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Biddag voor gewas en arbeid 
 

Laat al mijn werk tot zegen zijn  
voor mensen om mij heen.  

Laat in mijn hart uw vrede zijn  
en werk zelf door mij heen.  

Maak mij als zout dat smaak verspreidt.  

Maak mij als licht dat zichtbaar schijnt,  
tot ieder woord en elke daad  

mijn Vaders liefde tastbaar maakt. 
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KERKDIENSTEN  
   

20 februari 2022 10:00  17:00  

Predikant: ds. G.A. v.d. Weerd ds. W. Hendriks 

 Geertruidenberg Ter Aar 

Organist: dhr. H Mannee dhr.  H. Mannee 

Zondagschool/Knd: Gerja, Merel  

Oppas: mevr. A/Plaisier en Nathan v.d. Zwaal 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 

   

27 februari 2022 10:00  17:00  

Predikant: ds. A. van Duinen drs. A. Kornaat 

 Loosdrecht Klundert 

Organist: dhr. H.Mannee dhr. H. Mannee 

Zondagschool/Knd: Nadine, Tineke  

Oppas: mevr. A.v.d. Kolk en Joost de Haan 

Dienstcollecte: Diaconie  

Deurcollecte: Pastoraat eigen gemeente 

  

6 maart 2022 10:00 Koffie drinken 17:00  

Predikant: ds. A.Groen ds. G.J. van Beek 

 Rijsoord Nieuw-Lekkerland 

Organist: dhr. N. van Oudheusden dhr. N. van Oudheusden 

Zondagschool/Knd: Merel, Leonie  

Oppas: mevr. E. de Haan en Nienke Hoek 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Kerk in Actie – 40 dagen tijd collecte 
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9 maart 2022 14:30 Kinderdienst Biddag 19:30 Biddag 

Predikant:  Barbara Broeren ds. J. Breuren 

 Puttershoek Zwijndrecht 

Organist: dhr. N. van Oudheusden dhr. N. van Oudheusden 

Oppas: mevr. I. Groeneweg 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Bidstondcollecte 

  

 13 maart 2022 10:00    15:00 H.A. Hth. 17:00 

Predikant: drs. P.M. van Dam ds. W. Herwijnen 

 Houten Zwijndrecht 

Organist: dhr. H. Mannee dhr. H. Mannee 

Zondagschool/Knd: Maaike Gerda  

Oppas: mevr. A Goud en Lieve v.d. Berg 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Kerk in Actie – binnenlands diaconaat 

  

20 maart 2022   10:00     17:00 

Predikant: ds. L. van Breejen ds. E. Agterhuis 

 Delft Heinenoord 

Organist: dhr. H. Mannee dhr. H. Mannee 

Zondagschool/Knd: Leonie, Gerja 

Oppas: mevr. A. Molendijk en Hannah v.d. Zwaal 

Dienstcollecte: Pastoraat eigen gemeente  

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 

 

   

   

   

   

www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 

http://www.kerkomroep/
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KINDERDIENST OP BIDDAG 

 

Kom, ga mee! (Naar de kinderdienst op biddag) 

Ga jij ook met ons mee? Want hoe meer kinderen er zijn, hoe leuker het is!  

Weet je nog dat we een ontzettend leuk feestje hadden op dankdag in november? 

Dat doen we gewoon nog een keertje. Omdat iedereen welkom is bij Jezus zeggen 

we ook tegen jou: kom, ga mee! De kinderen van de basisschool (en hun papa’s, 

mama’s, opa’s en oma’s) en alle anderen die dit niet willen missen zijn van harte 

uitgenodigd. 

Wat?  Eerst is er een korte kinderdienst (ca. 30 minuten). Kom je daarna 

mee naar de Hoeksteen voor een knutsel en wat lekkers? (Tijdens 

de dienst is er oppas voor de allerkleinsten in de Hoeksteen!) 

Wanneer?  Woensdag 9 maart van 14.30 tot 16.30 uur 

Waar?   De Hervormde Kerk en de Hoeksteen (op het Kerkplein in 

Puttershoek) 

Kun je alleen naar de dienst komen óf alleen naar het knutselen daarna? Dat is 

uiteraard geen probleem! 

 

Barbara Broeren 

 

 

BLOEMENGROET 
 

05/12 mevr.C.v.Waardenburg-de 

Geus 

mevr. N. Muller - Monster 

30/01 mevr. A. Bolt fam. De Ruiter - Gravendeel 

06/02 mevr. E. Westdijk - Korres mevr. J.v.Kleef - Speelman 
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MEDITATIE 
 

Als God liefde is, waarom is er dan zoveel ellende 

God wil graag wat doen aan al die ellende en heeft dat ook al bewezen, door zijn 

zoon te sturen! Alléén ... hij begint bij de oorzaak, bij jou en bij mij.                                        

Hoe staat het bijvoorbeeld met jaloezie en egoïsme? Ben jij bereid God bij het begin 

te laten beginnen - bij jou en mij dus?  

