaf mijn medekringleden mee: wat 
jullie kiezen, ik vind het goed. Na die 
avond kreeg ik bericht: we gaan 
werken uit een boek van Beth Moo-
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re, met daarin enkele keren thuisstu-
die. Ik moest even slikken, thuisstu-
die, dat had ik niet bedacht.  
 
We startten en ik was verrast, die 
thuisstudie brengt mij iets. Wat? 
Bewust bezig zijn met de bijbel, aan 
het denken worden gezet, meer be-
zig zijn met God, vreugde, meer o-
penheid in het delen van Gods 
woord, meer openheid in het belij-
den dat ik christen ben. Inmiddels 
hebben we er al 1,5 kring-seizoen op 
zitten en wil ik iedereen zoiets van 
harte aanbevelen. Nu in tijden van 
corona merk ik dat ik de kring mis, 
de gesprekken en de thuisstudie. 
Afgelopen week hebben we elkaar 
online ontmoet en samen gebeden, 
dat was fijn. Over twee weken gaan 
we proberen de studie online te 
vervolgen. 
 
Er staan in het boek waarin we nu 
bezig zijn zulke mooie stukken dat ik 
iets met u wilt delen. Ik deel een 
stukje uit: ‘Kinderen van het Licht - 
de brieven aan de Tessalonicenzen’. 
Ik heb hard gezocht, wat past in 
deze tijd. Lastig, maar toch doe ik 
het. 1 Thessalonicenzen 1:5 "Onze 
verkondiging aan u overtuigde im-
mers niet alleen door onze woorden, 

maar ook door de overweldigende 
kracht van de Heilige Geest." 
 
In dit hoofdstuk daagde de schrijf-
ster ons uit om zoveel mogelijk o-
vereenkomsten te zoeken tussen de 
eigenschappen van de wind en de 
manier waarop de Heilige Geest kan 
werken. Waar denkt u nu aan? 
Bijzondere manier van vergelijken 
vond ik. Wij moesten denken aan: 
orkaan, geen wind, wind uit alle 
richtingen, wervelwind, windvlaag, 
muur waar je niet doorheen komt, 
zet andere dingen in beweging. 
Waar moest u aan denken? Het 
maakte mij bewust van de manieren 
van de heilige Geest.  
 
Gods stem horen is niet gemakkelijk. 
Zeker niet in deze wereld waarin er 
vaak ruis op de lijn is en we continue 
'aan' staan. Sinds de studie probeer 
ik meer te luisteren naar de fluiste-
ring die op mijn pad komt, niet direct 
praktisch door te gaan met mijn ac-
tiviteiten. Soms probeer ik de inge-
ving die ik dan krijg maar eens te 
gaan doen. Simpele dingen als een 
kaart door de bus te gooien bij ie-
mand waarbij ik eigenlijk zelf niet 
weet waarom ik het exact moet 
doen. De uitdaging aan te gaan om 
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eens op een uitnodiging in te gaan.  
Zoals meegaan naar een onferentie, 
wat ik best eng vond. Toch tegen die 
collega te durven zeggen dat ik het 
niet fijn vind dat hij vloekt in mijn om-
geving en daarmee te belijden dat ik 
gelovig ben.  
 
Natuurlijk zou ik het liefst vaak de 
heilige Geest als lekker briesje voe-
len. Maar ik ervaar dat ik er naar op 
zoek moet gaan en mezelf ook open 
mag stellen om dit te mogen gaan 
ervaren. Ik hoop dat iedereen nog 
vele mooie heilige "wind" mag gaan 
ontvangen. 
 
Mariska van der Zwaal 
 

COLLECTEBONNEN 
 

 
Steeds meer gemeenteleden maken 
gebruik van collectebonnen. Voor- 
delen hiervan zijn dat kosten hier-
voor gemakkelijk meegenomen 
kunnen worden in uw belasting-
aftrek en u nooit meer te weinig 
kleingeld in huis hebt. Op verzoek 
van velen en om het gebruik goed te 
ondersteunen nemen we voortaan in 
deze rubriek altijd een overzicht van 
beschikbare bonnen op. 

U kunt collectebonnen bestellen 
door het bedrag hiervoor over te 
maken op banknummer 
NL38RABO0373711271 van de 
Kerkvoogdij o.v.v.: aantal, soort en 
uw kenmerk/reg.nr. Uw kenmerk en  
reg.nr. kunt u opvragen bij de leden-
administratie of het kerkelijk bureau. 
De volgende bonnen zijn 
verkrijgbaar: 
 
kleur waarde bon kosten vel 
oranje € 0,50 € 10,00 
blauw € 0,75 € 15,00 
rood € 1,25 € 25,00 
geel € 1,50 € 30,00 
 
Gebruik maken van de collectebon-
nen kan, in overleg met het kerkelijk 
bureau, ook in combinatie met de 
schenkings-overeenkomst plaats-
vinden. Dat levert dus ook hier be-
lastingvoordeel op.  
 
Meer informatie over de schenkings-
overeenkomst kunt u krijgen bij: 
 
Cor Groenendijk  
078-6761845 
cor-adrie@groenwaard.nl 
 
  

mailto:cor-adrie@groenwaard.nl
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OPBRENGST COLLECTEN 
 

Dienstcollecten  
08-03-20 Kerk en Eredienst  €           362,00  
11-03-20 Kerk en Eredienst (Av-Di)  €           107,55  
15-03-20 Kerk en Eredienst  €           113,85  
22-03-20 geen dienst  
29-03-20 geen dienst  
05-04-20 geen dienst  

Deurcollecten 
08-03-20 Kerk in 

Actie/voorjaarzendingsweek 
 €           280,10  

11-03-20 Kinderdienst (Bidstond)  €           46,70  
11-03-20 Bidstondcollecte (Av-Di)  €           309,45  
15-03-20 Onderhoud Gebouwen  €             96,45  
22-03-20 geen dienst  
29-03-20 geen dienst  
05-04-20 geen dienst  

Deurbussen 
29-03-19 Zendingsbussen  €          81,65  
29-03-19 Jeugdwerkbussen  €          67,05  

Giften (via kas en bank van 3 maart t/m 5 april 2020) 
 Extra Kerkbalans  €           150,00  
 Kerk  €             20,00  
 Collectegeld   €           563,00  
 ZWO spaarbusjes  €             20,00  
 YOR Wereld Servants  €             40,00  
 Bidstondcollecte  €           200,00  
 Paascollecte  €           100,00  
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 Telefoonbusje Hoeksteen  €             20,07  
 Kerktelefoonbusje Dorp (1x)  €           363,50  
 Hulpfonds Mw.De Jonge/gift  €             10,00  
 Hulpfonds Mw.De 

Jonge/fotokaarten  €             75,00  

Kerkbalans 
 Toezegging 2020  €       87.685,12  
 Reeds ontvangen  €       39.093,12  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

AGENDA 
 

  

 Tot 1 juni 2020 geen kerkelijke activiteiten. 
  



