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KERKDIENSTEN 
 

   

   

28 februari 2021 10:00  17:00  

Predikant: Ds. L. den Breejen Ds. C.H. Wesdorp 

 Delft Zoetermeer 

Organist: Dhr. H. Mannee Dhr. H. Mannee 

Zondagschool/Knd: Elleke  

Oppas: Mw. A. Groeneweg en Nienke Hoek 

Dienstcollecte: Diaconie 

Deurcollecte:  Kerk in actie 40 dagen collecte 

   

7 maart 2021 10:00  17:00  

Predikant: Ds. A.A. van den Berg Ds. A.H. Groen 

 Puttershoek Rijsoord 

Organist: Dhr. N. van Oudheusden Dhr. N. van Oudheusden 

Zondagschool/Knd: Tineke  

Oppas: Mw. D. v.Eck en Jarco Brussé 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Pastoraat eigen gemeente 

   

10 maart 2021 15:00 Biddag 19:30 Biddag  

Predikant: Kinderdienst Ds. A.A. van den Berg 

  Puttershoek 

Organist:  Dhr. H. Mannee 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Bidstondcollecte 
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14 maart 2021 10:00 15:00 H.A. Geref.Kerk 

  17:00 uur 

Predikant: Ds. G. van der Linden Ds. M. v. Pelt 

 Waalwijk Ridderkerk 

Organist:  Dhr. N.van Oudheusen Dhr. N.van Oudheusden 

Zondagschool/Knd: Nadine  

Oppas: Mw. J. Renkema en Esther de Haan 

Dienstcollecte: Kerk en eredienst 

Deurcollecte: Kerk in actie Binnenlands diaconaat 

   

21 maart 2021 10:00 uur 17:00 uur 

Predikant: Ds. A.A. van den Berg Drs. P.M. van Dam 

 Puttershoek Houten 

Organist: Dhr. H. Mannee Dhr. H. Mannee 

Zondagschool/Knd: Merel  

Oppas: Mw. J. vd. Berg en Hannah vd. Zwaal 

Dienstcollecte: Pastoraat eigen gemeente 

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 

   

28 maart 2021 10:00 uur 17:00 uur 

Predikant: Ds. A.A. van den Berg Ds. C. Baggerman 

 Puttershoek Krimpen a/d IJssel 

Organist: Dhr. N. van Oudheusen Dhr. N. van Oudheusden 

Zondagschool/Knd: Leonie D  

Oppas: Mw. A.Molendijk en Noraly Smit 

Dienstcollecte: Kerk en eredienst 

Deurcollecte: Onderhoud Kerkplein 
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EEN FAMILIE IN “LOCKDOWN” 

 

Met acht man in een ruimte met slechts één raam en geen telefoon, geen 

Wi-Fi en internet, geen YouTube, geen Facebook en geen Netflix. Het doet 

denken aan de familie Frank in het Achterhuis. Nee, het was duizenden jaar 

daarvoor.  

 

Meer dan een jaar lang(!) zaten Noach, zijn vrouw, zijn zonen en 

schoondochters opgesloten in de ark. Ze hoorden alleen maar het plenzen 

van de regen en het klotsen van de golven. Ze brachten hun tijd door in 

gebed, hielden van elkaar en zorgden voor de dieren. God zorgde voor hen, 

omdat Noach een geloofsman was en God gehoorzaamde. Zo werd de ark 

een “Ark des behouds”. 

 

Hoewel er buiten een oceaan is met virussen en we nu als het ware in een 

storm zitten, mogen we weten dat God over ons waakt. Wees daarom niet 

bang! Wees Hem trouw en wacht geduldig. De regen zal stoppen, de storm 

zal luwen en de regenboog zal verschijnen. Het zal uiteindelijk goedkomen! 

 

“Want Ik ben de Heere, uw God, die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u 

zegt: Wees niet bang. Ik help u”.  

 

Voor u gelezen door een trouw KB-lezer. 

(Naam bij redactie bekend) 
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IN DE SCHIJNWERPERS 
 
 
Naam: Stefan Frerichs  

Leeftijd: 27 

Status: Samenwonend met Lauren  

en onze zoontjes Austin ( 2 jr, geboren in Canada)  

en Lucas (1 maand, geboren in Puttershoek). 

Opleiding / beroep: Projectmanager/consultant bij Agerion (Numansdorp) 

Hobby’s: Muziek maken (percussie) 

Wat doe je het liefst? Reizen met het gezin 

Favoriete seizoen: De herfst en winter in Canada       

Favoriete 

vakantiebestemming: 

Oostenrijk (waar we bijna elk jaar komen) en Curaçao 

(waar ik enkele jaren geleden een half jaar stage heb 

gelopen), maar nu zouden we natuurlijk het liefst 

onze (schoon)familie in Canada opzoeken. 

