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INFORMATIE  COLOFON 
   

Predikant: Vacant  Eindredactie 

Consulent: ds. J. Breure  Arie Naaktgeboren 

ds.breure@hervormdputtershoek.nl   078-6761879 

  __________________________ 

Scriba  Redactie 

mevr. A.E. Meijer-Melissant  Arie Naaktgeboren 

Pieter Repelaarstraat 82, 3297 BM Puttershoek  Krijn Bor 

078-8422508 / scriba@hervormdputtershoek.nl  __________________________ 

Kerkelijk bureau / ledenadministratie  Layout 

Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek  Krijn Bor 

Telefonisch contact: terugbelverzoek per mail / post  __________________________ 

kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl  Kopij 

ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl  t/m 6/03/2023; 19:00 uur 

Koster  klankbord@hervormdputtershoek.nl 

Familie v.d. Kolk  of  Pieter Repelaerstraat 78 

Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek  __________________________ 

078-6764033 / koster@hervormdputtershoek.nl  Volgende nummer 

Johan de Klerk  19/03/2023 t/m 15/04/2023 

Kerkauto  __________________________ 

Bart Dorsman tel.: 06-12291480  Vragen over bezorging 

Zaalreservering De Hoeksteen  Jan Plaisier 

Leonie Verrijp  Schaduwrijk 71 

078-8423672 / hoeksteen@hervormdputtershoek.nl  078-6762151 

  __________________________ 

Banknummers  De redactie behoudt zich het recht  

Kerkrentmeesters:i          NL38 RABO 0373 7112 71  voor om kopij in te korten. Te laat 

Diaconie:                          NL39 RABO 0373 7100 89  aangeleverde of anonieme tekst  

ZWO:                                NL39 RABO 0373 7100 89  kan niet worden verwerkt. 

HJP:                                  NL04 RABO 0373 7113 01  Druk- en zetfouten voorbehouden. 

Verjaardagfonds:             NL85 RABO 0373 711 298   
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Ik ben voor jou een nieuwe naam. 

Ik ben je God en hiervandaan 

ga ’k als je schaduw met je mee 

door de woestijn en door de zee. 

 

Ik ben er als het leven lacht. 

Ik ben er voor je in de nacht. 

Ik ben er in je hoogste lied. 

Ik ben er als je ’t niet meer ziet. 

 

Ik ben de weg waarop je gaat. 

Ik ben er zelfs ten einde raad. 

Ik ben gegeven als je brood. 

Ik ben in leven en in dood 

je vriend. 

                                                                              Lied 934 
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KERKDIENSTEN  
 
12 feb 2023 10:00  17:00 

Predikant: ds. R. Agterhuis ds. G.v.d.Linden 

 Ottoland Waalwijk 

Organist: Nico van Oudheusden Nico van Oudheusden 

Zondagsschool: Leonie, Gerja, Maaike  

Oppas: Esther de Haan, Norali Smit 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Onderhoud groenvoorziening 

   

19 feb 2023 10:00  17:00  

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

 Nieuw-Lekkerland Loosdrecht 

Organist: Henk Mannee Henk Mannee 

Zondagsschool: Gerja, Nadine, Frank 

Oppas: mw. D. van Eck, Joost de Haan 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 

  

26 feb 2023 10:00  17:00  

Predikant:  ds. J. Breure ds. M.H. Vastenhout 

 Zwijndrecht Sliedrecht 

Organist: Henk Mannee Henk Mannee 

Zondagsschool: Nadine, Gerda, Merel  

Oppas: mw. I. Groeneweg, Nienke Hoek 

collecte: Diaconie 

Deurcollecte: Stookkosten gebouwen 
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5 mrt 2023 10:00  Na de dienst koffie drinken 17:00 

Predikant: ds. G. Bijkerk ds. C. Cluistra 

 Moordrecht Capelle a/d IJssel 

Organist: Nico van Oudheusden Nico van Oudheusden 

Zondagsschool: Gerja, Tineke, Maaike 

Oppas: mw. A. van Santen, Anna van Eck 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Kerk in actie 40 dagentijd collecte 

  

8 mrt 2023 15:00 Kinderdienst Biddag 19:30 Biddag 

Predikant: ds M.v.d. Graaf D    ds. G. Stougie 

 Maasdam Pernis 

Organist:  Nico van Oudheusden 

Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst 

Deurcollecte:  Bidstondcollecte 

  

