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Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de wereld wil slechts strijd. 

Al wordt het recht beleden, 

de sterkste wint het pleit. 

Het onrecht heerst op aarde, 

de leugen triomfeert, 

ontluistert elke waarde, 

o red ons sterke Heer. 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

Gij die de vrede zijt, 

die voor ons hebt geleden, 

gestreden onze strijd, 

opdat wij zouden leven 

bevrijd van angst en pijn, 

de mensen blijdschap geven 

en vredestichters zijn. 
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KERKDIENSTEN  
   

20 maart 2022 10:00  17:00  

Predikant: ds. L. den 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 

   

27 maart 2022 11:00 Connected dienst 17:00  

Predikant: ds. Johan Breure drs. G.v.d. Linden 

 Zwijndrecht Waalwijk 

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

Zondagschool/Knd: Elleke, Nadine  

Oppas: mevr. P. Vrijlandt en Norali Smit 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  

Deurcollecte: Onderhoud Kerkplein 

  

3 april 2022 10:00  17:00  

 Koffiedrinken na de dienst  

Predikant: ds. M. Vastenhout ds. A. Vroomans 

 Eethen Rijnsburg 

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

Zondagschool/Knd: Tineke, Maaike  

Oppas: mevr. D. van Eck en Joost de Haan 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Zondagschool / Kindernevendienst 
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10 april 2022 10:00 Palmpasen 17:00  

Predikant:  Prop. J. Mulder ds. J.S. Telgenhof 

 Nijkerkerveen Strijen 

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

Zondagschool/Knd: Gerda, Merel  

Oppas: mevr. A. van Santen en Nienke Hoek 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Onderhoud Kerkplein 

  

15 april 2022 15:00 19:30 uur 

Goede vrijdag Aangepast H.A. Viering H.A. 

Predikant: ds. R. ten Napel ds. A.A. v.d. Berg 

 ’s Gravendeel Puttershoek 

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

Bekercollecte: St.fonds Zimbabwe van mevr. De Jonge 

Deurcollecte: Onderhoud orgel 

  

17 april 2022   10:00    Pasen 17:00 

Predikant: ds. A.A. v.d. Berg ds. M. Dubbeldam 

 Puttershoek Giessenburg 

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

Zondagschool/Knd: Gerja, Leonie 

Oppas: mevr. J. Renkema en Lieve v.d. Berg 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  

Deurcollecte: Pastoraat eigen gemeente 

 

   

   

   

   

www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 

 

http://www.kerkomroep/


-6 - 

 

  

BLOEMENGROET 
 

13/02 mevr. A.v. ’t Hof-Notenboom Fam. Meijer-Bekkers 

20/02 dhr. F. Tuk mevr. H. Kooij 

27/02 mevr. L. Groeneveld mevr. J. Buizer-Minnaard 

06/03 mevr. A. Plaisier-van Es mevr. T. Markusse-Fierant 

 
BERICHT UIT DE PASTORIE 
 

ieve gemeenteleden, zusters en broeders, hierbij opnieuw een bericht uit de 

pastorie. Ik schrijf dit stukje op maandag 7 maart, de oorlog in Oekraïne houdt 

ons allen bezig en tegelijk ben je druk met je eigen leven. Het thema van de 

paaskalender is hierbij een indringende vraag: ‘Komt alles goed?!’ We geloven dat 

eens alles goed komt, dat Pasen het laatste woord zal hebben, dat Jezus onze Heer 

werkelijk dé Heer is in de wereld en ons eigen leven. Maar het gaat wel door 

stormen heen, zo hoorden we in de preek van ds. Groen op 6 maart over de 

discipelen in de storm op het meer. De vaste hoop in ons hart is nu nog onzichtbaar, 

wordt beproefd en vraagt zo steeds opnieuw om geloof! (Preek Rom.8 . 27 

februari!)  