 

 

KINDERKLANK 
 

 
Kleurplaat (uitstorting van de Heilige Geest) 
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	Hij leerde ons dienstbaar leven:
	kiezen voor de minste mens.
	Zelfs de dood hield Hem niet tegen
	want ‘verzoening’ was zijn wens.
	Sommigen in de kerk vinden het spreken over Jezus als ‘Heer’ wel erg exclusief tegenover jodendom en islam. De vorige paus werd erop aangevallen in zijn bediscussieerde schrijven ‘Dominus Iesus’. Had Hij Jezus niet Diaken, Dienaar kunnen noemen? Laten we spreken over Jezus als onze ‘broeder’ in Gods Naam. Vanuit deze achtergrond gaat er bij mij een belletje rinkelen als in gebeden en preken gesproken wordt over Jezus als onze broeder. Is Hij in deze dienst, in ons christelijk geloof, nog de Zoon van God, de opgestane Heer van hemel en aarde?! Aan de andere kant: Jezus komt in het Nieu-we Testament wel bijna naar voren als onze broeder. Hij noemt de gelo-vigen vanuit Hem zelf ‘mijn broeders’ (Heb.2:11). En daar zit troost en kracht in: omdat Hij ‘ons menselijk lot’ droeg en ‘verzoening wenste’, mogen wij mét Hem zusters en broe-ders zijn in het huisgezin van God de Vader! 
	Ik geloof de Geest, die heilig
	als een vuurgloed ons verwarmt.
	Die ons troost en steeds bemoedigt
	als het leven ons verlamt.
	Gods Geest wil ons inspireren
	zo verfrissend als de wind:
	Als een bron wil zij ons voeden
	die gemeenschap samenbindt.
	De werking van de Heilige Geest is een gewild thema in onze tijd om in te vullen met beelden die ons direct aanspreken, zoals hier een vuur-gloed die verwarmt, troost, bemoe-digt, inspireert, voedt en samenbindt. Welk mens kan hier iets tegen heb-ben? Bij het spreken en zingen over de Geest zoek ik altijd naar de di-recte verbinding met Jezus Christus, omdat de Geest met Pinksteren ge-geven is vanuit Christus’ Hemelvaart en verhoging aan de rechterhand van de Vader. Ik geloof dat de Geest ook buiten de kerk en ook in ongelo-vigen werkt. Maar binnen de ge-meente mogen we zó geraakt wor-den door de Geest, dat we ook in nauwe relatie tot onze Heer Jezus Christus gaan geloven, hopen en liefhebben! Van díe werking loopt het Nieuwe Testament over en deze staat mooi verwoord in het geliefde Gezang 477 Geest van hierboven. Zo mag het Pinksteren worden in coro-najaar 2020! Ook in tijden van maat-regelen, afstandelijkheid, eenzaam-heid, ziekte en sterven wil de Geest ons doen delen in de kracht van Jezus’ opstanding ín ons hier en nu op aarde!
	Ds. A.A. van den Berg
	Pastoraat en eredienst ‘online’…

	Misschien hebben we nu in coronatijden wel meer contact met elkaar dan in de gebruikelijke hec-tiek. Maar het contact is wel kaler door de fysieke afstandelijkheid. Ik ben dankbaar voor wat de telefoon door de week en het internet op zondag en woensdag nu in de ge-meente mogen betekenen. Maar ik voel persoonlijk ook de schraalheid in het contact met u. Ik mis de ter-loopse opmerkingen waarin de kern zit. De stiltes die meer zeggen dan woorden. De gezichtsuitdrukking als spiegel van de ziel. Kortom: ik zie uit naar de terugkeer van de oude tijd, het échte contact!
	Corona (2)

	In het vorige Klankbord schreef ik al iets over corona want het virus waaide toen al enigszins over de wereld, al was het tegelijk nog aar-dig ver van ons eigen land en bed. Inmiddels is er ontzettend veel ge-beurd omdat het virus zeer dichtbij ons allen gekomen is. Tweeduizend doden zijn inmiddels geteld, het da-gelijks leven van ons allen is dras-tisch veranderd. ‘Oorlog in vredes-tijd’ is een soort spreekwoord ge-worden. We hopen nu allemaal dat deze toestand niet te lang hoeft te duren en de maatregelen tegen het virus op verstandige wijze versoe-peld mogen worden. Intussen mag de bezinning van het geloof op co-vid-19 doorgaan. Op 22 maart was het thema van mijn eerste online-preek op onze eerste echte corona-zondag in de gemeente: ‘Wat moet ik als christen met het coronavirus?’ Onlangs las ik bij een oud-mede-student en medewerker van het ND Dick Schinkelshoek een waardevolle aanvulling als antwoord op deze vraag: ‘(…) Zo bekeken wordt het coronavirus een teken van het lijden van de wereld, het zuchten naar de verlossing, het gewelddadige spar-telen van de overwonnen kwade machten. En ook van Gods oordeel, zijn ‘nee’ tegen alle menselijke zelf-overschatting. ‘Wees niet verbaasd als de wereld u haat’, zei Petrus. Wees niet verbaasd als ziekte u treft. Het zijn tekenen van een verborgen geschiedenis, van een schepping die reikhalzend uitkijkt naar het open-baar worden van de kinderen van God (Rom.8) (…) God houdt de tijden in zijn hand. Maar het is hoogmoed te denken dat Hij daarbij voor onze levenstijd in zijn hand een speciaal plekje heeft gereserveerd.’ Stof tot nadere bezinning in onze relatie tot God temidden van de schokken van ons leven nu.
	Hemelvaart en Pinksteren

	Beide christelijke feesten vallen voor de kerken in ons land binnen de tijd dat de kerkdeuren nog gesloten zijn voor bezoekers. Tot 1 juni geldt im-mers de richtlijn ‘zo weinig mogelijk mensen’ in een kerkgebouw met een maximum van 30. Dat maximum ge-bruiken op dit moment (6 april) vrij-wel alle kerken alleen voor bijzon-dere gelegenheden zoals een uit-vaart of een bruiloft. Ik hoop en ver-trouw dat we Hemelvaart en Pink-steren ook online gezegend mogen vieren, zoals we ook al Palmpasen, Goede Vrijdag en Pasen mochten vieren in eenheid van G(g)eest!  
	Hoop op God
	Graag vermeld ik hier de uitzendin-gen van het bemoedigingsprogram-ma ‘Hoop op God’ elke woensdag-avond om 19.15 uur vanuit onze kerk met muziek, gebed en meditatie. De uitzending zal er zijn zolang de kerk-deuren op zondag dicht zijn voor bezoekers. Ik zelf zal steeds iets meditatiefs met u delen. Vrijwilligers rond de uitzending nemen liederen mee en eventueel nog iets anders. Wij hopen dat de uitzendingen ver-bindend en steunend mogen zijn in deze moeilijke tijd en horen ook graag reacties.  
	Crisisteam en info gemeenteleven

	Onder het volgende kopje treft u informatie over het crisisteam. Houd daarnaast voor actuele informatie over het gemeenteleven in deze tijd vooral de website in de gaten of bel naar iemand van de kerkenraad mocht u niet beschikken over internet.  
	Vakantie