Kleine introductie/ terugblik afgelopen jaren: Sinds een jaar ben ik weer 

terug in "geboorteplaats" Puttershoek. De drie jaren ervoor hebben Lauren en 

ik in Canada gewoond (waar Lauren, Canadese, al woonde). Uiteindelijk 

hebben we in 2019 besloten terug te keren naar Puttershoek. 

Waarom? Omdat het kleinschalige van een Hollands dorp als Puttershoek ons 

erg aanstaat met een gezin. 

 

In 2008, op 15-jarige leeftijd, ben ik betrokken geraakt bij het ontwikkelen 

van de website. Dit was in samenwerking met Victor de Haan, Jaco van der 

Zwaal en Aad Knetsch. En geloof het of niet, maar deze website draait nog 

altijd! Momenteel werk ik de website periodiek (technisch) bij. 
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MEDITATIE 
 

Veertigdagentijd 

eertig’ is in de bijbel het getal dat doet denken aan: bezinning, inkeer, 

leertijd, voorbereiding.  

    Zo verbleef Noach veertig dagen en nachten in de ark,  

Mozes was veertig dagen op de Sinaï,  

het volk Israël trok veertig jaar door de woestijn,  

Elia was veertig dagen in de woestijn,  

Ninevé kreeg veertig dagen de tijd om zich te bekeren.  

Jezus verbleef veertig dagen in de woestijn.  

Veertig dagen of jaren als voorbereiding op de activiteiten die daarop volgden. 

Zo gezien is de veertigdagentijd de voorbereidingstijd op Pasen: een tijd om na 

te denken en te doen wat wij in ons leven belangrijk vinden vanuit ons geloof in 

Christus.  

In februari heeft u de veertigdagenkalender ontvangen. Voor iedere dag is er 

een bijbel tekst met een korte overdenking en een opdracht of een vraag. Er 

wordt gelezen uit verschillende bijbel boeken van Genesis tot Openbaring. 

Prachtig om te ervaren dat God op verschillende tijden en via verschillende 

mensen in de bijbel ook nu nog tot ons kan spreken. Vanuit een verschillende 

context in het verleden naar het heden. Bedoeld om ons geloof op te bouwen. 

De vragen zijn indringend. Wat betekent het in ons dagelijks leven om Christen 

te zijn, maar ook vragen over ons persoonlijk geloof en gebedsleven.  

Zo gaan we samen op weg naar Pasen, het feest van de opstanding. Jezus heeft 

het goedgemaakt tussen God en de mensen. Er is vergeving van alle zonden en 

schuld mogelijk omdat Jezus de schuld op zich nam toen hij stierf aan het kruis. 

Omdat Jezus de dood overwon en is opgestaan heeft de dood niet meer het 

V 
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laatste woord. Er is leven na de dood. Zijn opstanding houdt een belofte in voor 

de toekomst voor allen die geloven en Hem willen volgen.  

Het thema van de kalender is “Ik ben er voor jou”. Ik wens u toe dat het 

dagelijks lezen u dichter bij God brengt en dat u steeds meer ervaart: “Hij is er 

voor mij”.  

Nelleke Dorsman 

Wijkouderling 

Bronnen:  

www.bijbelin1000seconden.be  

https://bijbel.eo.nl/geloofsvragen/wat-is-pasen 

 

UIT DE KERKENRAAD/PASTORIE 
 

Moderamen en voorzitter 

In de januarivergadering van de kerkenraad is het moderamen in ongewijzigde 

samenstelling vastgesteld voor 2021: zuster Plonie Bos namens de diaconie, 

broeder Cor Groenendijk namens de kerkrentmeesters en scriba zuster Atie 

Meijer, ondergetekende en voorzitter broeder Hugo Snaaijer namens het 

ouderlingencollege. Hierbij gaat Hugo Snaaijer door als voorzitter ‘all in’ van de 

kerkenraad: we hebben de scheiding tussen het formele voorzitterschap en het 

voorzitten van de vergaderingen geschrapt. Ik ben dus geen formeel voorzitter 

meer, maar blijf wel deze rubriek verzorgen.  

 

Paaskalender 

Het zou mooi zijn als er wat ervaringsreacties bij de uitgedeelte Paaskalender 

binnenkomen in de pastorie, al begrijp ik heel goed dat je niet te koop wil lopen 

met persoonlijke geloofservaringen. Aan de andere kant: zijn het niet vaak de 

kleine dingen (die niet gevoelig liggen om te delen) die het doen?! Herkenning 

geven, bemoediging, vreugde… 

 

 

http://www.bijbelin1000seconden.be/
https://bijbel.eo.nl/geloofsvragen/wat-is-pasen
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Bidstond 

Woensdag 10 maart houden we de Biddag. Het ziet er nog niet naar uit dat u 

dan weer welkom geheten kan worden als live-bezoeker in de kerk ’s avonds en 

als kinderen en ouders tezamen in de middagdienst. En dat betekent dat de 

crisis-kerksluiting op deze dag exact een jaar duurt. Woensdag 11 maart na de 

doopdienst van 8 maart waren er in 2020 voor het laatst bezoekers in de kerk in 

geheel gewone omstandigheden. Laten we dankbaar zijn dat we dit niet van 

tevoren geweten hebben! En u kunt uw gebedspunten weer aan mij doorgeven! 