Hoe is het nu met de storm in de pastorie? Ik zie in grote dankbaarheid terug op de 

dienst van 27 februari. Heel bijzonder hoe deze dienst mocht verlopen en 

overkomen. Ik voelde me goed op de kansel: een duidelijk teken van vooruitgang 

met vertrouwen voor de toekomst. Dan wil je eigenlijk gelijk door naar de volgende 

dienst... Maar tegelijk kan ik nog niet automatisch uitgaan van mijn normale 

conditie, met beleid zal ik volgende stappen moeten zetten. In de week dat ik dit 

schrijf spreken we hier dan ook over met elkaar in het moderamen met ook de 

classispredikant aan tafel.  

L 
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Niet alleen wij maar velen in de gemeente herkennen de storm(en) in hun leven! Ik 

wens u en jullie allen toe dat je daarin mag weten en geloven door de Heilige 

Geest: de Here Jezus is erbij! Zoals Hij erbij was in de storm op het meer, terwijl de 

discipelen dachten alleen te zijn en onder te moeten gaan. En zo is de vraag van 

Jezus aan hen ook voor ons beslissend: ‘Heeft u dan geen geloof?!’ Daar komt het 

op aan en daarin mogen we ons blijven oefenen, zeker steeds dichterbij Goede 

Vrijdag én Pasen!         

Een gezegende tijd voor Pasen en met een hartelijke groet, 

 

ds. Ard van den Berg en Jojanneke 

 

 

MEDITATIE 
 

Naar aanleiding van Mattheüs 4: 1 tot 11. De verzoeking/ eenzaamheid. 

Wie kent het niet, het ene is nog niet gebeurd of het andere komt er achteraan. 

Je loopt constant achter de feiten aan. Je krijgt er maar geen grip op. Teneinde 

raad neem je je voor om het rustiger aan te gaan doen. Je zoekt de stilte op. In 

Jezus tijd was het nogal makkelijk een klein stukje de stad of dorp uit en het leven 

stond stil. 

Zo ging Jezus op weg, nadat Hij gedoopt was. 40 dagen in de woestijn, hoe kun je 

dit nu vol houden. Wij mensen zijn weleens te bang om stil te zijn. Er moet altijd 

iets draaien op de achtergrond. Jezus had dat niet. Het enige wat hij had was de 

verbinding met zijn Vader. Daar in die stilte van de woestijn en de eenzaamheid 

heeft hij toen ervaren wat het was om alleen te zijn, helemaal terug geworpen op 

jezelf. 

Wij zouden roepen en vragen van waar komt mijn hulp? Jezus weet dat de Vader bij 

hem is. Toch heeft hij nadat zijn aardse bestaan bijna ophield, een nog grotere 

eenzaamheid gekend.  

Stel voor: je weet wat er gaat gebeuren, je ziet het voor je ogen uitrollen en je kan 

het niet stoppen. Waar moet je heen?  
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Die vraag stellen de mensen zich hun hele leven al: waar moet ik heen? Zo heeft 

ook Jezus gebeden of de drinkbeker aan hem voorbij kon gaan, zodat het lijden en 

de verschrikkelijke eenzaamheid aan het kruis hem niet zouden treffen. Voor hem 

was de eenzaamheid in de woestijn een rijpingsproces voor wat er komen ging, in 

het volle besef dat hij alles wist.  

Hoe gaan wij om met eenzaamheid? Weten we dat te doorbreken of gaan we zielig 

in een hoekje zitten en klagen we onze nood? Zou het niet raadzaam zijn om aan 

God te vragen: hoe kom ik eruit? Vraag het daarom maar aan Hem, hij heeft zicht op 

de toekomst en ook op die van jou. Maar nu andersom: wat doen u en jij om de 

eenzaamheid van anderen op te lossen, of hebben we het te druk om onze eigen 

eenzaamheid te vullen met van alles en nog wat?  