12 mrt 2023 10:00  17:00 

Predikant: drs J. Bijl drs. P. van Dam 

 Strijen Houten 

Organist: Henk Mannee  Henk Mannee 

Zondagsschool: Tineke, Leonie, Merel 

Oppas: Ans Plaisier, Jolijn Dekkers 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Kerk in actie Binnenlands diaconaat 

  

19 mrt 2023 10:00 (15:00  Geref.Kerk HA HtH)            17:00 

Predikant: ds W. van Herwijnen            Ds. A.A.v.d. Berg  

 Zwijndrecht            Heinenoord 

Organist: Henk Mannee            Henk Mannee 

Zondagsschool: Leonie, Nadine, Frank 

Oppas: A. Molendijk, Nathan v.d. Zwaal 

Dienstcollecte: Pastoraat eigen gemeente 

 



6 

 

BLOEMENGROET 
 

8 jan Echtp. Vlasblom-Goud dhr. W. Kamp 

15 jan mw. M.v.d Boor-v.Rookhuizen Echtp. Van Ingen-Schoonenbeek 

22 jan mw. P. Remmers-Letterman mw. E. Vink-v.Wienhoven 

29 jan mw. P.J. Gravendeel Echtp. Ketting-Stoutjesdijk 

5 feb mw. H.M. den Otter mw. A. Meijer-Melissant 

 
 
MEDITATIE 

 

God heeft je lief 

 

Johannes 3:16 

Want God had de wereld zo lief  dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven 

 

Zo bekend en vertrouwd als deze woorden van Jezus ook zijn,  

elke keer weer treffen ze je en troosten ze je diep. 

Gods liefde kent geen grenzen, dat is bij ons wel heel anders.  

Wij passen wel op voordat wij ons hart openzetten.  

Want aan wie is je liefde besteed? 

God heeft de wereld lief. 

Zonder  beperking. Dus niet alleen de wereld van de gelovige mensen,  

van de oppassende en sympathieke mensen.  

En niet alleen van de arme en vertrapte mensen.  

Maar ook al die andere heeft Hij lief. 

 

Als Jezus het hier niet zo uitdrukkelijk heeft gezegd,  

zou je het nooit geloven. 

Dat is pure liefde! God gaat in zijn liefde tot het uiterste. 

Hij geeft zijn eigen Zoon Jezus Christus. Reddend, verzoenend, genezend! 

Zo lief had God de wereld. Zo lief had Hij jou en mij.  

Met maar één bedoeling: dat wij geloven in Hem.  
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Dat wij Hem niet afweren en in het donker blijven,  

maar zijn liefde als een groot geschenk in ons hart sluiten. 

 

Welke twijfels, vragen of moeite wij ook hebben,  

laat het ons vandaag weer eens treffen en troosten. 

God heeft jou lief! Hij meent het! 

 

Evelien Maas 

 
 

DIACONIE 
 

Catechisatie thema-avond Diaconie. 

 

De diakenen Victor, Leonie en Kalinka zijn 1 februari op bezoek geweest bij de 

catechisatie groep. Daar hebben we met elkaar gesproken over Diaconie. 

 

Wat houdt Diaconie eigenlijk in? En wat zien we daarvan terug in de gemeente? 

Waarom collecteren diakenen tijdens de dienst en waar gaat de opbrengst van de 

collecte naartoe? Wat is de rol van de diakenen bij het Heilig avondmaal? Er komt 

toch eigenlijk best wat bij kijken. Het was hartstikke leuk en leerzaam om met 

elkaar hierover in gesprek te gaan. Het dienen en omzien naar elkaar, eigenlijk de 

opdracht voor iedereen die de Here Jezus wil volgen.  

We leven niet alleen voor onszelf, we hebben elkaar nodig om te bouwen en te 

dienen in het Koninkrijk van God. 

Er is nog een leuk idee bedacht door een van de tieners om met elkaar uit te gaan 

voeren, we hopen u hier binnenkort meer over te vertellen... 

 

Met een hartelijke groet, Victor, Leonie Annie en Kalinka 
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Pastoraal en Diaconaal meldpunt ervaring ingezonden om met u te delen. 

 

In het Klankbord heeft u vast het stukje gelezen over het Pastoraal en Diaconaal 

meldpunt. 

Wij hebben hier ervaring mee en willen dat graag met u delen. 

Je wordt ziek en in dit geval allebei. Je probeert eerst al het nodige zelf te blijven 

doen.... U herkent dit vast wel. En dan is het uiteindelijk bekend geworden bij 

meerdere gemeenteleden, er volgden appjes en telefoontjes met de vraag: als ik 

iets voor jullie kan doen, bel je dan? 