	Van zaterdag 25 april tot zaterdag 2 mei houd ik mijn eerste coronava-kantie. Dat betekent sowieso niet weggaan wat wel de bedoeling was. Hoe het wel ontspanning kan geven na een aantal best wel spannende weken in huis en werk ga ik nog uitvogelen met Jojanneke en de kinderen…
	Hartelijke groeten,
	Ds. A.A. van den Berg
	Corona-team

	De kerkenraad heeft een crisisteam opgezet om snel te reageren op alle veranderingen in deze periode en deze in goede banen te leiden. Dit team bestaat uit Hugo Snaaijer (ouderling), Plonie Bos (diaken) en Jaco v.d. Zwaal (kerkrentmeester) en richt zich voornamelijk op een nieuwe manier van organiseren van bestaande activiteiten, waar moge-lijk deze met elkaar verbinden en het 
	opstarten van nieuwe initiatieven. 
	Het team werkt nauw samen met onze predikant en het consistorie (ouderlingen), die het pastoraat en de internetdiensten organiseren. 
	Heeft u vragen of tips n.a.v. alles wat speelt in deze periode? Bel dan naar 078-6767040 of stuur een mail aan corona-team@hervormdputters-hoek.nl . Ook wanneer u mooie ini-tiatieven elders, ook pastorale, hebt gezien waarmee wij mogelijk ons voordeel kunnen doen, horen we dat graag. Kent u iemand die vergeten dreigt te raken of niet via internet met ons verbonden is in deze tijd, of betreft dit uzelf, meldt dit a.u.b. aan ons. De belangrijkste maatregelen:
	Activiteiten

	Alle gemeente-samenkomsten ko-men te vervallen tot nader order. In plaats hiervan bieden we hiervoor alternatieven aan om als gemeente van onze Here verbonden te blijven, Gods woord te horen en naar elkaar om te zien. Internet speelt bij deze alternatieven een grote rol. Komen-de weken hopen we nog veel meer manieren te ontdekken, om samen een warme gemeente te zijn, Gods boodschap te delen en met elkaar mee te leven.
	We zetten de (ons nu bekende) initiatieven voor u op een rijtje:
	 Elke zondag om 10.00 uur kunt u de internetdienst via Kerkomroep en kerkradio thuis bijwonen als alternatief van de samenkomst tijdens de eredienst (www.kerk omroep.nl/#/kerken/21658). U leest hier meer over onder het kopje Kerkdiensten.
	 Elke woensdagavond 19.15 uur kunt u een uitzending van “Radio Hoop op God” vanuit onze kerk beluisteren via Kerkomroep (zie link hierboven) en kerkradio. Wij luiden wekelijks de kerkklokken, spelen voor u mooie muziek en er worden woorden van bemoedi-ging en hoop gesproken.
	 Verzenden van kaarten aan de ons bekende groep geïsoleerde gemeenteleden door diaconie en ouderlingen.
	 Telefonisch contact leggen aan de ons bekende groep geïsoleer-de gemeenteleden door de ou-derlingen.
	 Online activiteiten voor onze ou-dere jeugd door de JOR.
	 Gemeenteleden die op eigen init-iatief contact leggen en/of hou-den met geïsoleerde gemeente-leden of voor hen klusjes, zoals boodschappen, doen. U leest hier meer over onder het kopje diaco-nale hulp.
	 Via diverse whatsapp-groepen binnen de gemeente wordt er met elkaar meegeleefd en informatie gedeeld.
	Kerkdiensten
	De middagdiensten vervallen. De ochtenddiensten van komende zon-dagen gaan door als zogenaamde ‘internetdiensten’. De gebruikelijke liturgie zal gevolgd worden maar dan zonder bezoekers. Er zal orgelspel te horen zijn, liederen kunnen beluis-terd of thuis meegezongen worden en we mogen horen naar het (live) levende Woord van God! We zullen ook aan de kinderen van de gemeen-te denken. Voor de zondagen van 29 maart t/m 19 april zal voorgaan onze eigen predikant ds. A.A. van den Berg. Voor daarna: houd deze web-site in de gaten! U kunt meeluisteren via https://www.kerkomroep.nl/#/
	kerken/21658. Lukt het niet om 10.00 uur, dan kan dit ook op een later tijd-stip! Inmiddels zijn alle uitzendingen vanuit de kerk ook met beeld via Facebook "live video" bij te wonen. Onze vrijwilligers die dit experiment hebben opgepakt zijn natuurlijk geen experts, maar hopelijk geeft dit ini-tiatief nog meer gevoel van verbon-den zijn. Hierbij de link van de betref-fende Facebook pagina waarop de live video's zullen verschijnen: https://www.facebook.com/Hervormd-Puttershoek-112555610402482/
	Heeft u eigen punten van zorg, dan kunt u deze doorgeven als gebeds-punten voor deze diensten aan onze predikant (078-6761389).
	Diaconale hulp
	Heeft u praktische hulp nodig, bijvoorbeeld bij boodschappen doen? Bel dan naar de diaconie op telefoonnummer 078-6767040.
	Pastorale hulp