Kortom, waar vind jij Jezus? Is dat alleen als de nood aan de man is of durven we 

hem ook te ontmoeten als het goed gaat. Anders gezegd: gaat hij met je mee in 

voor en tegenspoed. Nu ik dit schrijf is er een oorlog aan de gang en de mensen uit 

Oekraïne weten niet wat te doen. Waar moeten ze heen, wie vangt hun op? De 

verzoeking van het kwaad mag toch niet de overhand krijgen. Laten we daarom 

eensgezind blijven zoeken naar de stilte die God ons geeft als we op de drempel 

staan van het licht van Pasen. Nu is de nacht nog donker en eenzaam, maar als we 

op goede vrijdag het avondmaal vieren mogen we het venster van Pasen 

aanschouwen. Vanuit het verleden mogen wij weten dat er een nieuwe toekomst 

is. Hij is niet voor niets de verzoeking door gegaan en Hij heeft het vol gehouden 

met de woorden: Vader waarom heeft u mij verlaten, omdat wij nooit verlaten 

zouden worden! 

Laat daarom de verzoeking en de eenzaamheid oplossen in de liefde die alle 

verstand te boven gaat. Hij is het die de weg, de waarheid en het leven is. Van nu 

aan tot in eeuwigheid. Ik wens u een goede voorbereiding op de maaltijd van de 

Heere, ziende op Hem die alles heeft gegeven tot heil van ons mensen. 

 

Gezegende dagen, 

Ouderling Hugo Snaaijer 
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PASTOPRAAT 
 

llereerst wil ik namens de consistorie de afgetreden ouderlingen Maddy van 

der Ree en Danny Westdijk alsnog heel erg bedanken voor hun grote en 

onbaatzuchtige inzet voor onze gemeente in de afgelopen jaren. Wij wensen 

hen al het goede voor de toekomst!  

De nieuwe ouderlingen Goof Gravendeel en Annemarie de Haan hebben zichzelf in 

het vorige Klankbord al uitgebreid voorgesteld. 

Een paar weken geleden heeft u als gemeentelid de veertigdagentijd kalender 

ontvangen. Een uitdagende manier om samen met alle andere gemeenteleden in 

veertig dagen toe te leven naar Pasen. Elke dag een stuk uit de bijbel lezen, een 

korte meditatie en een prikkelende vraag/opdracht. In de veertigdagentijd kalender 

wordt met name aandacht gevraagd voor de 7 werken van lichamelijke 

barmhartigheid. Misschien vindt u het moeilijk om die werken te doen. Dan wil ik u 

wijzen op de 7 werken van geestelijke barmhartigheid. Het gaat dan om: 

-In moeilijkheden goede raad geven 

-De onwetenden onderrichten 

-De zondaars vermanen 

-De bedroefden troosten 

-Beledigingen vergeven 

-Lastige personen geduldig verdragen 

-Tot God bidden voor de levenden en de doden. 

Goede reis naar Pasen! 

Door de gezamenlijke kerken van Hervormd en Gereformeerd Puttershoek en 

Hervormd Maasdam worden Connected-diensten georganiseerd. Dit zijn 

laagdrempelige diensten die geschikt zijn voor jong en oud en de gezamenlijke band 

tussen de kerken wil bevorderen. De eerste dienst was 23 januari in Maasdam en is 

zeer goed ontvangen door de vele, helaas door corona online, bezoekers. Op 27 

maart zal de volgende Connected-dienst worden gehouden in onze eigen 

Hervormde kerk te Puttershoek. Voorganger is Ds. Johan Breure en begint om 11.00 

uur. Deze dienst is weer onbeperkt te bezoeken, dus komt allen!! 

Namens de consistorie, ouderling Jolande Kornaat 

A 
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DIACONIE 
 

Noodhulp Oekraïne 

Zondag 6 maart is een er een collecte gehouden voor noodhulp in Oekraïne. De 

diaconie heeft de opbrengst van de collecte verdubbeld. In totaal is er in één week 

€ 2205,25 opgehaald. De diaconie heeft dit bedrag verdubbeld. Het geld gaat naar 

het Christelijk Noodhulpcluster (Woord en Daad, Dorcas, Kom over en help, EO 

metterdaad). Het Christelijk Noodhulpcluster vangt vluchtelingen in Oekraïne en de 

buurlanden op. Ze bieden noodhulp zoals opvang, water en voedsel. Heel 

hartelijk dank voor al uw gaven!  