We kunnen gemakkelijk praten over natuurrampen, over oorlogen, over Afrika enz., 

maar de problemen beginnen al veel dichter bij huis, namelijk in ons eigen leven!         

Als God alle oorlogen vandaag liet ophouden, zouden ze morgen opnieuw 

beginnen!  

Het unieke van ons mensen is dat wij een vrije wil hebben gekregen. We kunnen 

onze eigen keuzes maken. Maar dat is nu ook juist ons grootste probleem. We 

kunnen geen vrije wil hebben zonder verantwoordelijk te zijn voor de keuzes die we 

maken. 

Iedere dag 1 foutje is 365 foutjes per jaar. Wanneer we 60 jaar worden is dat 

21900 foutjes ... dat is best veel. Als God alle mensen die niet een relatie met Hem 

willen of hebben zou vernietigen, kan Hij het lijden in één klap ongedaan maken. 

God wil echter niet alle mensen vernietigen, Hij wil graag dat ze tot Hem komen. 

Vandaar zijn geduld met ons.  

‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf’ is het enige antwoord. 

Als we Hem daarom vragen, wil Hij ons graag helpen om te voorkomen dat we 

dingen doen die verkeerd zijn en omdat Jezus voor ons stierf en opstond uit de 

dood, hebben we weer de vrije keus vóór God en Jezus.                                     
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Als God bestaat, dan bestaat Hij niet alleen bij rampen. God wil ook erkend worden 

in voorspoed en dat is waarom God soms ook de aandacht op zichzelf vestigt door 

het leiden van mensen.  

Wat als je de ander niet vergeven kunt? 

Maar wat als je de ander niet vergeven kunt, wanneer je bijvoorbeeld misbruikt 

bent. Komt dat ook van God? Moet je de ander vergeven? Mag je wel of niet boos 

zijn op die ander? Hoe moeilijk het ook is, wanneer je naar de ander kijkt zoals God 

naar jou kijkt in het licht van 1 Kor 13:7 – verdraagzaamheid – ben je in staat de 

ander te vergeven. Juist wanneer het moeilijk wordt, krijgt liefde pas echt de kans 

liefde te zijn. Wanneer je in moeilijke tijden toch getuigt, kun je daarmee andere 

mensen raken en is je getuigenis sterker.  

Uit: levensvragen volgens de GROEI Methode 

 

Ouderling Evelien Maas 

 

 

VEERTIGDAGENTIJD 
 

De Veertigdagentijd is de periode van Aswoensdag 

tot Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, 

bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van 

Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en 

ver weg. De Veertigdagentijd loopt in 2022 van 

woensdag 2 maart tot en met zaterdag 16 april. Op 

zondag 17 april is het Pasen.  

Binnenkort ontvangt u de Veertigdagentijd kalender. 

Een inspirerende uitgave, om elke dag te gebruiken 

en zo met gebeden, gedichten en korte meditaties 

toe te leven naar Pasen. 
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Het thema van de kalender is ‘Alles komt goed!’. Dat kan gemakkelijk klinken, en 

voor veel mensen op deze wereld is het misschien moeilijk te geloven. Tegelijk 

kunnen het ook woorden van hoop zijn, want God belooft ons een nieuwe wereld 

zonder pijn en verdriet. Hij vraagt ons om daar nu al iets van te laten zien: door de 

zieken te verzorgen, de armen eten te geven en de vluchtelingen onderdak te 

bieden. Door er voor elkaar te zijn, geven we de hoop van Pasen door, in het geloof 

dat alles goedkomt. 

We wensen u een gezegende veertigdagentijd.   

De kerkenraad 

 

Weetje: De veertigdagentijd duurt 46 dagen omdat er zes zondagen in deze periode 

vallen. De zondag is een feestdag en telt daarom niet mee.  

 
 

DIACONIE 
 

Op 16 januari jl. hebben we afscheid genomen van de vertrekkende diakenen en zijn 

de nieuwe diakenen bevestigd. Via deze weg willen we Tineke, Plonie en Jeannette 

hartelijk danken voor hun jarenlange inzet voor onze gemeente. Dit was, zeker in 

Corona tijd, geen gemakkelijke opgave. 

 

Nieuwe diakenen 

Het college van diakenen bestaat uit: Arnold Boudesteyn, voorzitter, Victor de Haan 

(penningmeester), Annie Vlasblom en Leonie Dekkers (secretaris). Hieronder willen 

we graag de nieuwe diakenen aan u voorstellen. 

 

Beste allemaal, mijn naam is Arnold Boudesteijn en ik mag sinds kort diaken zijn in 

uw gemeente. Fijn dat ik op deze manier dienend bezig kan zijn in Gods koninkrijk! 

Vanuit de Hubo ken ik velen van u al van gezicht en ik hoop de komende tijd u wat 

meer persoonlijk te leren kennen. Samen met mijn vrouw hebben we zes kinderen 

gekregen, vijf jongens en een meisje. Ik sta altijd open voor een gesprekje, vragen 
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of suggesties. Hopelijk kunnen we snel elkaar weer op een normale manier 

ontmoeten! 