	Heeft u behoefte aan pastorale hulp, bel dan gerust uw wijkouderling of onze predikant ds. A.A. van den Berg (6761389)! Laatstgenoemde probeert ’s morgens van 11.00 tot 12.00 uur en ’s middags van 16.00 tot 17.00 uur zo-veel mogelijk telefonisch bereikbaar te zijn. Ook uw ouderling is telefo-nisch bereikbaar. Hieronder treft u de wijkindeling en contactgegevens.
	Wijk 1 – ouderling M. v/d Ree
	T. 078-6741558
	ouderlingwijk1@hervormdputtershoek.nl
	Binnenkruier, Bovenkruier, Te Hoe-cke, Lentepad, Tjasker, Wiekenkruis, Wipmolen, Zomerplein
	Wijk 2 – ouderling J. Kornaat
	T. 078-6767908
	ouderlingwijk2@hervormdputtershoek.nl
	Andromeda, Eendrachtsweg, Grond-zeiler, Hamal, Noordster, Orion, Os-loplein, Paltrok, Pieter Abelszstraat, P. Repelaerstraat, Polaris, Rigel, Sin-gel, Sirius, Standerdmolen, Sterren-laan, Wega, Zuidster
	Wijk 3 – ouderling H. Snaaijer
	T. 078 6764083
	ouderlingwijk3@hervormdputtershoek.nl
	Biezenbloker, Biezengors, Biezen-vlechter, Elzenstraat, Goudenregen-straat, Hazelaarstraat, Jasmijnstraat, Kastanjelaan, Lijsterbesstraat, Lin-destraat, Magnoliastraat, Meidoorn-straat, Oudeland, Plataanstraat, Pru-nuslaan, Ribesstraat, Seringenstraat, Wilgenlaan
	Wijk 4 – ouderling H. Westeneng
	T. 078-8424937
	ouderlingwijk5@hervormdputtershoek.nl
	Beatrixstraat, Boezemkade, Ham-merfestlaan, Irenestraat, Juliana-straat, Kerkplein, Kerkstoep, Maas-damsedijk, Margrietstraat, Marijke-straat, Molendijk, Oost Havenzijde, Pelikaan, Prins Bernhardlaan, Prin-senhof, Putter, Ring, Schouteneinde, Schorredijk, Tweede Kruisweg, West Havenzijde, Wilhelminastraat, Zijdewinde
	Wijk 6 – ouderling N. Dorsman
	T. 06-57768905
	ouderlingwijk6@hervormdputtershoek.nl
	Arent van Lierstraat, Arie van Driel-straat, Blaaksedijk Mijnsheerenland, Dwarsstraat, Gerrit de Voslaan, Groeneweg, Kuipersveer Heine-noord, Laan van Heemstede, Nijver-heidsweg, Heinenoord, Ons Genoe-gen, Pieter Boelenstraat, Pieter van Slingelandtstraat
	Wijk 7 – ouderling D. Westdijk
	T. 078 6764147
	ouderlingwijk7@hervormdputtershoek.nl
	Dageraad, Eikenlaan, Frans Hals-straat, Jan Steenstraat, Maarten Bollesteeg, Maximaplein, Nassau-laan, Nieuw Weverseinde, Oranje-laan OZ, Oranjelaan WZ, Oranjeplein, Paulus Potterstraat, Rembrandt-straat, Schaduwrijk, Schemering, Winterplein
	Wijk 8 – ouderling E. Maas
	T. 078-6762267
	ouderlingwijk8@hervormdputtershoek.nl
	Barbarakruid, Biezenbleek, Biezen-droger, Biezenklamp, Biezensnijder, Biezenveld, Biezenvijver, Biezenwei-de, Dauwbraam, De Grienden, Dot-ter, Dorslaan, Gele Lis, Haagwinde, Kleefkruid, Oogstlaan, Penningkruid, 
	Speenkruid, Valeriaan, Waterkers, Zaailaan
	Wijk 51, 52 – ouderling N. Dorsman
	T. 06-57768905
	ouderlingwijk6@hervormdputtershoek.nl
	Communicatie
	 Alle actuele berichten en laatste ontwikkelingen kunt u lezen op de homepage en nieuwsberichten onze website.
	 Het gebruikelijke weekbericht en actuele zaken kunt u wekelijks lezen in het ringblad waarop u zich kunt abonneren (ontvangst kan per post of mail).
	 Het Klankbord blijven we uitbren-gen (eerstvolgende uitgave wordt verwacht rond 21 april), voor iedereen met internet is dit digi-taal op de website te downloaden 
	Bemoediging

	Dit is een moeilijke tijd en juist nu moeten we als gemeente afstand houden van elkaar. Gelukkig kunnen we nog wel naar elkaar omzien. Een telefoontje kan veel goed doen en we kunnen voor de situatie en voor elkaar bidden. Door alles heen mo-gen we ons gedragen weten door God die zijn eigen Zoon voor ons heeft gegeven. Ons leven is uit en in Zijn handen.
	De kerkenraad wenst u veel sterkte en Gods zegen in deze periode.
	Collectes en deurbussen
	In deze tijd kunt u niet, zoals we gewend zijn, uw gaven geven in de collectezakken en de deurbussen doen. Om geven toch mogelijk te ma-ken willen we u graag attenderen op alternatieven:
	 Overmaken: U kunt zo vaak als u wilt en voor verschillende doelen uw bijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij. Vermeld hierbij voor welke doelen u bijdrage bestemd is. Meer informatie bij het kerke-lijk bureau (gevens in colofon).
	 Spaarpotjes: Elke dienst thuis uw (gebruikelijke) bijdragen op te sparen in verschillende envelop-pen of potjes, elk voor een ander doel, die u tussendoor kunt depo-neren in de brievenbus van het kerkelijk bureau aan de pastorie of mee kunt nemen wanneer er weer kerkdiensten zijn. Deze wordt dagelijks geleegd. Op deze manier kunt u ook met collecte-bonnen doneren.
	 Binnenkort: Digitale vormen van gaven inzamelen worden momen-teel onderzocht. Zodra we hierin een keuze hebben gemaakt, laten we u dit weten.
	Ziekenlijstje

	Het is ook niet mogelijk een zieken-lijstje meenemen uit de hal. Zoals velen weten staan hierop de namen en adressen van de ons bekende zieken in de gemeente, momenteel 7, zodat u hen een kaartje ter bemoe-diging kunt sturen. Om als gemeente toch op deze manier naar elkaar om te blijven zien, kunt u op de volgende manier nog steeds in bezit komen van dit lijstje. Stuur een e-mail naar  coronateam@hervormdputtershoek.nl of bel 078-6767040
	I.v.m. privacy van de gemeenteleden op het lijstje, kunnen we deze niet op internet zetten. We hopen daarom dat u daarom gebruik wilt maken van bovenstaande werkwijze.
	Tijdelijke wijziging werkwijze verjaardagsfonds.