 

Ziekenbriefje  

Er zijn zieken en ook ernstig zieken in de gemeente, maar hoe blijf je als 

gemeenteleden op de hoogte om mee te kunnen leven? Nog steeds druppelt er 

heel af en toe een aanmelding bij mij binnen om het ziekenbriefje per mail te 

ontvangen. Eén berichtje naar mij is voldoende om aan de lijst mailadressen 

toegevoegd te worden!   

 

Pastoraat  

Daar waar nodig blijf ik in coronatijd graag gemeenteleden bezoeken. Uiteraard 

altijd in goed overleg. Verder ben ik, indien thuis, natuurlijk altijd telefonisch 

bereikbaar. Schroomt u dus niet een beroep op mij te doen!     

 

Nascholing 

In februari zou ik een cursus van de PKN volgen: ‘Oude bronnen, nieuwe 

ervaringen’. Samen met collega’s Johannes lezen en preken voor elkaar. Deze 

cursus ging niet door. Gelukkig zijn er ook nog mooie dingen in het leven die 

echt alleen fysiek kunnen! Woensdag 3 februari hadden we als deelnemers wel 

een eerste Zoom-kennismaking. Bijzonder om dan uit het niets (zonder 

deelnemerslijst vooraf) opeens het gezicht van je oud-predikant (uit Gouda) 

tevoorschijn te zien flitsen en plop: ook nog een jaargenoot! Na een jaar corona 

verkies ik fysiek nog steeds verre boven online, maar ik ben wel onder de indruk 

van de digitale mogelijkheden in onze tijd. De cursus zelf is vooralsnog 

verschoven naar mei. Ook de werkgemeenschap van collega’s hebben we in 

februari voor het eerst digitaal gehouden. 



 

11 

 

Pastorie in lockdown… 

In het laatste jaargesprek zei ik tegen de kerkenraad dat ik in de coronatijd 

graag rust en hoop uitstraal. Tegenover somberheid en paniekerigheid. Die lijn 

zet ik graag voort maar je moet wel realistisch en transparant blijven 

natuurlijk... Dus geef ik bij dezen toe dat de gesloten school en peuterspeelzaal 

in de pastorie wel een beproeving is geweest qua planning en rustmomenten. 

Maandag 8 februari was na deze zeven weken een blijde winterdag: op de slee 

weer met z’n allen naar school en peuterspeelzaal! We blijven nu weer rustig 

en hoopvol vooruitkijken naar het voorjaar en de langzame maar zekere 

terugkeer naar normaal.  

 

Op weg naar Pasen 

We zijn op weg gegaan naar Pasen. Die weg is altijd langer dan de weg naar 

Kerst. Het is ook een tijd van verlangend uitzien naar het voorjaar voor veel 

mensen na de winter. Intenser qua duur en qua bestemming is de weg: we 

leven toe naar het vieren van het absolute centrum van het geloof in het sterven 

en opstaan van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Moge het Licht van 

Christus op ons schijnen deze 40 dagen! Wetend en belijdend dat Hij de diepste 

weg is gegaan en de overwinning heeft behaald op zonde, ziekte en dood. 

Midden in de dood / zijn wij in het leven, want Eén breekt het brood / om met 

ons te leven / midden in de dood (Gezang 359:1). Hoe rijk om in dit geloof onze 

crisistijd door te komen!    

 

Hartelijke groet va. Het Kerkplein, ook namens Jojanneke, 

ds. Ard van den Berg  
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DIACONIE/ZWO 
 

Als het goed is heeft u allemaal een Veertigdagentijdkalender namens de 

Hervormde gemeente door de brievenbus gekregen met een begeleidende brief 

van onze predikant. 

Wij hopen dat u met deze kalender met als titel ‘Ik ben er voor jou’ op een 

goede manier naar Pasen toe kan leven. Ook al zal deze periode van bezinning 

anders zijn dan andere jaren. Hoogstwaarschijnlijk moeten we ook het 

Paasfeest digitaal met elkaar vieren. Er staan in de Veertigdagentijdkalender 

dagteksten, mooie gedichten en lekkere recepten. In de Veertigdagentijd staan 

we stil bij het leven van Jezus.  