Annie Vlasblom is voor de meeste geen onbekend gezicht, we wonen hier al vanaf 

1986 en voelen ons thuis in deze gemeente. Zelf ben ik een zorgzame/ actieve 

dame en ik ben altijd bereid om een helpende hand te bieden. Ik vind het fijn om als 

diaken wat te kunnen betekenen voor de Gemeente, in alle eerlijkheid respect en 

waardering voor elkaar en onze naasten. Als we samen daaraan werken dan 

kunnen wij een fijne Gemeente zijn tot eer van God.  

Ik geloof dat ik ook onder de mensen niet alleen ben.  

Ik geloof dat God door zijn Heilige Geest in mijn hart wil wonen.  

En dat God bij mij is vandaag en altijd, Amen.  

 

Mijn naam is Leonie Dekkers en ik woon met Corstiaan, Jolijn, Meike en Lauren al 

8 jaar met veel plezier verbonden aan onze gemeente. Op dit moment ben ik een 

paar maanden vrij en volg ik een opleiding tot tuinontwerper. Vanaf 1 mei pak ik 

mijn werk bij de gemeente Dordrecht weer op. Hier werk ik als beleidsadviseur 

informele zorg waar ik me bezighoud met welzijnsinitiatieven, vrijwilligersbeleid en 

mantelzorgondersteuning. Dit werk geeft mij alvast wat ervaring voor het werk bij 

de diaconie. Ik zie er naar uit om de gemeente te mogen dienen, net zoals de Heere 

Jezus dat deed.  

 

Hulp van de diaconie 

De diaconie heeft van oudsher de opdracht de gaven in te zamelen, de tafels te 

bedienen en om zorg te dragen voor de armen. U kunt echter voor meer zaken bij de 

diaconie terecht, denk aan hulp bij Wmo aanvragen, praktische hulp, dreigende 

overbelasting van mantelzorgers, hulp bij schulden, eenzaamheid, etc. Heeft u een 

vraag, spreek ons aan of neem contact op via diaconie@hervormdputtershoek.nl 

 

Buurtsoepie 

Tot slot brengen wij graag het initiatief Buurtsoepie van stichting Present onder de 

aandacht.  
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Het initiatief heeft als doelstelling: In contact komen met eenzame mensen achter 

de voordeur door soep te brengen en een praatje aan de deur te maken. Om 

vertrouwen te winnen en mogelijkheden om sociale omgang te bevorderen. 

Zij doen dit door in elke plaats in de Hoeksche Waard een distributiepunt te starten, 

waaruit soep kan worden opgehaald en verdeeld over de adressen van soep-

ontvangers. 

Kent u iemand met weinig sociale contacten, die een soepie verdiend, of wilt u 

actief worden als vrijwilliger, dan kunt u zich via de website aanmelden: 

https://stichtingpresent.nl/hoekschewaard/aanmelden/buurtsoepie/. Of neem 

contact met de diaconie (diaconie@hervormdputtershoek.nl) 

 

Namens de diaconie, 

Leonie Dekkers 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 

College van Kerkrentmeesters (CvK) 

  

Het college in haar nieuwe samenstelling is inmiddels tweemaal bij elkaar 

geweest. Beide vergaderingen nog met de vorige leden van het college. Er is veel 

aandacht besteed aan het overdragen van alle taken en van de lopende zaken. Er is 

sprake van een ‘warme overdracht’, waarbij de afzwaaiers de tijd nemen voor een 

goede overdracht en hun toezegging om beschikbaar te blijven als vraagbaak of 

aanvullende ondersteuning. Het nieuwe college heeft met voldoening kunnen 

constateren dat de zaken van de kerkrentmeesters helder zijn georganiseerd en 

duidelijk gedocumenteerd. Dit is een goede start voor het nieuwe college en we 

hopen dat bij de overdracht geen zaken tussen de wal en het schip zullen vallen. 

Het nieuwe college is de vertrekkende leden erkentelijk voor het door hen verrichte 

werk en voor hun inzet om tot een soepele overdracht te komen. Het nieuwe 

college is verheugd dat ze kan blijven steunen op de ervaring en grote inzet van de 

twee vrijwilligers op het kerkelijk bureau. Tevens zijn we verheugd dat we de 

ondersteuning blijven ontvangen van de oud-kerkrentmeesters die als 
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administrateur en beheerder van de ledenadministratie veel werk op de 

achtergrond voor ons blijven verrichten.  

In haar vergadering van 1 februari heeft het nieuwe college de taken als volgt 

verdeeld: 

Voorzitter:  Peter in ’t Veld 

Vicevoorzitter:  Erik Hoek   

Secretaris:  Bart Dorsman 

Penningmeester:  Christian Viskil (tevens plaatsvervangend secretaris) 

Algemeen:  Evert Jan van Eck 

De voorzitter Peter in ’t Veld zal het CvK vertegenwoordigen in het moderamen. Erik 

Hoek is hierbij zijn plaatsvervanger. 