	In deze periode waarin we ons alle-maal zo goed mogelijk houden aan de corona maatregelen, passen we tijdelijk de werkwijze van het ver-jaardagsfonds aan. Hierdoor willen we persoonlijk contact minimalise-ren, maar toch aandacht voor elkaar houden en elkaar bemoedigen. Daarom zullen we tijdelijk nog wel de verjaardagskaarten bij jarigen door de brievenbus doen, maar niet aanbellen om een bijdrage vragen. We gaan er vanuit dat u dit begrijpt. Manieren om toch uw dankbaarheid uit te vindt u onder ‘collectes en deurbussen’.
	Tijdelijk zullen er ook geen bloemetje voor 80-jarigen worden bezorgd. Wij hopen op uw begrip.
	Het is stil. De straten zijn uitgestorven. Veel mensen zitten binnen. Het openbare leven is tot stilstand gekomen. Noodgedwongen houden we afstand en isoleren we onszelf. Schichtig ontwijken we elkaar in de Albert Heijn of Lidl.
	Dat heeft ook een forse impact op het gemeenteleven. Kerkdiensten zijn alleen nog maar te volgen via internet of de kerkradio, jeugdwerk en catechese liggen stil en ook aller-lei andere bijeenkomsten en activi-teiten konden in de achterliggende periode niet doorgaan. Vergaderin-gen, ook die van ons college, konden alleen maar digitaal door gaan.
	Als ouderlingen ervaren we juíst ook in het pastoraat de hinder van de op-gelegde beperkingen. Het is niet mo-gelijk om reguliere huisbezoeken en crisispastoraat door te laten gaan. En dat voelt dubbel. Natuurlijk is dit het meest verstandig en willen we niet het risico lopen anderen, en mogelijk ook onszelf, te besmetten. Aan de andere kant ervaren we het gemis van persoonlijk contact. We-ten we dat er heel wat mensen in deze onzekere tijd uitkijken naar bezoek, naar gesprek. 
	De afgelopen weken hebben we als college van ouderlingen de telefoon gepakt. Heel wat (oudere) gemeen-teleden hebben we op die manier gesproken. We hoorden van de een-zaamheid die mensen ervaren, ver-halen over angst en onzekerheid. Het gemis van contact met kinderen en kerkgenoten. Maar werden ook bemoedigd door prachtige getui-genissen van hoop en verwachting. Van omzien naar elkaar. Van kaar-tenacties, bloemen die bezorgd werden en eten dat voor mensen werd gekookt. Gemeente-zijn dat doorgaat, crisis of niet!
	Als dit nummer uitkomt, zijn de be-perkingen misschien (deels) opgehe-ven. Mogelijk zitten we nog weken thuis. Wat de gevolgen zijn, is nog onzeker. De wereld is blijvend veranderd. Onze kinderen, klein- of achterkleinkinderen zullen het later in hun geschiedenisboekjes lezen. Eén ding is wel zeker en daar wil ik u ter afsluiting van deze pasto(p)raat mee bemoedigen. We leven in het geloof van een God die Zijn Zoon stuurde om de grootste crisis te overwinnen. Het is Pasen geweest. Ziekte en dood hebben niet het laatst woord. Jezus leeft!
	Een groet van afstand, maar verbon-den dichtbij,
	Namens alle ouderlingen,
	Henno Westeneng
	We willen u allen een hart onder de riem steken in deze bijzondere tijd waarin het coronavirus over de we-reld raast. Ondanks dat we thuis moeten blijven, blijven we verbon-den met elkaar. Wij proberen daar ons best voor te doen via de website en de wekelijkse internetdiensten.
	Ik wens u wat licht in momenten van zorgen; Ik wens u wat hoop en wat uitzicht op morgen; Ik wens u wat zachtheid als woorden te hard zijn
	Wat vreugde en vrede als gedachten te zwart zijn! Ik wens u Gods zegen over de komende tijd; Dat Hij u steeds in Zijn Liefde mag blijven bewaren!
	Mocht u hulp nodig hebben schroom niet ons te bellen (078-6767040).
	Wij hebben in onze vergadering van 4 maart jl. van de vele verzoeken om een gift weer een giftenlijst samen-gesteld, 8 organisaties (Stichting De Hoop, Pastoraal Diaconaal Centrum, The Passion en Stichting Schuil-plaats, De Ondergrondse kerk, Jemi-na Israël, Hoop voor Albanië en Mercy Ships) in binnen- en buiten-land hebben van ons een gift van 
	€ 200,- ontvangen. De schenking die wij vorig jaar mochten ontvangen heeft ons in staat gesteld om een GZB-project van Ds. Vogelaar te ondersteunen met € 2000,-. Hij gaf tijdens zijn presentatie in de Hoeksteen aan dat ze op zoek zijn naar giften om extra projecten te ondersteunen. Het project dat wij zo steunen is het zondag-schoolproject van Ds. Vogelaar in Palopo.
	Indien wij op zondag 21 juni als ge-meente het Heilig Avondmaal weer mogen vieren is de opbrengst van de bekercollecte voor Het Vakantiebu-reau, in het vorige Klankbord heeft u hierover kunnen lezen.
	De opbrengst van de postzegels en kaarten die in de daarvoor bestemde bakken worden ingeleverd en die de heer Van Ingen elke keer leeghaalt en sorteert en alles daarna naar een verzamelpunt brengt is voor 2019 
	€ 23.482,- (voor heel Nederland). 
	Hiermee kan Kerk in Actie en de GZB mensen ondersteunen om hun leven waardevol te leven.
	Namens de Diaconie 
	Tineke van Horssen
	Ds. Vogelaar

	In samenspraak met het crisisteam, de lokale partners op Sulawesi en de familie Vogelaar is besloten dat zij vooralsnog op hun post blijven. Hun veiligheid is momenteel gewaar-borgd. We volgen de lokale situatie op de voet.
	Uiteraard kunt u op digitale wijze meeleven met de familie Vogelaar. Dit is zelfs zeer welkom! We willen u vragen om voor de familie Vogelaar, de kerk op Sulawesi en voor Indone-sië te blijven bidden.
	Vanuit Indonesië ontvingen wij van fam. Vogelaar het volgende bericht: 
	Beste mensen, 
	Het is een spannende tijd. Voor u in Nederland en voor ons in Indonesië.
	We mogen vooralsnog in Indonesië blijven. We blijven zo veel als moge-lijk binnen, doen verder wat we men-selijkerwijs kunnen doen en leggen ons leven in Gods handen. Ook in deze tijd weten we ons als christe-nen wereldwijd aan elkaar verbon-den en dragen we elkaar op in de voorbede. Ontvang een hart. groet,
	Ds. Laurens Jan Vogelaar
	De ZWO wil iedereen bedanken die in deze stille tijd gebruik heeft ge-maakt van de spaardoosjes. Omdat inzamelen via de kerk nu niet moge-lijk is vragen wij u om uw bijdrage over te maken op bankrekening:
	NL39 RABO 0373 7100 89 inzake spaardoosjes 2020. Lukt het niet digitaal dan mag u het ook afgeven op Dwarsstraat 10 of bellen naar Tineke (078 -7856281) zodat ze het op kan halen 
	Namens de ZWO,
	Cockie Snaaijer
	Kerkbalans

	Het is goed om te zien dat ook in cri-sistijd we met z’n allen actie Kerkba-lans niet zijn vergeten. Ten opzichte van het vorige Klankbord mochten we weer ruim € 5300,- van u ontvan-gen! Wel daalde het totaal toege-zegde bedrag met € 264,- waardoor het gat met de begroting is opgelo-pen tot € 2300,-. Met het ontbreken van een groot deel van de jaar op-brengst van de rommelmarkt tijdens de crisis (€ 15000,- per jaar!) en min-der giften over afgelopen periode willen we een financieel tekort over dit jaar binnen de perken houden. Wilt u meehelpen om ook komende periode met corona-maatregelen te blijven geven aan dit belangrijke doel? Kerkbalans is zoals u weet veruit onze belangrijkste inkomsten-bron en zorgt ervoor dat we in deze tijden ook online en op nieuwe ma-nieren samen kerk kunnen zijn. 
	Wanneer u vragen heeft over bijdra-gen aan Kerkbalans kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, zie contactgegevens in de colofon.
	Solidariteitskas 2020
	In de week van 20 tot 25 april a.s. worden de acceptgiro´s voor de jaarlijkse bijdrage aan de Solidari-teitskas bij de belijdende leden en doopleden vanaf 18 jaar, die geen automatische incasso hebben afge-geven, bezorgd. Wij zullen bij de ac-ceptgiro een toelichting geven op de Solidariteitskas en een formulier voor een automatische incasso. Het zou fijn zijn als alle leden een mach-tiging zouden afgeven. Alle andere vormen van betaling zijn voor de kerk een kostenpost. Het scheelt 
	ook heel veel werk als het kerkelijk bureau in een keer het bedrag van 
	€ 10,- euro kan innen. Ruim 400 leden zijn u al voorgegaan.
	Bij de leden die eerder een mach-tiging voor het automatisch incasse-ren van hun lidmaatschap hebben afgegeven wordt niets meer be-zorgd. Het is de bedoeling om de automatische incasso op 4 mei a.s. te laten plaatsvinden. Wij vragen u daarmee rekening te houden.
	Ledenadministratie