Wij wensen u veel plezier met deze kalender. Mocht u er geen ontvangen 

hebben, geef dit dan aan één van de kerkenraadsleden door, dan zullen wij er 

alsnog één bij u bezorgen. Alle bezorgers bedankt voor het rondbrengen. 

 

Namens de Diaconie 

Tineke van Horssen  

 

40 DAGEN 
 

De 40 dagen tijd is langer dan 40 dagen. Hoe 

kan dat? De veertigdagentijd begint met 

Aswoensdag en eindigt met paaszaterdag. 

De 40 dagentijd is gebaseerd op de 

vastentijd. Als je de zondagen - die niet als 

vastendagen beschouwd worden - niet 

meetelt, kom je op veertig dagen. 

 

Nelleke Dorsman
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VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Kerkbalans 2021 

Als eerste willen we het onze maandelijkse kolom beginnen met de Jaarlijkse 

Bijdrage voor dit jaar.  Het afgelopen jaar 2020 stond al vanaf begin maart 

helemaal in het teken van Corona, met enige tijd slechts beperkt de 

mogelijkheid om kerkdiensten te houden met een klein aantal kerkgangers, 

daarna enige tijd met iets meer aanwezigen en een klein aantal zangers, maar 

later weer minder, en nog weer later helemaal zonder aanwezige 

gemeenteleden.  Daarom was de aktie Kerkbalans 2021 voor ons vóóraf een 

groot vraagteken.  

Afgelopen maand januari zijn de ‘lopers’ weer op stap geweest op de 

enveloppen te bezorgen.  De eerste telling geeft aan dat de uitkomst uiteindelijk 

niet is tegengevallen.  Toegezegd voor dit jaar werd uiteindelijk ca € 85.045.  

Vorig jaar kwam dit bedrag na enkele correcties, door onder meer verhuizingen 

naar elders, uit op € 86.974. 

 

Uitbreiding digitaal collecteren. 

Over het resultaat hiervan is nog weinig te vermelden.  Na de eerste keer 

digitaal collecteren op zondag 29 november is er door een klein aantal 

gemeenteleden gebruik van gemaakt, maar de strengere maatregelen vanaf 

begin december geven nog geen goed beeld. Wel kunnen we vaststellen dat het 

er voor de dames op het Kerkelijke Bureau veel bewerkelijker op is geworden.  

Binnen enkele weken zal een en ander door een werkgroep verder geëvalueerd 

worden.  

 

Nieuwe printer 

Zoals in het vorige Klankbord al vermeld is de nieuwe printer al in gebruik 

genomen, maar doordat nog een onderdeel ontbrak, toen helaas nog niet 

volledig. Begin februari is dit laatste onderdeel geïnstalleerd zodat vanaf dit 

Klankbord de printer moet gaan werken zoals het ook werd bedoeld en 

verwacht.  Vanaf het printen van de ingeleverde kopij bij de redactie tot en met 

de kant-en-bezorgklare Klankborden, al netjes gevouwen en ook voorzien van 

nietjes. 
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Dank voor alle oude en nieuwe Klankbordmedewerk(st)ers. 

Een gevolg van het hierboven genoemde laatste onderdeel is dat veel van het 

maandelijkse gebeuren  nagenoeg is weggevallen of anders geworden: 

1. De redactie is als enige groep ongewijzigd gebleven.   

2. Het printen is lange tijd voor zijn plotselinge overlijden door vader Arie van 

der Zwaal samen met zoon Jaco van der Zwaal gedaan, waarbij we wel eens 

hoorden dat het printwerk menig keer uitliep tot in de zaterdagavonden. Zoals 

vorige maand al vermeld, wordt, met de aanschaf van de nieuwe veelzijdige 

printer, dit werk nu door Krijn Bor gedaan   

3. Het vouwen en nieten is jaren geregeld door Koos Haeck en zijn ploeg 

vrijwilligers, die maandelijks het vouw- en niet-werk van het Klankbord 

verzorgden.  

 

Wij willen daarom hierbij iedereen die maand-in, maand-uit betrokken waren en 

nog altijd zijn bij het uitbrengen van het Klankbord ook bijzonder hartelijk 

bedanken. De ’oude’ ploegen zijn intussen bedeeld met een bloemetje als blijk 

van dank namens de lezers, u als gemeente dus. 
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Voorjaarsschoonmaak kerk 

In overleg met de koster(s) is afgesproken dat de traditionele 

voorjaarsschoonmaak dit jaar wordt opgeschoven. Door het minimale gebruik 

voor kerkdiensten wordt dit jaar volstaan met de wekelijkse beurten. Nadere 

informatie wanneer we dit zullen oppakken volgt t.z.t. nog. 