Je zegt dat zal ik doen....maar ondertussen blijf je het toch zelf doen en tobben. 

 

Stel je hart open, alle hulp en onze verwachting is van God onze Heer. 

 

Je kunt een ander op verschillende manieren helpen. Door een maaltijd te maken, 

een kaartje te sturen, met vervoer, een boodschap enz. 

Eenieder heeft wel contact met iemand zodat we elkaar kunnen helpen. 

 

Schroom niet om een hulpvraag dat is onze ervaring. 

We hebben zoveel naastenliefde uit de gemeente mogen ontvangen. 

 

Met een hartelijke groet, Annie Vlasblom. 

 

 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

 

Beheer van de gebouwen en het kerkplein 

De kerk: 

Geen bijzonderheden op dit moment.  

 

Het kerkplein: 

De overgebleven stomp bij de Schakel is onlangs door de gemeente verwijderd. Het 

was een flink wortelgestel. Het is goed te begrijpen dat met zulke wortels de 

fundatie van een nabijgelegen gebouw het zwaar te verduren heeft.   
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Financiële zaken 

 

Begroting 2023: 

In november 2023 is de begroting voor het jaar 2023 opgesteld. Na goedkeuring 

door de kerkenraad is de begroting doorgestuurd naar de PKN. Die is er inmiddels 

ook mee akkoord gegaan. Hierna op hoofdlijnen de gegevens uit de begroting 2023 

in vergelijking met de vastgestelde cijfers uit het jaar 2021. De cijfers over 2022 

komen pas later beschikbaar. 

 

 

 
 

Bij de overige opbrengsten is rekening gehouden met de stijgende rente en de 

inkomsten uit beleggingen. In de begroting is verondersteld dat we vanaf augustus 

2023 weer de volledige kosten van een predikantsplaats gaan betalen. 

 

De actie Kerkbalans 2023: 

Na de actie Kerkbalans mochten we tot en met heden een bedrag aan toezeggingen 

noteren van EUR 81.340. Dat is een mooi bedrag, waarmee wij vanuit het CvK u 

Begroting Rekening

2023 2021

Inkomsten:

Levend geld 124.020        127.445         

Subsidies monument 8.275            8.275             

Overige opbrengsten 30.150          16.422           

Totaal inkomsten 162.445        152.142         

Uitgaven:

Pastoraat 76.980          101.632         

Kosten gebouwen (inc. mutaties fondsen) 55.650          36.980           

Overige organisatiekosen 18.390          12.967           

Bijdrage aan PKN, per saldo 730                563                 

Totaal uitgaven 151.750        152.142         

Overschot/tekort 10.695          -                  
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erkentelijk zijn.  Met uw vrijwillige bijdrage is ongeveer 65% van de inkomsten uit 

levend geld ingevuld. In de begroting 2023 is de post vrijwillige bijdragen 

opgenomen voor EUR 84.000. We zullen er gedurende het jaar naar blijven streven 

of we dit gaatje kunnen overbruggen, bijvoorbeeld door in de loop van het jaar 

nieuw ingekomen leden te vragen om alsnog aan de actie mee te doen.  

 

Overige zaken 

Vrijwilligersmiddag 

Boek de datum!                          Save the date!                Boek de datum! 

Op zaterdag 11 maart nodigt het CvK alle vrijwilligers (met partners en kids) van de 

Hervormde gemeente Puttershoek van harte uit voor een gezellig samenzijn in De 

Hoeksteen. Aanvang 15.00 uur.  Door inzet van velen wordt de gemeente in stand 

gehouden. Nu vormen we met elkaar de gemeente en doen we al het werk dus 

eigenlijk voor onszelf. Toch is het gebruikelijk om het werk binnen de kerk te 

splitsen in professioneel en vrijwilligerswerk. Wij willen deze middag graag even 

stilstaan bij het belang van dit vrijwilligerswerk en hiermee al die vrijwilligers als 

persoon te bedanken vanuit de gehele gemeenschap. Krijgt u als vrijwilliger van 

bijvoorbeeld de rommelmarkt, de zondagschool, de kinderoppas, YOR, het 

verjaardag fonds of het kerk autorijden een persoonlijke uitnodiging? Nee, die krijgt 

u niet. Als we dit gaan doen gaan we gigantische fouten maken door veel mensen 

te vergeten. Dit is dus een algemene uitnodiging voor al onze vrijwilligers. Nadere 

informatie volgt via de nieuwsbrief. U behoeft zich van te voren niet op te geven.  