 

 

De taakverdeling binnen het college met de directe aandachtsgebieden van de 

bestuurders: 

 

Peter in ’t Veld Vertegenwoordiger van het CvK in het moderamen 

Gezamenlijk juridische vertegenwoordiging van de gemeente 

naar derden 

Algemeen beheer van kerk en pastorie 

Elektronische beveiliging (toegangscodes, camera’s en beheer 

elektronische sleutels Scipio) 

Privacy beleid en acterend Functionaris Gegevensbescherming 

(FG) 

Beheerder van Googledrive voor CvK zaken   

1e contact voor dominee, kosters en organisten 

1e contact voor de lokale beheerder van Scipio 

ledenadministratie systeem (Arthur Jongenotter)  

Lange termijn plannen voor onderhoud van alle gebouwen en 

het kerkplein 

Contacten met Monumentenwacht en de link met subsidies 

(SIM – Subsidies Instandhouding Monumenten) 
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Contacten met de landelijke kerk inzake kerkrentmeester 

zaken. 

Erik Hoek Plaatsvervangend vertegenwoordiger van het CvK in het 

moderamen 

Algemeen beheer van Hoeksteen en de Schakel 

1e contact voor Hoeksteen vrijwilligers (Leonie Verrijp, Annie 

Vlasblom en Arie v.d. Berg) en Schakel vrijwilligers (JOR-

bestuur en Gebruikte Goederen Markt (GGM)-Rinus v.d. Kolk) 

Alle technisch specialistische zaken zoals verwarming, 

verlichting etc. 

Rooster voor kerkschoonmaken/ jaarlijkse onderhoudsbeurt in 

nauwe samenwerking met Annelies v.d. Kolk en de kosters. 

Bart Dorsman Gezamenlijk juridische vertegenwoordiging van de gemeente 

naar derden 

Agenda en verslagen van vergaderingen CvK 

Dienstroosters en overige planningen 

Aktie ‘Kerkbalans’ en de communicatie voor de gemeente 

Interne publiciteit zoals Klankbord en Nieuwsbrief (excl. de 

specifieke bijdragen van het kerkelijk bureau inzake collectes 

en giften) 

Interne en externe communicatie 

Ondersteuning bij het tuinonderhoud en 1e contact voor de 

tuinploeg (Paul Maas en dhr. Venema) 

Ondersteuning bij klein technisch onderhoud 

Contacten met derden inzake de toren. 

Christian Viskil Ondersteuning van de administrateur bij het samenstellen van 

de rekening, begroting en subsidie aanvragen 

1e contact van de administrateur (Cor Groenendijk) 

1e contact met het kerkelijk bureau (Lenie Groenewoud en 

Jenneke Hoogvliet) voor beleidszaken en bij vragen 

Sleutelbeheer en 1e contact met beheerder reservesleutels 

(Koos Haeck) 
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Verzekeringsportefeuille en 1e contact voor de ondersteuner bij 

Verzekeringszaken (Arie Naaktgeboren) 

Regelmatige toelichting van financiële zaken in CvK en 

Kerkenraad. 

Evert Jan van 

Eck 

Werkgeversverantwoordelijkheden zoals Arbo, 

Ontruimingsplan en Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) 

Beheer van beveiligingsmiddelen (noodverlichting, 

brandblussers, EHBO-zaken etc.) 

Algemeen ondersteunend. 

 

 

 

 

Kerkbalans 2022 

Eind januari zijn alle toezeggingen voor de actie Kerkbalans 2022 door het kerkelijk 

bureau geteld. Alle toezeggingen van de regelmatige bijdragers en de aanvullende 

toezeggingen zijn bij elkaar op een toegezegd bedrag uitgekomen van Eur 83.804. 

Dit bedrag ligt in lijn met de begroting voor 2022 en is tevens vergelijkbaar met 

2021 (toegezegd Eur 83.156, ontvangen Eur 82.325). Met een bijdrage uit de actie 

Kerkbalans tussen de Eur 80-85.000 is dit een stabiele bijdrage tot het in stand 

houden van onze gemeente in financiële zin. De actie draagt voor circa 50% bij aan 

onze totaal benodigde inkomsten. Wij zijn de gemeente erkentelijk voor het 

vertrouwen dat ze met hun bijdrage voor onze gemeente uitspreken. Wij zijn de 

vrijwilligers van het kerkelijk bureau erkentelijk voor het vele werk dat voor deze 

actie in de maanden december en januari verricht is. Ook de circa 20 vrijwilligers 

die deze actie mogelijk maakten willen wij voor hun ondersteuning bedanken. Door 

hen zijn de formulieren voor de actie per adres rondgebracht en bij nieuwe leden 

weer opgehaald.  
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Gebruikte Goederen Markt 

Het jaar 2021 was weer geen gemakkelijk jaar voor onze gebruikte goederen markt. 

Lange periodes was de markt in het gebouw De Schakel gesloten. De 

koopmansgeest van de vrijwilligers heeft echter weer tot mooie aanvullende 

initiatieven geleid. Een website werd de afgelopen jaren ontwikkeld en goed 

bijgehouden met interessante aanbiedingen, waardoor er een mogelijkheid 

gecreëerd werd om buiten de Schakel om toch artikelen aan de man te brengen. 