 

 

BHV-ers gevraagd  

Nadat we vorig jaar enkele keren hebben 

meegemaakt dat kerkgangers onwel 

werden tijdens de dienst hebben we ons 

gerealiseerd dat dit ook weleens in een 

ernstige vorm zou kunnen plaatsvinden.  Nu 

bestaat er bij ons al geruime een 

zogenaamd Bedrijfshulpplan, zoals ook door 

de PKN is voorgeschreven.  Eigenlijk zou dit 

Bedrijfshulpplan een keer geoefend moeten 

worden maar door de pandemie is hiervan 

nog niet gekomen. Bij zo’n Bedrijfshulpplan horen ook gekwalificeerde 

hulpverleners. Na nog eens goed de PKN-regels te hebben gelezen kwamen wij 

tot de conclusie dat we er nog enkele(n) nodig hebben. Wie kan en wil zich 

hiervoor aanbieden?  Bij een lid van ons college kunt u zich opgeven. 

 

 

Ontvangen schenking 

Het college van kerkrentmeesters maakt hierbij bekend rond de jaarwisseling in 

het kader van een nalatenschap een schenking te hebben ontvangen.  Wij zijn 

dankbaar dat ook in moeilijke tijden mede op deze wijze het werk in onze 

gemeente voortgang mag vinden. 
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Nog even wat belangrijke gegevens op een rijtje: 
Kerkelijk bureau  

Het kerkelijk bureau is te bereiken voor elke vraag over en wijziging van 

financiële gegevens per: 

• brieven/post: Kerkplein 3, te 3297 AX Puttershoek 

• e-mail: kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl  

telefoon: vraag een terugbelverzoek voorzien van naam en telefoonnummer 

aan per mail of brief/post 
Ledenadministratie 

De ledenadministratie is te bereiken voor elke wijziging van niet financiële 

persoonsgegevens door het sturen van een mail aan:  

ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl 
Collectebonnen  

Steeds meer gemeenteleden maken gebruik van collectebonnen. Voordelen 

hiervan zijn dat kosten hiervoor gemakkelijk meegenomen kunnen worden in 

uw belastingaftrek 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/reg.nr. kunt u opvragen bij de 

ledenadministratie of het kerkelijk bureau.  

 

 

De volgende bonnen zijn verkrijgbaar: 

 

kleur waarde 1 bon kosten hele kaart 

oranje € 0,50 € 10,- 

blauw € 0,75 € 15,- 

rood € 1,25 € 25,- 

geel € 1,50 € 30,- 

 

mailto:kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl
mailto:ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl
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Gebruik maken van de collectebonnen kan, in overleg met het Kerkelijk Bureau, 

ook in combinatie met de schenkingsovereenkomst, plaatsvinden. Dat levert 

dus ook hier belastingvoordeel op. Meer informatie over de 

schenkingsovereenkomst kunt u krijgen bij Cor Groenendijk  078 6761845                             

cor-adrie@groenwaard.nl 
 

Vriendelijke groeten, 

Cor Groenendijk. 

 

ACTUEEL 
 

Baksels en Paasstukken  

 

Er staan in de 40-dagen kalender recepten 

en handleidingen voor het maken van een 

paas stuk. We zijn benieuwd naar de 

creativiteit in de gemeente. Stuurt u/ jij een 

foto van het paasstuk of het lekkere baksel?  

 

We zetten die graag op de 

website om zo ook anderen 

hiervan te laten mee genieten en 

te stimuleren ook aan de slag te 

gaan. 

 

 Email de foto naar: ouderlingwijk6@hervormdputtershoek.nl.  

 

mailto:cor-adrie@groenwaard.nl
mailto:ouderlingwijk6@hervormdputtershoek.nl
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Mobile kerk app 

en aantal weken geleden stond er een artikel in de Visie (EO-

programmablad) over Henrik Wienen eigenaar van het bedrijf Donkey 

Mobile. Met zijn team van zeer goede enthousiaste app bouwers heeft hij 

een app ontwikkeld voor de kerkelijke gemeente met als doel hoe kunnen we de 

kerkelijke gemeenschap meer binden, zeker in deze Corona tijd, door het 

inzetten van de smartphone. Alle belangrijke dingen hebben we tegenwoordig 

op onze smartphone staan dus daar hoort je kerkelijke gemeente toch zeker ook 

bij? 

Deze app is bruikbaar in elke gemeente. Zodra een gemeente besluit om deze 

app te gaan gebruiken wordt deze geheel 

aangepast aan de betreffende gemeente met 

eigen logo en naam waarna deze te downloaden 

is in de store van Apple of Google. 

De app heeft een soort van WhatsApp structuur 

met een tijdlijn en groepen. De app is besloten 

waardoor je er alleen maar op kan door je aan te 

melden met email en wachtwoord. De kerkelijke 

beheerder moet je eerst toevoegen naar de 

afspraken die daarover zijn gemaakt.  