 

Overleden CvK broeders 

Recent zijn twee broeders overleden die in het verleden een belangrijke bijdrage 

hebben geleverd voor het College van Kerkrentmeesters. Dit zijn de broeders Koos 

Haeck en Gerrit Bijl. De ÉÉn een man van de praktijk die je bij wijze van spreken 

dagelijks rond kerkplein en gebouwen kon bezigzien. De ander meer organisatorisch 

ingesteld, waaronder het voorzitterschap van de restauratiecommissie. Wij zullen 

hen nog lang blijven gedenken. 
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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-mail adres: kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl. Bij elke mail 

zal hij gepaste actie ondernemen.  

 

Namens het college; Bart Dorsman - secretaris 

 

 

PASTORAAL EN DIACONAAL MELDPUNT 
 

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

Daarom is er een pastoraal en diaconaal meldpunt in het leven geroepen.  

 

Voor pastorale zaken kan ieder gemeentelid bij dit meldpunt terecht met vragen op 

pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen. Natuurlijk kunt u 

ook nog steeds terecht bij uw wijkouderling.  

 

Voor diaconale zaken kunt u denken aan hulp bij financiële problemen, 

ondersteuning vanuit de gemeente, vragen rondom eenzaamheid, of praktische 

hulp. Bijvoorbeeld vervoer naar ziekenhuis of boodschappen hulp. Meldt uw vraag 

op tijd! 

 

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

pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl.  

AARZEL NIET, MAAR BEL OF MAIL 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl
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BIJBELLEES OCHTEND 
 

Vierde bijbel lees ochtend, 28 januari 2023 

Als opening las ik een stukje voor uit het boekje “Gods meesterplan aangaande 

Israël en de gemeente. Volgens de schrijver, Amir Tsarfati, een christen-Jood, is de 

lauwheid en arrogantie van de gemeente van Laodicea (zie openbaringen aan 

Johannes) slechts te bestrijden met gebed en Bijbellezen. Daar begint het mee!                                                                                                                             

Mattheüs 4 stond op het programma, we kwamen niet verder dan de verzoeking in 

de woestijn. Na het hoogtepunt van de doop van Jezus, met de Goddelijke 

goedkeuring (“Deze is Mijn Zoon…”) wordt Jezus door de Geest naar de woestijn 

geleid. Vroeger of later krijgt iedere christen die een statement maakt (doop, 

belijdenis, getuigenis, ambtsaanvaarding, noem maar op) te maken met een test, 

een beproeving. In dit geval direct een frontale aanval van de duivel! Hij probeert je 

te pakken op je zwakke plek. Dit kan van alles zijn. Jezus had honger op dat 

moment. Vasten…. Doen wij dat wel eens? Het is lichamelijk goed. Ook geestelijk 

geeft het een bepaalde training en kracht, weerstand bieden tegen lichamelijke 

verlangens. Het kan zelfs een stuk voldoening schenken als je je basale verlangens 

de baas bent. Al moet je natuurlijk niet doorschieten naar het andere uiterste, 

bijvoorbeeld een eetstoornis!                                                                                                                                                                      

Daarnaast wil God het vasten zegenen. Net als bidden en geven behoort het tot de 

normale christelijke praktijk, en is het een signaal dat je gehoorzaam én doelgericht 

bent. Gericht op God! 

“Als je de zoon van God bent….” De duivel begint met twijfel en verdeeldheid 

zaaien. Ook in het paradijs al. De Heer Jezus heeft direct een passende tekst klaar. 

Ongetwijfeld had Hij de woestijnperiode gebruikt Zich geheel op God en Zijn eigen 

taak te richten.  

Was de eerste verleiding gericht op het lichamelijk ongemak, de 2e geeft Jezus de 

optie om Zijn bediening een echte kickstart te geven. “Werp jezelf van de tempel, 

als iedereen ziet dat de engelen je opvangen ben je direct geaccepteerd als 
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Messias!” Hij gebruikt nota bene een prachtige Bijbeltekst om deze stunt te 

rechtvaardigen. Jezus wijst de duivel terecht met eveneens een Bijbeltekst. 

Belangrijk om de héle bijbel te lezen en kennen. Ook voor ons. 

Tot slot is daar voor Jezus de verleiding de toeristische route naar de 

wereldheerschappij te nemen. Omzeil het kruis, aanbid slechts mij, zegt de duivel. 