	De verschillende administraties van ons ledenbestand wordt up to date gehouden door de ledenadministra-tie die bestaat uit Peter den Tuinder en Arthur Jongenotter. 
	Bij verhuizing wordt u verzocht uw nieuwe adresgegevens door te ge-ven aan hen. Als u buiten Putters-hoek gaat verhuizen, maar toch lid wilt blijven van onze gemeente dan kunt u dit ook doorgeven. Wanneer u geen behoefte meer heeft aan con-tact met onze kerk en u zich wilt laten uitschrijven dan kunt u een mail of ondertekende brief zenden aan de ledenadministratie. Daar wordt gezorgd voor verdere afhan-deling. Ook wanneer u uw registra-tienummer niet meer weet, bijvoor-beeld voor het aanvragen van col-lectebonnen, kunt u dat per mail bij ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl opvragen.
	Corona en collecten

	Het is alweer enkele weken geleden na snelle uitbraak van het Corona-virus, dat er een normale kerkdienst is geweest die door iedereen kon worden bezocht. Gelukkig hebben we al vrij snel in digitale vorm de kerkdiensten doorgang kunnen laten vinden.  Op woensdagavonden hebben we de laatste weken zelfs een extra toegift kunnen uitzenden door de uitzendingen van “Hoop op God” die op die avonden om 19.15 uur worden gehouden. De laatste vorm natuurlijk ook zonder bezoe-kers en dat merken we nu al heel snel in de collecte-opbrengsten.  Deze zijn daardoor natuurlijk ook zeer sterk verminderd!!
	Het vervelende voor ons als College van Kerkrentmeesters is dat de uit-gaven wel gewoon doorgaan. Voor onze predikant moeten de af-drachten die via de PKN verlopen gewoon doorgaan. Maar ook het onderhoud moet gewoon doorgaan. Hiervoor waren de collecten vaak een soort ‘vangluik’, waardoor deze kosten ook konden worden betaald. Dat is nu in de laatste weken (vrijwel) weggevallen.
	Daarom doen wij een beroep op u in het belang van het behoud van ons monumentale gebouw. Laat ons het geld dat u normaal bij de collecten gaf via een bankovermaking toeko-men. Laten we op die manier en zo-ver het in uw vermogen ligt nu eens geen gepaste afstand maar een gepaste nabijheid en betrokkenheid bewaren.  Wij zijn u dankbaar.
	We noemen voor uw gemak hieron-der nog even de bekende rekenin-gen zoals ook steeds in het Klank-bord genoemd. Kerkrentmeesters: NL38 RABO 0373 7112 71 
	Diaconie: NL39 RABO 0373 7100 89 
	ZWO: NL39 RABO 0373 7100 89 
	Wanneer u voor een speciaal doel wilt geven en de door u gewenste bestemming in de omschrijving wilt noemen kunnen de dames van het Kerkelijk Bureau hiermee rekening houden. Voor andere vormen van het geven van uw bijdragen, verwijzen we u naar het stukje van het corona-team. 
	Bij voorbaat onze hartelijke dank.
	Met vriendelijke groeten,
	Jaco van der Zwaal
	Cor Groenendijk,
	Hoi jongens en meisjes,
	Wanneer jullie dit klankbord lezen zitten jullie al een aantal weken thuis en kunnen jullie niet naar school. Gelukkig krijgen veel van jullie dage-lijks thuisonderwijs van jullie eigen juf of meester. Ook het naar de kerk gaan, gaat al een aantal weken he-laas anders dan jullie gewend zijn en dat in deze bijzondere tijd van Pasen. Vanuit de Kindernevendienst en de Zondagsschool zijn wij een groeps-app gestart, hierin kunnen we lied-jes, werkjes, foto’s en dergelijke met elkaar delen. 
	In de week voor Palmzondag hebben vele van jullie materialen van ons gekregen om een Palmpasenstok thuis te kunnen versieren en het resultaat mag er wezen, we hebben al vele mooie exemplaren voorbij zien komen via de groepsapp. Erg leuk dat er thuis zo hard gewerkt is!!! We hopen dat jullie er samen thuis een mooi Paasfeest van heb-ben kunnen maken.
	Deze periode voelt het wel eens ver-velend, maar vergeet niet om ook dankbaar te zijn voor de dingen die je wel hebt en de wereld die weer kleurt in de lente. Daarom willen we ook het volgende lied met jullie delen.
	Dank U wel voor de sterren en de maan; dank U wel voor het groeien van het graan; dank U wel voor de dieren in de wei; dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij
	Dank U wel voor de bloemen in het gras; dank U wel voor de vissen in de plas; dank U wel voor de bossen en de hei; dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij
	Dank U wel voor de wolken en de wind; dank U wel voor elk mens, voor ieder kind; dank U wel want U bent zo heel dichtbij; dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij
	Groetjes namens de leiding van de Kindernevendienst en de Zondags-school, Maaike de Winter
	Hallo JuniJor kids,
	Ook wij hebben elkaar kunnen vin-den in het alternatief bezig zijn. Wij hebben jullie allemaal een tasje met knutselspullen aan huis gebracht. Blij verrast dat jullie waren en wat een enthousiasme om het ook wer-kelijk te maken. We hebben van ie-dereen een foto mogen ontvangen van het resultaat en wij zagen alleen maar blije gezichtjes met hele mooi palmpasenstokken. En nu jullie niet bij elkaar zaten was het zo bijzonder dat alle stokken allemaal anders waren. Leuk gedaan!
	We hopen dat we in de week van 4 mei weer een knutselpakketje bij jullie kunnen brengen, wat jullie kunnen gebruiken voor moederdag of voor oma of voor de buurvrouw of voor iemand die waarvan jij vindt die dat verdient. Wat het is, dat houden we nog even geheim😊
	Groetjes van de leiding Annelies, Annemarie, Kalinka en José
	Lieve JorYoung kinderen,
	Het valt niet mee om voor jullie iets te bedenken wat we op afstand kunnen doen. Tenminste, laat ik het maar eerlijk zeggen, ik ben er niet zo handig in. En wat gebeurt er dan. Ik stel het uit omdat ik het te ingewik-keld vind. Jammer, sorry, zo hoort het niet te gaan. Dus wilde ik jullie wel even vanaf deze plek een bemoediging sturen. Ik heb een liedje opgezocht die ik voor nu wel toepasselijk vindt. Het is van Trinity en het heet ‘Ik wens jou’. Het liedje is er in het Nederlands en in het Engels, zoek het maar eens op youtube: www.youtube.com/watch ?v=iyAcEgKiymU
	Gezien alle maatregelingen zien we elkaar dit seizoen niet meer, maar we hopen elkaar volgend in septem-ber weer te ontmoeten. Tegen die tijd doen we er weer berichtjes uit via de app. Voor nu weet ik alleen nog te zeggen: Wees lief voor elkaar en geniet van alle kleine dingen.
	Groeten van alle leiding van de JorYoung, namens José.
	JOR tijdens de coronacrisis 