Elk gemeentelid die toegang heeft kan een groep 

aanmaken. Bijv: Bijbelkring, catechisatie, 

jeugdclub, diakenen, ouderlingen, kerkenraad, 

kinderoppas, Klankbord enz, enz. De groep wordt 

door de maker ervan beheerd. In zo’n groep kun je 

allerlei berichtjes, foto’s, filmpjes enz. plaatsen.  

Op de tijdlijn zie je alleen de berichten van de groepen waarbij je bent 

aangesloten. De leden bepalen zelf wat er van hen aan gegevens zichtbaar is 

voor anderen. Voordeel is dat je zo gemakkelijk alle aangesloten leden leert 

kennen en kunt benaderen. Een ander groot voordeel is de beslotenheid van de 

app. We kennen allemaal de voordelen van WhatsApp, maar ook de grote 

E 
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nadelen. De fraude neemt hand over hand toe met alle nare gevolgen van dien. 

Met deze kerk app is dat totaal niet aan de orde. 

Ook kun je in de app allerlei koppelingen instellen zodat je bijvoorbeeld 

eenvoudig kan doorschakelen naar de app Kerkomroep.  

Er is ook een giftmogelijkheid ingebouwd. Er is gekozen voor een systeem om 

een potje te vullen van waaruit de collectes kunnen worden betaald. Dit is dus 

eenzelfde systeem zoals we dat kennen met de collectebonnen die je eerst 

koopt en dan per collecte geeft. Voordeel is een verlaging van de 

transactiekosten. Elke Ideal betaling kost € 0,35. 

De app wordt regelmatig geüpdatet met aanpassingen en/of verbeteringen. De 

app is getest door ethische hackers op veiligheid. Men is daarvoor 

gecertificeerd. Ook voldoet de app aan alle eisen gelet op de privacywet. 

Regelmatig organiseert Donkey Mobile een Webinar met de mogelijkheid van 

vragen stellen waar men als geïnteresseerde aan kan deelnemen. Is zeer de 

moeite waard! Eerst volgende wordt gehouden op 2 maart 2021. 

De app is beslist niet bedoeld als alternatief voor het gewone gemeenteleven 

maar meer een waardevolle aanvulling. De app is ook geen vervanging van de 

gemeentesite en het kerkblad. Op dit moment maken er circa 70 kerkelijke 

gemeenten gebruik van de app.  

We zijn als gemeente in een zeer zorgelijke tijd terecht gekomen. En soms komt 

de vraag naar boven hoe komen we hier nog uit en hoe zal dat dan zijn. We 

mogen weten dat de gemeente door de kracht van God wordt bewaard tot de 

zaligheid (1 Petr. 1:5) en dat zij op weg is naar een heerlijke toekomst.  

Anderzijds hebben we de opdracht om al onze creativiteit te gebruiken om de 

gemeente samen te bouwen. Deze app zou een goed instrument kunnen zijn om 

dat “samen” te versterken. Hoe denkt u daarover? Uw reactie is welkom! 

Krijn Bor 
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ZONDAGSCHOOL/KINDERNEVENDIENST 

Hallo jongens en meisjes, 

Verlangen jullie ook zo naar het 'nieuwe ' normaal? 

Veel van de juffen in ieder geval wel! Wij missen jullie echt! 

Toen ik pas buiten bij de winkel Jolijn en Meike tegenkwam, zeiden zij dat ze 

wel weer graag naar de kerk zouden willen gaan. Fijn om dat te horen. 

Ik hoop eigenlijk dat wij in maart weer kunnen beginnen met de zondagsschool. 

Tot die tijd krijgen jullie elke week via juf Leonie, het verhaal toegestuurd dat 

wij normaal aan jullie zouden vertellen. 

Ondertussen zijn wij wel bezig geweest om te bedenken wat wij voor jullie met 

de Pasen kunnen doen....... Maar dat horen jullie nog! 

Voor de 40 dagentijd 

hebben we een 

speur/puzzeltocht 

bedacht. 

Als het goed is 

hebben jullie daar al 

een brief over 

gehad, en hebben 

jullie al 4 of zelfs al 

9 vragen 

beantwoord. 

Ik ben reuze 

nieuwsgierig of 

jullie alle posters 

kunnen vinden! 

Veel succes ermee, 

en hopelijk tot snel 

in de kerk of 

Hoeksteen! 👋🏻👋🏻 

Met de hartelijke groeten, namens de leiding, Annelies van der Kolk. 
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SPECIAAL VOOR BIKKELVADERS EN BIKKELZONEN! 
 

Neem jij je zoon mee op Vader Zoon Survival? Ga drie dagen samen met andere 

vaders en zonen survivallen. Denk hierbij aan een bivak bouwen, een kampvuur 

maken en een potje koken. 

Daarnaast is er tijdens het weekend 

genoeg tijd om het “diepere 

gesprek” aan te gaan. Ontdek hoe 

waardevol het is om dit als vader en 

zoon te doen, met het oog op de 

toekomst. 