Jezus wijst dit resoluut van de hand. Alleen God is onze aanbidding waard. Ieder 

mens heeft voortdurend de keuze zijn (of haar) vertrouwen op iets of iemand anders 

dan God te stellen. Geld, bezit en een baan, aanzien en gezondheid… allemaal 

mooie en nuttige dingen, alleen is de vraag: durven wij dat alles prijs te geven als 

het onze relatie met God hindert? Of als God dat van ons vraagt? Er zijn maar zat 

landen waar bovengenoemde geneugten 1 op 1 verbonden zijn met het instemmen 

met een bepaalde geloofsbelijdenis of ideologie. Slechts de woorden “Jezus is 

Heer” kunnen een zekere dood betekenen. Blijkbaar gaat het echt ergens om! Dat 

klopt inderdaad. Het al of niet belijden van het koningschap van Jezus kan hier op 

aarde het verschil maken tussen een makkelijk en gerespecteerd leven of juist een 

gemarginaliseerd bestaan, vol discriminatie, spot, armoede, slaag en zelfs 

marteling en dood. Maar we moeten verder kijken. Zoals ook Jezus deed. 

Ongehoorzaamheid en ontkennen van Zijn koningschap leiden tot eeuwigs spijt! 

De vraag kwam nog langs of ik een bepaald doel had met de organisatie van deze 

samenkomsten. Zeker. Graag zie ik gemeentebreed informele groepjes ontstaan die 

regelmatig de bijbel lezen en bespreken, en samen bidden. Als het méér dan 6 

deelnemers worden zou ik zelfs willen splitsen, zodat de intimiteit blijft.  

Na een openhartig en gezellig uurtje besloten we de samenkomst. 

Wil je een keertje aanschuiven? Laatste zaterdagen van de maand in de 

consistorie! 

Govert Gravendeel 
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ZONDAGSSCHOOL 
 

 Op 26 februari begint het veertigdagenproject van de methode die we volgen, 

Bijbel Basics. 

Het thema dit jaar is:  

 

 Wie? Wat? Waar! – Op zoek naar wie Jezus is 

Wie is Jezus? Die vraag staat centraal in de verhalen 

die we dit jaar op weg naar Pasen lezen. In 

verschillende Bijbelverhalen zijn de mensen om Jezus 

heen in verwarring. Hoe kan het dat deze man sterker 

is dan de wind en het water, zonden vergeeft, en zegt 

dat Hij bij God vandaan komt? Wie is Hij toch?   

In het veertigdagenproject gaan we op zoek naar 

antwoorden op de vraag wie Jezus is? Het draait daarbij 

steeds om deze vragen: Wie is Hij toch? Wat denken de 

mensen om Jezus heen? En wat is waar, welke 

waarheid ontdekken we over Jezus?   

Met de kinderen hebben we een kerkraam. Elke zondag 

van de veertigdagentijd kan er een venster worden 

geopend, waarbij een raampje met een illustratie 

zichtbaar wordt. Zo wordt stukje bij beetje meer 

zichtbaar wie Jezus is en wie Hij voor ons wil zijn.  

Tijdens dit project lezen we de volgende teksten uit het Nieuwe Testament:  

- Zondag 1: Hij is toch die timmerman? (Marcus 6:1-6)  

- Zondag 2: Wie is Hij, dat de wind en het water Hem gehoorzamen? (Marcus 4:35-

41)  

- Zondag 3: Wie is Hij, dat Hij de zonden van mensen vergeeft? (Lucas 7:36-50)  

- Zondag 4: Hoe kan Hij zeggen dat Hij uit de hemel komt? (Johannes 6:25-51)  
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- Zondag 5: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? (Mattheüs 16:13-17, 20-21)  

- Zondag 6: Wie is Hij, dat Hij als een koning Jeruzalem binnenrijdt? (Mattheüs 

21:1-11)  

- Zondag 7: Hij is opgestaan, het is echt waar! (Lucas 24:13-35) 

 

 
 

 
 
 
 
BERICHTEN 

 

Soos 18+ filmavonden Maasdam 

 

Dit winterseizoen kijken we met elkaar een aantal keer op de zondagavond een film 

met een christelijke boodschap. Twee mooie films zijn al bekeken: I still believe en 

Heaven is for real. In de 40-dagen tijd zal de film Hotel Rwanda bekeken worden. 