Hiervan is goed gebruik gemaakt. Onlangs heeft het bestuur van de markt het 

mooie bedrag van Eur 13.500 aan de kerk overgemaakt als de totale netto-

opbrengst van de verkoop over het jaar 2021. Dit is een substantieel bedrag. Wij 

willen alle circa 12 vrijwilligers die aan deze opbrengst hebben meegewerkt 

hartelijk bedanken voor hun inzet. Ook de vier leden die onlangs de club van 

vrijwilligers hebben verlaten willen wij bij deze nog bedanken voor hun inzet in het 

afgelopen jaar. De inmiddels nieuw toegetreden vrijwilligers willen wij van harte 

welkom heten. We hopen dat ze in de samenwerking met allen die zich op dit 

moment voor dit werk inzetten een goede tijd tegemoet mogen zien. Het is goed om 

te horen dat er met veel enthousiasme door deze club van vrijwilligers wordt 

samengewerkt en dat er ook geen gebrek is in de toelevering van gebruikte 

goederen. Het college van kerkrentmeesters wenst jullie veel genoegen met dit 

werk en goede verkoopresultaten toe in 2022. 

 

Contact met het college 

Indien u contact zoekt met het college, dan kunt u natuurlijk een individueel lid 

hiervoor benaderen. U kunt het ook per e-mail doen. Onderstaand collegelid zit 

achter het e-mailadres: kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl. Bij elke mail 

zal hij gepaste actie ondernemen.  

 

Namens het college; Bart Dorsman - secretaris 

 

 

 

 

mailto:kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl
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EVEN VOORSTELLEN 

 

De nieuwe ouderling wijk 7 is Govert Gravendeel. 

55 jaar, vooralsnog weduwnaar. Mijn goedbelegde 

boterhammen verdien ik als pontschipper op het 

voetveer Puttershoek-Zwijndrecht. Hobby’s o.a. 

lezen en muziek. Dat laatste vooral luisteren…  

Voor de tweede keer mag ik namens de kerk, en in 

het verlengde daarvan namens God, een gedeelte 

van onze leden bezoekjes brengen. Ik hoop daar, net 

als tijdens een vorige periode, weer veel van te 

leren. De verhalen van de mensen, en hoe het geloof daarin werkt, en soms 

tegenwerkt. 

De periode rond het heengaan van mijn vrouw heeft mijn uitzien naar de 

wederkomst van onze Heer Jezus nog versterkt. Ook ben ik me meer bewust 

geworden van de kracht die in het evangelie ligt en ook het belang van het gebed. 

Mocht het ter sprake komen, dan laat ik me graag uithoren! 

 

Een andere jas……. 

 

Graag stel ik mij aan u voor, al kennen velen van u 

mij al. 

Mijn naam is Annemarie de Haan-Bongers, 56 jaar 

en gelukkig getrouwd met Victor.  Samen hebben 

we 3 kinderen: Lianne, Esther en Joost. Inmiddels 

ben ik al aardig diepgeworteld in Puttershoek na 

28 jaar. 

De benoeming tot ouderling was voor mij relatief 

snel na het loslaten van de huisartsenpraktijk in het dorp, maar het voelde toch als 

een taak die nu op de goede tijd aangereikt werd. De verdieping zoeken van het 

geloof met de naasten om je heen vind ik heel mooi. We hebben boeiende 

kringavonden met een groep vrouwen en kinderwerk heeft ook mijn hart! 
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Nu dan proeven aan het ouderlingschap. Een andere jas aan. Mijn wijkgemeente is 

wijk 5. Zie ook de website. 

Ik hoop u in de komende tijd te ontmoeten, in de kerk, of bij een kop koffie thuis. 

Mochten er dringende zaken zijn, dan graag van u zelf uit contact: via het pastoraal 

meldpunt of anders per mail (annemarie@bonphysics.nl) 

 

Met een hartelijke groet, 

Annemarie de Haan-Bongers 

 

JOR 

We mogen weer! 

Na weer geen kerstgourmet vanwege de coronamaatregelen konden we eind 

januari eindelijk weer van start! Onder het mom van beter laat dan nooit hebben 

we, 28 dagen na oud & nieuw, nog geproost op het nieuwe jaar. Uiteraard ging dit 

op zijn JOR’s, met een kampvuur, kinderchampagne en marshmallows. Ook de 

andere avonden stonden er leuke activiteiten op het programma zoals een toernooi 

met verschillende spellen, de olympische winterspelen, filmavond, maar ook 

gewone schakelavondjes. Leuk om te zien is dat we dit seizoen veel nieuwe en 

enthousiaste jeugd hebben die bijna elke avond aanwezig zijn! 

 

Enthousiast geworden? Vanaf de tweede klas van de middelbare school ben je van 

harte welkom! Ietsje jonger? Geen probleem! Tot snel in de Schakel! 

 

ZIN IN KAMP 

Ook durven we weer een beetje te hopen dat JOR-kamp dit jaar door mag gaan. We 

starten in ieder geval binnenkort met de voorbereidingen. Dit wil je niet missen! 