Drie dagen lang “survivallen” om er samen sterker uit te komen. De Vader Zoon 

Survival van de HGJB is van 6-8 mei. Gaan jullie mee? Meld je aan op 

HGJB.nl/vzsurvival 

 

 

EMMA 

 

Hallo Allemaal  

Wij wensen jullie veel geduld en wijsheid in deze moeilijke omstandigheden.  

Het is lang geleden dat we bij elkaar zijn geweest en het duurt nog wel even 

ook is de verwachting.  

HOUD MOED, het komt goed.  

Namens de dames van het bestuur van EMMA wensen wij jullie GODS ZEGEN 

en hopen jullie in goede gezondheid (wanneer het weer mogelijk is) te 

ontmoeten.  

Groetjes Elly, Tiny Maartje en Corrie. 
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BERICHTEN 
 

Bedankjes 

 

Lieve mensen wij willen jullie allen hartelijk danken voor de kaarten en de 

attenties die we van jullie als gemeente mochten ontvangen voor ons 40-jarig 

huwelijksjubileum. 

Het is overweldigend wat je overkomt als je dit mag delen met elkaar, je weet 

dat er een gemeente is die er ook voor elkaar wil zijn. 

Het doet ons goed, nogmaals hartelijk dank. 

 

Hugo en Cockie Snaaijer 

 

 

Beste mensen, 

Iedereen hartelijk bedankt voor de kaarten, telefoontjes en andere blijken van 

medeleven die ik kreeg tijdens mijn verblijf gedurende 8 weken in “De Hoge 

Weide” in Strijen en ook nu nog na mijn thuiskomst.  

 

Stijnie Kwakernaat-Valk 

Pieter Repelaerstraat 91 

 

BEIROET 

 

Sinds maandag 24 augustus zijn wij, Bart en Nelleke Dorsman, aan het werk in 

Libanon. We zijn uitgezonden door de hulporganisatie Dorcas om te assisteren bij 

de hulpverlening na de enorme explosie op 4 augustus in een loods in de haven 

van Beiroet. Bart helpt Dorcas met het uitvoeren van de projecten. Nelleke is 

betrokken bij een groot project dat in Beiroet wordt uitgevoerd door Dorcas in 

samenwerking met 5 andere Nederlandse hulporganisaties.   

 

Tijdens de kerstperiode zijn we in Nederland geweest en begin januari zijn we 

weer naar Libanon vertrokken. Nu maar voor een korte periode. Dorcas Libanon 

heeft inmiddels meer personeel aangenomen en wij faseren langzaam uit. Het 
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plan was om 10 februari het werk af te sluiten en weer terug te keren naar 

Nederland. Maar het liep anders.  

 

Libanon is zwaar getroffen door corona. Er zijn niet genoeg bedden in de 

ziekenhuizen voor alle patiënten en het worden er steeds meer.  Bij aankomst 

was er dan ook een lockdown. Net als in Nederland waren alle winkels en 

restaurants gesloten. En auto’s mochten beperkt de straat op. De ene dag de even 

en de andere dag de oneven nummers. Veel mensen werkten thuis. Gelukkig 

konden we als Dorcas wel doorgaan met het verlenen van hulp. Tot 12 januari de 

lockdown werd aangescherpt: supermarkten, bedrijven, banken, 

overheidsinstellingen, alles ging dicht tot 25 januari. Ook de hulporganisaties. Er 

mocht alleen levensreddende hulp verleend worden. En, hoe gek het ook klinkt, 

het uitdelen van voedselpakketten hoort daar niet bij. Toen bekend werd dat de 

periode verlengd werd tot 8 februari hebben Bart en ik besloten om terug te gaan 

naar Nederland.   

 

Op dit moment (8 februari) geven we nog beperkt ondersteuning op afstand. 

Vandaag is bekend geworden dat de totale lockdown in 4 fases afgebouwd gaat 

worden. In de eerste fase die gaat duren tot 22 februari blijven alle winkels en 

bedrijven nog gesloten. Hulporganisaties mogen beperkt weer aan de slag en er 

zijn strenge regels. Voedselpakketten uitdelen mag weer, huizen repareren nog 

niet. Uitdelen van cash ondersteuning mag wel, trauma verwerking voor kinderen 

in groepen weer niet. Uitdelen mag niet op uitdeelpunten, maar moet aan de deur 

gebracht worden. En zo zijn er pagina’s vol met voorschriften.  

 

In tegenstelling tot Nederland is er in Libanon geen steunpakket van de regering. 

Veel mensen leven onder de armoedegrens en hebben de ondersteuning hard 

nodig. Wij sluiten onze periode in Libanon af, maar de hulpverlening gaat door. 

Wij zijn blij dat we een klein steentje hebben mogen bijdragen.  