Deze film laat het indrukwekkende, waargebeurde verhaal zien van een gewone 

man die de moed, de kracht en het vermogen had om zijn eigen leven op het spel te 

zetten om tal van onschuldige mensen te redden. Deze gewone man is Paul, een 

Hutu, die in de jaren ’90 tijdens de burgeroorlog in zijn vaderland Rwanda meer dan 

twaalfhonderd Tutsi-vluchtelingen in zijn hotel een onderdak biedt. 
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We kijken deze film op zondag 5 maart om 18.30 uur in het Ontmoetingscentrum 

van Maasdam. 

Soep en een broodjes staan klaar.  Welkom! 

 

Hartelijke groet, 

Fenny den Haan 

 
Van het verjaardagfonds. 

In dit nieuwe jaar hebben we weer de balans opgemaakt over het afgelopen jaar. Ik 

hou het kort! 

De dames en heren hebben in 2022 met de bekende groene busjes  3039,30 euro 

opgehaald. De mensen die te ver weg woonden, niet thuis waren of geen kleingeld 

in huis hadden, hebben 341,80 euro overgemaakt. Totaal dus 3381,10 euro! Héél 

veel dank voor al uw aandacht en moeite hiervoor! 

Met al uw bijdragen hebben we begin van het jaar een nieuwe kachel in de 

Hoeksteen betaald en aan het eind van het jaar, ook voor de Hoeksteen, nog een 

nieuwe vaatwasser kunnen kopen. 

Verder wil ik Bets IJsselstein héél hartelijk danken voor bijna 36(!) jaar lopen met 

de verjaardagskaarten. Na februari is het voor haar tijd geworden om daarmee te 

stoppen. Bets, bedankt voor je jarenlange inzet! We hebben Sandra Mekking bereid 

gevonden het stokje (lees: bus) van haar over te nemen. Welkom Sandra! 

We hopen dat 2023 een mooi jaar wordt. In álle opzichten! 

Vol vertrouwen vooruit! 

Hartelijke groet van Winny en Annie. 

P.S. het banknummer van het verjaardagsfonds staat voorin het Klankbord  ;-)  
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Bezorging Klankbord in wijk 1. 

 

De heer Rien van Ingen gaat verhuizen naar ’s Gravendeel. Hierdoor stopt hij met 

het bezorgen van het Klankbord. Rien, zo lang ik me kan herinneren, bezorgde jij het 

Klankbord in deze wijk. Door je vertrek is daar nu een einde aan gekomen. Hartelijk 

dat voor je trouwe inzet gedurende vele jaren. Het gaat jullie beiden goed in jullie 

nieuwe gemeente.  

 

Gelukkig was het vinden van een nieuwe bezorger zo gebeurd. Mevrouw Cobi 

Kuipers, heeft de bezorging in wijk 1 op zich genomen. Cobi bedankt voor de 

spontane bereidwilligheid om deze schakel te zijn in de communicatie binnen onze 

kerkelijk gemeente. Ik hoop dat je met veel voldoening het Klankbord in je wijk zal 

bezorgen. 

Jan Plaisier 

 

AMMAZING GRACE 

President Obama zong het in 2015 tijdens de begrafenis van een van de slachtoffers 

van het bloedbad in een kerk in Charleston. De video van dit moment ging de 

wereld over. 

Het lied is gecomponeerd door John Newton, een Anglicaanse predikant die leefde 

van 1725 tot 1807. Hij groeide niet met het geloof op. Kwam eerst bij de marine 

terecht en vervolgens in de slavenhandel. Hij werkte op het schip The Greyhound. 

Toen hij met zijn schip voor de kust bij Ierland in een enorme storm terecht kwam, 

begon er bij hem van binnen iets te veranderen. Hij had nooit geleerd te bidden, maar 

deed het toen toch. Langzamerhand kwam hij tot andere inzichten over God. Hij ging 

theologie studeren en werd predikant. Toen ging hij ook anders denken over de 

slavenhandel. Hij sloot zich zelfs aan bij de strijders voor afschaffing van de 

slavenhandel.  

Als predikant maakte hij liederen samen met dichter William Cowper. En zo is op een 

dag Amazing Grace ontstaan. Hij schreef het bij zijn nieuwjaarspreek van 1773, even 

na alle drukke Kerstdiensten. Amazing Grace is één van de bekendste Engelstalige 
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liederen, wellicht mede door de mooie melodie. Het staat ook in “Op Toon Hoogte”, 

als lied 182.  

 

Genade, zo oneindig groot,  

dat ik, die ’t niet verdien, 

het leven vond, want ik was dood, 

en blind, maar nu kan ‘k zien. 

    

Genade, die mij heeft geleerd 

te vrezen voor het kwaad. 