Dus zorg dat woensdagavond 25 mei t/m zaterdag 28 mei geblokt wordt in je 

agenda! 

Groetjes van alle JOR-leiding! 

 

 

 

mailto:annemarie@bonphysics.nl
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PASTORAAL MELDPUNT 

 

We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd. 

Daarom is er sinds kort een pastoraal meldpunt in het leven geroepen. Bij dit 

pastoraal meldpunt kan ieder gemeentelid terecht met vragen op pastoraal 

gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen.  

Bel naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of stuur een email naar 

pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl 

Natuurlijk kunt u ook nog steeds terecht bij uw wijkouderling.  

Aarzel niet, maar bel of mail.   

 

ZONDAGSSCHOOL/KINDERNEVENDIENST 

 

Hoi allemaal 

Na een aantal zondagen dat we elkaar niet konden ontmoeten is er inmiddels 

gelukkig weer wat ruimte voor versoepeling. 

Wanneer ik dit schrijf zijn we net begonnen met 

een blok van 4 verhalen uit het Bijbelboek en 

evangelie van Marcus. Met de komst van de Here 

Jezus is er een nieuwe tijd aangebroken en in de 

verhalen kunnen we dan ook horen dat met Jezus 

Gods nieuwe wereld is begonnen!Beloofd land in 

zicht!  

Dat is het thema van het paasproject wat begint 

met de veertigdagentijd. God bevrijdde de 

Israëlieten uit Egypte, waar ze als slaven werkten. 

Ze gingen vervolgens door de woestijn op weg naar het beloofde land dat God hun 

had beloofd. De Bevrijdingsdag noemden ze voortaan het Paasfeest. Ieder jaar 

tijdens het paasfeest denken ze aan de bevrijding terug. Net als voor de Israëlieten 

mailto:pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl
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is Pasen ook voor ons een feest van bevrijding. We vieren dat we bevrijd zijn door 

Jezus! En, net als zij, zijn wij ook op weg naar het beloofde land: Gods nieuwe 

wereld. Binnenkort horen jullie meer over het Paasproject…. 

 

Groetjes namens alle leiding, 

Elleke Smit 
 

10 REDENEN VOOR DE NBV21 OP KANSELS EN NACHTKASTJES 

 

Door Wim de Bruin, oudtestamenticus en als 

predikant verbonden aan de Hervormde Gemeente 

Bleiswijk (wijkgemeente Dorpskerk). 

 

Als ik voorga in een gastgemeente, valt mij op dat 

de NBV21 nog lang niet overal in gebruik is 

genomen. Anders dan in 2004 bij de introductie 

van de toenmalige NBV het geval was, blijken 

kerken en gemeenteleden terughoudend in de 

aanschaf van ‘weer een nieuwe Bijbel’. Ik noem 

10 redenen om die stap wèl te zetten. 

1. Volwassenwording 

De Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 ging uit van een in ons taalgebied nieuw 

principe. In mijn eigen woorden gezegd: In plaats van woord-voor-woord werd zin-

voor-zin vertaald. Een groot voordeel was dat de Nederlandse doeltaal daardoor 

breder en rijker kon worden ingezet. Meer nuance en gelaagdheid konden worden 

uitgedrukt. Maar er waren ook nadelen. Noem het ‘kinderziekten’. Die zijn in de 

aanpassing van 2021 grondig aangepakt.  

2.Minder vrij 

Het zin-voor-zin vertalen in de NBV van 2004 schoot wel eens door. Het leidde tot 

soms erg vrije weergaven van de grondtekst. Ruth 3:9, met de vraag van Ruth aan 

Boaz – “Wilt u mij bij u nemen…?” (NBV 2004) – is daarvan een treffend 
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voorbeeld. Het gebruikte beeld van een vogel die een kuiken onder de vleugels 

geborgenheid biedt (dat bovendien teruggrijpt op hoofdstuk 2:12) viel evenwel weg. 

De vertaling ‘schuilen’ in de NBV21 doet meer recht aan de grondtekst.  

3.Minder invullen 

Vanuit de behoefte om een zo helder en zinvol mogelijke vertaling te leveren, vulde 

de NBV van 2004 soms net te veel in. Maar dat is niet de taak van een 

Bijbelvertaling. In de NBV21 is dit op vele plaatsen gecorrigeerd. Een eenvoudig 

voorbeeld is Genesis 1:2, “De aarde was nog woest en doods”. Het te veel 

invullende woordje ‘nog’, dat niet zo in de grondtekst staat, is in de NBV21 

verdwenen.   

4.Kern- en motiefwoorden 

In Genesis 9 komt in de grondtekst zeven keer het woord berit voor. In de NBV 2004 

was dit zesmaal vertaald met ‘verbond’, in vers 11 echter met (de op zich goed 

mogelijke weergave) ‘belofte’. Hoewel het woord in vers 11 het accent van ‘belofte’ 

heeft, raakte de motiefwerking (zeven keer ‘verbond’) hierdoor verstoord. In de 

NB21 is dit hersteld, zoals dat ook op veel andere plaatsen is gebeurd. 