 

Bart en Nelleke Dorsman 
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OPBRENGSTEN COLLECTEN 
 

    

 Collecten:  

 27-12-20 via app/bank of bus/week 53/01  €         676,75  

 03-01-21 via app/bank of bus/week 02  €         138,50  

 10-01-21 via app/bank of bus/week 03  €           60,50  

 17-01-21 via app/bank of bus/week 04  €         247,50  

 24-01-21 via app/bank of bus/week 05  €         494,00  

 31-01-21 via app/bank of bus/week 06  €         282,00  

    

 Deurbussen:   

 31-01-21 Zending/januari (ZWO)  €           74,75  

 31-01-21 Jeugdwerk/januari (HJP)  €           94,25  

 Giften:   

 (via app/bus/bank van 27 dec.2020  t/m 6 febr. 2021)  

  Kerk  €      1.395,50  

  Diaconie  €         256,00  

  Evangelisatie  €           40,00  

  Oecumene  €           81,00  

  Kerkomroep/kerktelefoon  €           29,50  

  Verjaardagsfonds/januari  €         180,00  

  Oudejaarscollecte  €         133,25  

  Busje Dorp  €         120,00  

  Hulpfonds. Mw. De Jonge  €           60,00  

  Heilig Avondmaal/Voedselbank  €         304,50  

  Kerkbalans  €           10,00  

  Verkoop Aquarel Jan Plaisier  €           50,00  

 Kerkbalans:  

  Ontvangen in 2020  €    85.973,52  

  Toezegging 2021  €    85.045,33  

  Reeds ontvangen  €    23.073,29  

 Kerkelijk bureau, Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek.  
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LAYOUT KLANKBORD 
 

Beste Klankbord lezeressen en lezers. Waarschijnlijk is 

het u al opgevallen dat dit Klankbord een andere layout 

heeft dan de voorgaande.  

 

De kolommen zijn verdwenen en alle artikelen zijn nu 

paginabreed opgemaakt.  

De opmaak in kolommen zou een betere leesbaarheid 

geven en als je een krant of tijdschrift leest is dit 

meestal mede om die reden in kolomstijl.  

 

Maar zoals u weet is het Klankbord gemaakt in A5. Of anders gezegd een 

boekje in klein formaat. En dat is gelijk het probleem waar je tegenaan loopt bij 

de opmaak van zo’n boekje in kolommen. Door deze kolommen is er een 

beperking met een afbeelding of een stuk tekst wat een bredere opmaak vraagt 

om het op een mooie wijze op te maken. Door voor een opmaak pagina breed te 

kiezen is de opmaak met een afbeelding of puzzel enz een stuk éénvoudiger en 

kan de tekst er ook gemakkelijk omheen lopen. Dus daarom nu voor paginabreed 

gekozen. 

 

Wij horen graag van u wat u ervan vindt. Of u toch bij voorkeur de uitvoering in 

kolommen leest. De redactie kijkt uit naar uw reactie.  

Mag ook per mail naar het bekende adres: klankbord@hervormdputtershoek.nl 
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I STILL BELIEVE 
 

I Still Believe; gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Jeremy 
Camp. 
In de film I still believe wordt het 

waargebeurde verhaal van de christelijke 

zanger Jeremy Camp en zijn vrouw Melissa 

verteld. De film is vernoemd naar het 

gelijknamige lied dat Camp schreef en waar 

miljoenen albums van werden gekocht.  

Jeremy, jong en ambitieus, wil het gaan maken 

als singer-songwriter. Met goede moed begint 

hij zijn studie aan de Calvary Chapel Bible 

College. Daar ziet hij tijdens een concert een 

jonge vrouw.  

Als hij haar na het concert opzoekt blijkt het om 

de bevlogen Melissa te gaan. Jeremy valt als 

een blok voor haar.  

Op het moment dat Jeremy steeds meer begint 

door te breken met zijn nummers, slaat het 

noodlot toe. Melissa is ziek. Heel ziek. Een 

enorme tumor in haar maag moet verwijderd 

worden. Er volgen verschillende 

behandelingen, tests en allerlei medicijnen 

moeten haar beter gaan maken. De dokters 

proberen alles. 

Net als je begint te denken dat het geloof van Jeremy en Melissa niet te breken 

is, zie je hun pijn en verdriet. Zoals het leven kan zijn, zoals het leven is. Je ziet 

de eenzaamheid. De angst voor de pijn en het onwetende. De woede die je 

voelt als gebed niet lijkt te helpen. Als God heel ver weg lijkt. Als je gelooft in 

wonderen, maar het wonder uitblijft.  

Inspirerend, Hartverwarmend, Ontroerend.            Nu te zien op Netflix. 
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Ingezonden door Jolande Kornaat
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KINDERKLANK 
 