	Na het vorige stuk in het Klankbord is er een hoop veranderd. Geen volleybaltoernooi, geen avonden in de Schakel en ook geen JOR Kamp eind mei. Als leiding vinden wij dit heel erg jammer, maar gezondheid gaat voor alles natuurlijk!
	Omdat de jeugd (en wij als leiding ook) deze weken al zo veel moet missen, hebben we besloten om met een aangepast programma het JOR-seizoen gewoon voort te zetten. Om de week organiseren we een online-activiteit. Door te videobellen kun-nen we elkaar zien/spreken en kan iedereen thuis gewoon deelnemen. 
	Zo was daar de Levend Bingo, deden we mee aan de PaasChallenge van JOP (Jong Protestant) en staat er nog een Quiz op het programma. Wij vinden het ontzettend leuk om op de-ze manier toch met elkaar in contact te komen en ook vanuit de jeugd krij-gen we positieve reacties! Daarom gaan we hier de komende tijd mee door :) 
	Mocht je het leuk vinden om een keer online mee te kijken, stuur dan een mail naar jorputtershoek@
	gmail.com. Van ons krijg je dan de link om deel te nemen! 
	Stay safe en tot JOR! 
	Namens alle leiding,
	Ilona Preesman
	Hallo allemaal,
	Hier weer een berichtje van de ac-tiegroep World Servants van Put-tershoek. Omdat we helaas de Duck-race van 16 mei moesten cancelen, hebben we een andere manier be-dacht om ons resterende bedrag op te halen. We zijn al een heel eind (€ 6.500,30 om precies te zijn), maar er moet zeker nog een bedrag van on-geveer € 4.000, - worden opgehaald voordat wij met zijn vieren kunnen gaan bouwen aan verandering. Daarvoor hebben wij het volgende verzonnen:
	In deze tijden van het corona-virus, loopt zo’n beetje alles anders dan gepland. Veel mensen voelen zich bezorgd en veel mensen leven ook mee met iedereen die door het virus is getroffen. Door het corona-virus is het nu verboden om evenementen te organiseren. Dus ook voor ons als actiegroep is het moeilijk om de bedachte acties nog uit te voeren. We willen echter wel op een manier andere mensen helpen in deze om-standigheden. We willen ze een hart onder de riem kunnen steken en ze laten weten dat ze niet alleen zijn (in ieder geval geestelijk). Daarom zijn we op het idee gekomen een Bak-Bezorg-actie op te zetten. Het werkt als volgt: Iedereen die graag een kennis, een collega, een vriend, een vriendin, een oma of opa (vul maar aan) wil laten weten dat er aan hem/ haar wordt gedacht en wil verrassen met iets lekkers, kan bij ons taart/ cake/koekjes bestellen met een persoonlijke boodschap. Wij zullen als Bak-Bezorgteam de taart met veel liefde bakken en bezorgen bij het adres dat u opgeeft. Dit doen we op een verantwoorde manier, met voldoende afstand en zonder licha-melijk contact. Eventueel kunt u er ook een kaartje bij laten bezorgen. Op deze manier willen wij, met jullie, omkijken naar onze medemensen in deze tijden. We willen voor elkaar zorgen en met elkaar delen. 
	Om ons doelbedrag bij elkaar te krij-gen, vragen we een bepaalde prijs voor de koekjes/taarten. De prijslijst kunt u vinden op onze site. 
	Bent u geïnteresseerd in het bestel-len van een taart, om uw medemens een hart onder de riem te steken? Dan kunt u contact opnemen met een van ons, een mailtje sturen of een bestelling plaatsen op de website.
	Met vriendelijke groeten,
	Joost, Eline, Judith en Esther,
	E-mail: jorworldservants@gmail.com
	Website: www.geef.ws/bakenbezorg
	Tel: 06 81399947
	Hallo Allemaal,  
	EMMA bestaat volgend jaar 70 jaar. In het verleden was het een bloeien-de vereniging maar door de vergrij-zing is het aantal leden flink afgeno-men. Dat is jammer, daarom wil ik hierbij een oproep doen. Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe leden, zodat EMMA kan blijven bestaan. 
	Nieuwe enthousiaste leden kunnen ook ideeën meebrengen om van EMMA weer een bloeiende vereni-ging te maken. 
	Denk niet dat is niets voor mij, maar kom langs op de clubavond en als je goede suggesties hebt die zijn altijd welkom, laat het maar weten.
	Wanneer de Hoeksteen weer be-schikbaar is, kunnen ook de EMMA-avonden weer beginnen en hopen we op nieuwe leden. 
	Kom eens langs of neem contact op met een van onze bestuursleden. 
	Elly Voogt tel 0786763340
	Tiny Spaans tel 0786760077
	Maartje Janse tel 0786762666
	Corrie Wimmer tel 0786454323
	Het coronavirus heeft ons land stevig in zijn greep. De regering heeft ingrijpende maatregelen moeten nemen die ook het kerkelijke leven heeft stil gelegd. Naast de kerkdiensten, Bijbelkringen, enzovoorts, kan Outlook op donder-dagmiddag, voorlopig tot 1 juni, ook niet doorgaan. Misschien is het mogelijk om na 1 juni nog een paar maal bij elkaar te komen om zo het seizoen af te sluiten.  Anders hoop ik jullie na de startzondag in september weer te zien. 
	Tiem Meijer
	De rommelmarkt is gesloten tot 1 juni vanwege het coronavirus. Dat be-tekent geen inname van goederen, ook geen verkoop eind april. Gelieve geen spullen voor de deur te leggen.
	Namens het rommelmarktteam,
	An Klinge
	Bedankt