5.Samenhang 

Op meerdere plaatsen was behoefte aan een meer consistente vertaling, die 

bredere verbanden binnen een Bijbelboek of zelfs verschillende Bijbelboeken 

zichtbaar maakt. Een goed voorbeeld is Jona 3:8 (vgl. 3:10), “Laat iedereen anders 

gaan leven” (NBV 2004). In de grondtekst staat echter een in het Oude Testament 

veel gebruikte uitdrukking, die in de NBV21 consequenter is vertaald. Jona 3:8 luidt 

nu: “Laat iedereen breken met zijn kwalijke praktijken”.  

6.Gebruikelijke uitleg 

Een voorbeeld is Genesis 3:15 over de vijandschap tussen het nageslacht van de 

vrouw en van de slang. Het begin van tweede versdeel staat in de NBV van 2004 in 

het meervoud: “zij verbrijzelen je kop”. Hoewel deze vertaling van het enkelvoud in 

de grondtekst (als collectief opgevat) mogelijk is, werd het daardoor moeilijker de 

verbinding te leggen met een door veel lezers gemaakte nieuwtestamentische 
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toepassing op de strijd tussen satan en Jezus. In de NBV21 is dit om deze reden 

aangepast. 

7.Eerbiedshoofdletters 

De eerbiedshoofdletters voor God, Jezus en de heilige Geest zijn terug. Hoewel de 

grondtekst dit gebruik niet kent, is het goed dat de NBV21 tegemoet komt aan de in 

onze context en cultuur verwortelde behoefte aan deze uiting van respect. 

8.Wetenschappelijke inzichten 

Onderzoek van de Bijbel gaat altijd door en levert steeds nieuwe resultaten op. Zo 

blijkt dat de in de NBV van 2004 naar een voetnoot verbannen bekende weergave 

van Genesis 12:3 betere papieren heeft dan de toen in de hoofdtekst geplaatste zin: 

“Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij”. In de NBV21 

vinden we de meer vertrouwde weergave “In jou zullen alle volken op aarde 

gezegend worden” terug in de hoofdtekst. 

9.Goed leesbaar Nederlands 

Het blijft een genoegen om de Nieuwe Bijbelvertaling te lezen. Het gebruik van een 

breed Nederlands taalbereik en zorgvuldige aandacht voor verschillende soorten 

prozaïsche en poëtische teksten liggen hieraan ten grondslag. Met de genoemde 

punten van verbetering is er een mooie balans gevonden tussen brontaal en 

doeltaal. 

10.Gods Woord in de best mogelijke vertaling 

Dat willen we toch? Als het gaat om het Woord van onze God zo goed mogelijk in 

onze eigen taal te horen, doen we het niet met minder dan het best voorradige? Dat 

zou moeten gelden voor de kerkdienst en voor ons persoonlijk Bijbellezen. Op die 

paar tientjes kan het toch niet vastzitten? 

 

BERICHTEN 

Nieuws over  SMAKELIJK ETEN + 

Met ingang van deze maand willen we weer opstarten met de maaltijd-avonden 

van Smakelijk Eten +. 
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Er kunnen maximaal 20 mensen bij ons aan tafel schuiven en met ons mee-eten.U 

kunt zich opgeven bij Tineke van Horssen, tel.nr. 078 7856281of bij Cobi Kuipers, 

tel.nr. 078 6762671 Ook kunt u zich aanmelden op de intekenlijst die in de hal van 

kerk onder de toren hangt. 

De eerste avond zal zijn op donderdag 24 februari met inloop vanaf 17.30 uur. We 

zullen nog wel de nodige corona-maatregelen in acht nemen, zoals bij binnenkomst 

een mondkapje dragen en aan tafel de vereiste afstand.  

De kosten zijn 3 euro per persoon, te voldoen op de avond zelf. 

We hopen weer op gezellige avonden. 

 

Bijbelkring “Jezus ontdekken” 

De Bijbelkring “Jezus ontdekken gaat weer verder en wel om de veertien dagen. 

Eenieder is van harte welkom. Wel graag even opgeven als u mee wilt doen. 

Iedere avond is een afgesloten geheel dus als je een keer niet kan: geen probleem. 

Aan de hand van het boekje “Jezus ontdekken” gaan we samen op pad. 

We gaan kijken wat Jezus voor ons kan betekenen en wat hij met ons wil delen en 

doen. 

De schrijver is Jos Douma, Ik bid en hoop dat we met elkaar tot verdieping van ons 

geloof mogen komen om zo Jezus te ontdekken wat hij in u en mijn leven 

teweegbrengt. 

De avonden beginnen om 19.30 uur en we proberen voor 21.30 uur klaar te zijn. 

Om 19.00 uur is de Hoeksteen open en is er koffie. 

Hier de datums voor dit seizoen: 15 februari, 1 maart, 15 maart, 29 maart,12 april. 