Maar ook, als ik mij tot Hem keer, 

dat God mij nooit verlaat. 

 

Want Jezus droeg mijn zondelast 

en tranen aan het kruis. 

Hij houdt mij door genade vast  

en brengt mij veilig thuis. 

 

Als ik daar in Zijn heerlijkheid 

mag stralen als de zon, 

dan prijs ik Hem in eeuwigheid 

dat ik genade vond. 

  

 

 

 

 

Ingezonden door Rokus Baan 

WORLD SERVANTS 

Hier weer een kleine update namens actiegroep Puttershoek! Na een hele gezellige 

avond voetbal, staat de volgende actie alweer gepland. Op donderdag 16 maart 

gaan we bingo spelen! Het zal om 19:30 beginnen en rond 21:30 weer eindigen. Er 

zijn genoeg leuke prijzen te winnen, maar het gaat vooral om het meedoen 

natuurlijk. Op www.geef.ws/bingoputtershoek 

 

Sponsor jij de actievoerders van actie 'Bingo!'? 

Met de actie 'Bingo!' bouwen de actievoerders 

met World Servants aan verandering. Jij kunt 

daarbij helpen. Sponsor jij hun actie? 

www.geef.ws  

 

http://www.geef.ws/bingoputtershoek
http://www.geef.ws/bingoputtershoek
http://www.geef.ws/bingoputtershoek
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staat de informatie nog een keer, mocht u het nog een keer willen checken.  

Ik heb bijna het doelbedrag gehaald en hoop dat dat kan gaan gebeuren met deze 

actie!  

Ik hoop jullie allemaal te zien in maart!  

Met vriendelijke groet,  

Joost de Haan   

 

 

Zang- en praise avond zondag 19 februari 19:00 uur 

 
Zondag 19 februari is het thema van de 

zang- en praise avond: Stilte. Met het feest 

van Kerst achter ons, gaan we op weg naar 

Pasen. Woensdag 22 februari is het as-

woensdag, de eerste dag van de 

vastenperiode. We zingen nummers die 

gaan over Stilte, bijvoorbeeld Stil wees stil 

mijn ziel, Aan uw voeten Heer, Wees stil 

voor het aangezicht van God etc. We 

nodigen u en jou weer van harte uit om te 

komen. De avond wordt georganiseerd 

vanuit de drie kerken, Hervormd Maasdam, 

Hervormd Puttershoek en Gereformeerd 

Puttershoek/Maasdam. We volgen het 

vaste schema, start om 19:00 uur in de 

hervormde kerk in Maasdam een 

koffiemomentje in het ontmoetingscentrum 

rond 19:45 uur, vervolg rond 20:00 uur en 

einde rond 20:30. Voor de pauze zingen we 

samen en na de pauze wisselen we gezang met gebed af. Locatie: Hervormde Kerk 

te Maasdam. 
Let op: deze dienst wordt niet uitgezonden  
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DE BOZE OVERWONNEN 

 

"Ik heb jullie macht gegeven over al de krachten van de vijand. Jullie zullen slangen 

en schorpioenen vertrappen. Niets, werkelijk niets, zal jullie kwaad doen." - Lucas 

10:19 

Als je de evangeliën leest, dan ontdek je dat het een van de belangrijkste 

bedieningen van de Here Jezus Christus was om mensen te bevrijden uit de macht 

van de boze. In Mattheüs 8:16 lezen wij dat men veel mensen met boze geesten bij 

Jezus bracht. Jezus dreef al die geesten uit met Zijn Woord en genas de zieken. 

 

De moderne theologie en psychiatrie geloven niet dat de boze en allerlei 

demonische machten en geesten in de mens schuilen. Ze hebben allerlei namen 

voor de verschillende gedragspatronen. Maar het is een feit dat er veel mensen 

rondlopen die gekweld en gepijnigd worden door boze machten. Velen van hen 

leven in grote angst. 

 

De geneeswijze van de Here Jezus Christus was toen goed en werkt ook nu nog. 

Want 'Jezus Christus was, is en blijft voor altijd Dezelfde' (Hebreeën 13:8). Hij kan 

u dus ook vandaag bevrijden van elke macht die u kwelt. Jezus heeft ons – alle 

gelovigen in Christus – namelijk macht gegeven over alle macht van de boze. 

 

Hij zegt in Marcus 16:17 dat we in Zijn naam boze geesten zullen verjagen. Wij 

hebben die macht gekregen, omdat Jezus op Golgotha voor ons gestorven is en de 

kop van de boze heeft verbrijzeld. Kolossenzen 2:15 zegt dat Hij Zich heeft ontdaan 

van alle heersers en machten. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en 

daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn. 