	Wij willen via deze weg iedereen bedanken die ons hebben gesteund toen bleek dat Bart door de Coronacrisis niet terug naar huis kon komen vanuit Cyprus, waar hij naar toe moest voor zijn werk.
	Met vele berichtjes, telefoontjes en de bloemen voelde we de betrokken-heid vanuit de kerk. Gelukkig is Bart weer veilig en gezond thuisgekomen.
	Groetjes Bart en Maaike de Winter
	Bezorging Klankbord in wijk 13
	Mevr. Sophie Moerkerke heeft sinds jaar en dag het klankbord in deze wijk bezorgd. Een paar maanden geleden belde ze me op dat ze hier mee moet stoppen. Aanstaande mei verhuizen zij namelijk naar de pro-vincie Drenthe. Bij deze wil ik Sophie graag bedanken voor het trouwe be-zorgwerk. Rest mij jullie het allerbes-te te wensen op jullie nieuwe stek.
	De opvolger voor Sophie was geluk-kig snel gevonden. De heer Jaap Remmers is spontaal bereid dit werk op zicht te nemen. Fijn dat je dit wilt doen Jaap, hartelijk dank hiervoor. Ik hoop dat je er de nodige voldoening uit zult halen. 
	Jan Plaisier
	Bijbelkring
	Al enige tijd neem ik deel aan een kring. Eerst was deze kring een op-voedkring, na enkele jaren kregen we behoefte aan iets anders. Op een
	avond kwamen we bij elkaar om een nieuwe Bijbelstudie uit te zoeken.
	Zelf was ik die avond afwezig en ik gaf mijn medekringleden mee: wat
	jullie kiezen, ik vind het goed. Na die avond kreeg ik bericht: we gaan werken uit een boek van Beth Moo-re, met daarin enkele keren thuisstu-die. Ik moest even slikken, thuisstu-die, dat had ik niet bedacht. 
	We startten en ik was verrast, die thuisstudie brengt mij iets. Wat? Bewust bezig zijn met de bijbel, aan het denken worden gezet, meer be-zig zijn met God, vreugde, meer o-penheid in het delen van Gods woord, meer openheid in het belij-den dat ik christen ben. Inmiddels hebben we er al 1,5 kring-seizoen op zitten en wil ik iedereen zoiets van harte aanbevelen. Nu in tijden van corona merk ik dat ik de kring mis, de gesprekken en de thuisstudie. Afgelopen week hebben we elkaar online ontmoet en samen gebeden, dat was fijn. Over twee weken gaan we proberen de studie online te vervolgen.
	Er staan in het boek waarin we nu bezig zijn zulke mooie stukken dat ik
	iets met u wilt delen. Ik deel een stukje uit: ‘Kinderen van het Licht -
	de brieven aan de Tessalonicenzen’. Ik heb hard gezocht, wat past in deze tijd. Lastig, maar toch doe ik het. 1 Thessalonicenzen 1:5 "Onze verkondiging aan u overtuigde im-mers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de Heilige Geest."
	In dit hoofdstuk daagde de schrijf-ster ons uit om zoveel mogelijk o-vereenkomsten te zoeken tussen de eigenschappen van de wind en de
	manier waarop de Heilige Geest kan werken. Waar denkt u nu aan?
	Bijzondere manier van vergelijken vond ik. Wij moesten denken aan:
	orkaan, geen wind, wind uit alle richtingen, wervelwind, windvlaag, muur waar je niet doorheen komt, zet andere dingen in beweging. Waar moest u aan denken? Het maakte mij bewust van de manieren van de heilige Geest. 
	Gods stem horen is niet gemakkelijk. Zeker niet in deze wereld waarin er
	vaak ruis op de lijn is en we continue 'aan' staan. Sinds de studie probeer ik meer te luisteren naar de fluiste-ring die op mijn pad komt, niet direct praktisch door te gaan met mijn ac-tiviteiten. Soms probeer ik de inge-ving die ik dan krijg maar eens te gaan doen. Simpele dingen als een kaart door de bus te gooien bij ie-mand waarbij ik eigenlijk zelf niet weet waarom ik het exact moet doen. De uitdaging aan te gaan om eens op een uitnodiging in te gaan.  Zoals meegaan naar een onferentie, wat ik best eng vond. Toch tegen die collega te durven zeggen dat ik het niet fijn vind dat hij vloekt in mijn om-geving en daarmee te belijden dat ik
	gelovig ben. 
	Natuurlijk zou ik het liefst vaak de heilige Geest als lekker briesje voe-len. Maar ik ervaar dat ik er naar op zoek moet gaan en mezelf ook open mag stellen om dit te mogen gaan ervaren. Ik hoop dat iedereen nog vele mooie heilige "wind" mag gaan ontvangen.
	Mariska van der Zwaal
	Steeds meer gemeenteleden maken gebruik van collectebonnen. Voor- delen hiervan zijn dat kosten hier-voor gemakkelijk meegenomen kunnen worden in uw belasting-aftrek en u nooit meer te weinig kleingeld in huis hebt. Op verzoek van velen en om het gebruik goed te ondersteunen nemen we voortaan in deze rubriek altijd een overzicht van beschikbare bonnen op.
	U kunt collectebonnen bestellen door het bedrag hiervoor over te maken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v.: aantal, soort en uw kenmerk/reg.nr. Uw kenmerk en  reg.nr. kunt u opvragen bij de leden-administratie of het kerkelijk bureau. De volgende bonnen zijn verkrijgbaar:
	kleur
	waarde bon
	kosten vel
	oranje
	€ 0,50
	€ 10,00
	blauw
	€ 0,75
	€ 15,00
	rood
	€ 1,25
	€ 25,00
	geel
	€ 1,50
	€ 30,00
	Gebruik maken van de collectebon-nen kan, in overleg met het kerkelijk bureau, ook in combinatie met de schenkings-overeenkomst plaats-vinden. Dat levert dus ook hier be-lastingvoordeel op. 
	Meer informatie over de schenkings-overeenkomst kunt u krijgen bij:
	Cor Groenendijk 
	078-6761845
	cor-adrie@groenwaard.nl
	Dienstcollecten 

	08-03-20
	Kerk en Eredienst
	 €           362,00 
	11-03-20
	Kerk en Eredienst (Av-Di)
	 €           107,55 
	15-03-20
	Kerk en Eredienst
	 €           113,85 
	22-03-20
	geen dienst
	29-03-20
	geen dienst
	05-04-20
	geen dienst
	Deurcollecten

	08-03-20
	Kerk in Actie/voorjaarzendingsweek
	 €           280,10 
	11-03-20
	Kinderdienst (Bidstond)
	 €           46,70 
	11-03-20
	Bidstondcollecte (Av-Di)
	 €           309,45 
	15-03-20
	Onderhoud Gebouwen
	 €             96,45 
	22-03-20
	geen dienst
	29-03-20
	geen dienst
	05-04-20
	geen dienst
	Deurbussen

	29-03-19
	Zendingsbussen
	 €          81,65 
	29-03-19
	Jeugdwerkbussen
	 €          67,05 
	Giften

	(via kas en bank van 3 maart t/m 5 april 2020)
	Extra Kerkbalans
	 €           150,00 
	Kerk
	 €             20,00 
	Collectegeld 
	 €           563,00 
	ZWO spaarbusjes
	 €             20,00 
	YOR Wereld Servants
	 €             40,00 
	Bidstondcollecte
	 €           200,00 
	Paascollecte
	 €           100,00 
	Telefoonbusje Hoeksteen
	 €             20,07 
	Kerktelefoonbusje Dorp (1x)
	 €           363,50 
	Hulpfonds Mw.De Jonge/gift
	 €             10,00 
	Hulpfonds Mw.De Jonge/fotokaarten
	 €             75,00 
	Kerkbalans

	Toezegging 2020
	 €       87.685,12 
	Reeds ontvangen
	 €       39.093,12 



	Tot 1 juni 2020 geen kerkelijke activiteiten.