Met vriendelijke groet, Ouderling Hugo Snaaijer. Tel.nr.: 078-6764083 

Praise-avonden 

We hadden goede voornemens afgelopen november, maar weer moesten we even 

pas op de plaatsmaken. Maar: we mogen weer! Als u dit berichtje leest hebben we 

hopelijk de eerste praise-avond van 2022 weer gehad op 13 februari.  
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We starten om 19.00 uur. We zingen eerst een aantal liederen met elkaar. Rond 

19.45 uur hebben we een korte pauze, waarna we nog ongeveer een half uur verder 

gaan. Het tweede deel van het programma is wat vrijer met de mogelijkheid om 

tussendoor te bidden. Dit kan in stilte, maar mag ook hardop. De gebeden wisselen 

we af met gebedsliederen. Om ongeveer 20.30 uur sluiten we de avond af. Eenieder 

is van harte welkom (ook wanneer je alleen tot de pauze aanwezig kunt of wilt zijn 

of alleen erna).  

 

Locatie: in de kerk 

Data voor het komende seizoen: 13 maart, 10 april, 15 mei, 12 juni. 

 

Meer informatie? Of heb je liederen die je graag wilt zingen? Neem dan gerust 

contact op met Barbara Broeren (06 30 74 65 99/ singinn@hervormdputtershoek.nl)  

 

BEDANKJES 

 

Beste Gemeente leden,  

Wij willen u graag bedanken voor uw gebeden en bemoedigende kaarten 

die wij mochten ontvangen na mijn operatie en alle onderzoeken die 

daarna nog hebben plaatsgevonden. 

Dit hebben wij heel erg gewaardeerd, echt hartverwarmend. 

  

Hartelijke groet van Arie en Martina 

Roos, Jeffrey, Bart en Daan van Inge 

 

 

 ROMMELMARKT 

Rommelmarktverkoop februari 2022 

Vrijdag 25 februari van 13.30 tot 16.30 uur 

Zaterdag 26 februari van 10.00 tot 12.00 uur 

Iedere dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur 

 

mailto:singinn@hervormdputtershoek.nl
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Rommelmarktverkoop maart 2022 

Vrijdag 25 maart van 13.30 tot 16.30 uur 

Zaterdag 26 maart van 10.00 tot 12.00 uur 

Iedere dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur 

Op maandagavond kunnen er spullen worden ingeleverd van 19.00 tot 20.00 uur 

Telefonisch kunt u een afspraak maken om spullen te laten halen nr. 0622551924 

op werkdagen van 18.00 tot 19.30 uur. 

Vanwege coronaregels zijn mondkapjes verplicht en per keer kunnen er een aantal 

mensen naar binnen i.v.m. afstand houden. 

Op marktplaats staan ook spullen die worden aangeboden onder het kopje 

rommelmarkt Puttershoek. 

U bent allen van harte welkom. 

De opbrengst is voor onderhoud gebouwen. 

Namens rommelmarktteam 

An Klinge 

 

 

EMMA 

 

Hallo Allemaal,  

 

Wij zijn blij dat het weer mogelijk is om met de EMMA dames weer bijeenkomsten 

te houden.  

Wat hebben we het gemist, om samen te zingen, spelletjes te doen, het delen van 

lief en leed en natuurlijk ook te luisteren naar de MEDITATIE. 

Wij hopen en bidden dat we daarmee door kunnen en... mogen gaan. 

Ook zijn we blij dat we een nieuw lid erbij hebben.  

Ieder nieuw lid is van harte welkom.  

GEÏNTERESSEERDEN kunnen altijd contact met ons opnemen voor informatie.  

 

Groetjes van Tiny Spaans, ELLY  Voogt, Maartje Jansen en Corrie Wimmer 

 



-25 - 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-26 - 

 

  

W
ijkindeling m

et de w
ijkouderlingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-27 - 

 

  

OPBRENGSTEN COLLECTEN 

 

Collecten : via coll./bank/app of bus januari 2022 

    

02-01-22 week 01  €           173,00 

09-01-22 week 02  €          83,50 

16-01-22 week 03  €           291,80 

23-01-22 week 04  €           257,25 

30-01-22 week 05 € 323,90 

     

Deurbussen: 

30-01-22 Zending/jan.(zwo) € 71,90 

30-01-22 Jeugdwerk/jan.(hjp) € 72,30 

Giften en collecten: 

 kerk/ div. giften € 700,00 

 Diaconie tbv. Bloemengroet 9/1 € 59,50 

 Kerktelefoon € 19,50 

 Kerstgroet € 10,00 

 Klankbord € 50,00 

 Busje dorp (1x) € 112,55 

 Busje ZDS/KND 2021 + gift € 33 

 Verjaardagsfonds / jan. € 23,50 

 Hulpf. Mevr. De Jonge € 50,00 

 GZB project ds Vogelaar 30/1 € 438,45 

 Heilig Avondmaal Voedselb.30/1 € 651,45 

 Oecumene 23/01 € 148,75 

Kerkbalans: Ontv. 2021 (na correctie) € 82.325,08 

 Toezeggingen 2022 € 83.519,07 

 Reeds ontvangen 2022 € 20.226,88 
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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 Puttershoeke-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  

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.  
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