 

Nu kunnen wij in Jezus' naam met grote vrijmoedigheid in Zijn autoriteit bevelen 

dat de boze moet loslaten. Wij zijn meer dan overwinnaars over alle machten van 

de duisternis! 

 

Carolien Waardenburg 
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BEDANKJES 
 

 

Mede namens de kinderen willen wij u allen hartelijk bedanken voor de 

kaarten, telefoontjes, bloemen en gebeden. Tevens veel dank voor de 

vrijwilligers die mij naar de Rembrandt brachten om Koos te bezoeken 

 

Magda Haeck  

 

 

Lieve Gemeenteleden, 

 

Wat zijn we dankbaar voor het meeleven vanuit onze Gemeente.De vele kaarten, 

bloemen, appjes, telefoontjes, de diverse maaltijden en speciaal de 2 eigen 

gebakken cup-cakes. 

Het was hartverwarmend en het heeft ons goed gedaan. 

Met een hartelijke groet van Nico en Annie Vlasblom. 

 

 

Beste Gemeenteleden, 

 

Even een update over hoe het op het moment gaat. Zoals in mijn vorige stukje al 

stond zijn de onderzoeken eind 2022 redelijk goed verlopen. 

De medicatie is goed aangeslagen en we gaan gelukkig de goede kant op. Zelfs zo 

goed dat ik enkele maanden weg mag blijven uit het ziekenhuis. 

Weerstand en conditie zijn nog zwak, maar daar gaan we mee aan de slag. Dus 

gelukkig alleen maar goed nieuws dit keer. 

Tot slot wil ik iedereen bedanken die met mij heeft meegeleefd in de vorm van 

kaarten, telefoontjes of navraag bij mijn vrouw of zoon.  

Dit voelt voor mij erg fijn. 

Met vriendelijke groet, 
P. (Flip) Tuk 
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ROMMELMARKT VERKOOP JANUARI 2023 
 

VERKOOP ROMMELMARKT FEBRUARI 2023 

 

Vrijdag 24 februari van 13.30 tot 16.30 uur 

Zaterdag 25 februari van 10.00 tot 12.00 uur 

 

Verkoop iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur 

Inleveren van spullen op iedere maandag van 19.00 uur tot 20.00 uur 

Ophalen van spullen na een telefonische afspraak op werkdagen van 18.00 tot 

19.30 uur telefoonnummer 0622551924. 

 

Op Marktplaats staan ook artikelen onder het kopje rommelmarkt Puttershoek. 

De opbrengst is voor onderhoud gebouwen, u bent allen van harte welkom. 

Namens rommelmarktteam, 

 

An Klinge 

 

Veertigdagentijdkalender 2023 
 

Heeft u hem al? Zo niet in de kerk ligt er een klaar voor 

u.  

Ontvangt u hem liever digitaal dagelijks in uw inbox. 

Ga dan naar: 

https://petrus.protestantsekerk.nl/online-kalender-

veertigdagentijd 
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OPBRENGSTEN COLLECTEN 
 

 

Collecten : via coll./bank/app of bus januari 2023 

    

01-01 week 01 CvK  €           199,50 

08-01 week 02 CvK(stookkosten + gift)  €          386,50 

15-01 week 03 CvK   €           316,30 

22-01 week 04 CvK  €           268,20 

29-01 week 05 CvK € 279,85 

Deurbussen: 

29-01 Zending/jan (zwo) +gift € 123,10 

29-01 Jeugdwerk/jan (hjp) + gift € 81,55 

Giften en collecten: via coll./bus/bank/app/januari 2023 

 Kerk (giften) € 615,00 

 Diaconie tbv. Bloemengrt.8/1 € 251,25 

 GZB proj.ds. Vogelaar 15/1 € 274,65 

 Oecumene 22/1 € 150,15 

 H.A.Leger des Heils 29/1 € 758,70 

 Diaconie(giften) € 35,00 

 Opv.gezin pastorie € 20,00 

 Bloemen € 35,00 

 Verjaardagsfonds/jan € 25,00 

 Hulpfonds mw de Jonge € 50,00 

 Kerkradio € 19,50 

Kerkbalans: 

 Ontvangen 2022 € 82.465,32 

 Toezeggingen 2023 € 81.470,32 

 Reeds ontvangen  € 18.168,02 

Kerkelijk bureau, Kerkplein 3 3297 AX Puttershoek 
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