Zolang het nodig is zal de situatie in de Oekraïne onder de aandacht van de 

diaconie blijven en kunt u giften voor dit doel overmaken op de rekening 

NL39RABO0373710089 van de diaconie o.v.v. "Noodhulp Oekraïne". 

 

Beker Collecte Goede vrijdag 

De opbrengst van de beker collecte van Goede Vrijdag gaat naar het steunfonds 

Zimbabwe van Mevrouw. De Jonge.  

Mw. De Jonge schrijft hierover: Al vele jaren ondersteunt de gemeente Puttershoek 

verschillende projecten in Zimbabwe. We willen u hiervoor heel hartelijk danken. 

Op 29 nov. vorig jaar ontvingen we nog een bedrag van 215 euro, vanwege de 

kaarten die Nel Naaktgeboren had verkocht en nagekomen giften en dit jaar op 24 

jan. kwam er een bedrag binnen van 202 euro, ook van giften. 

Graag willen we doorgaan met de vragen die op onze weg komen. Zoals 

voedselhulp op 2 verschillende scholen. Gelukkig was de maisoogst afgelopen jaar 

goed,( dit jaar zal de oogst minder worden) en konden wij financieel nog bijdragen 

aan de aanvulling van gedroogde visjes, bonen en zonnebloemolie. Dominee 

Benjamin Chikuku doet voor ons het praktische werk. De nood is hoog in Zimabwe, 

veel mensen zijn werkloos en als ze wel werk hebben dan krijgen ze uitbetaald in 

Zimbabwaanse dollars. Die munteenheid is weinig waard. Voor de artikelen in de 

winkel willen ze dat je met de zeer hoge bankwaarde van de US dollars betaalt. 

Ook worden er veel pakketten met geneesmiddelen naar Zimbabwe gestuurd door 

dokter Baan en mijzelf. Deze gaan naar de kliniek in Charumbira. Het zijn maar 
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kleine druppels op een gloeiende plaat maar voor deze mensen en bijzonder de 

kinderen heel erg belangrijk. We danken God voor jullie voortdurende steun. 

 

 

Omzien naar elkaar 

Op het moment van schrijven zijn alle corona maatregelen net opgeheven. De 

afgelopen twee jaar hebben een flinke impact gehad op ons persoonlijk leven. 

Onzekerheid, angst, steeds wisselende regels en veel minder sociale contacten. De 

coronamaatregelen hebben ook veel impact op ons gemeenteleven gehad. De 

zondagse erediensten moest online gevolgd worden of op inschrijving met een 

maximumaantal bezoekers. Ook vele activiteiten die zo belangrijk zijn voor onze 

sociale verbinding met elkaar moesten regelmatig geannuleerd worden.  

 

Uit de vele onderzoeken die gedaan zijn, en uit onze eigen ervaring, zien we dat met 

name gevoelens van eenzaamheid zijn toegenomen zowel bij jong als oud. Als 

diaconie vinden we dit een belangrijk thema en we hopen dat u zich hier extra voor 

in wilt zetten. 

 

Wat kunt u doen? 

- maak tijd voor een praatje tijdens het boodschappen doen, bij het uitgaan van de 

kerk of maak een wandelingetje over het dorp. 

- zoek eens bewust iemand op waarvan u vermoedt dat diegene weinig sociale 

contacten heeft. Denk ook eens aan gemeenteleden (of Puttershoekers) die een 

ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt zoals verlies van dierbare, verlies van 

werk of pensionering, geboorte van een kind, ziekte, verhuizing, etc.   

- nodig iemand uit om mee te gaan naar een activiteit (inloophuis, zondagse 

eredienst, rommelmarkt, etc). 

 

Wilt u het onderwerp eenzaamheid bespreekbaar maken? Vraag er dan niet direct 

naar, want er rust nog een flink taboe op gevoelens van eenzaamheid. U kunt 

indirecte vragen stellen zoals 'Bij wie kan je terecht als het goed of slecht met je 
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gaat?' of Heb je in je omgeving mensen die je vertrouwt?' Heb je iemand die met je 

meegaat naar de dokter, tandarts, kerk, etc?)  

Blijf altijd naast iemand staan, en veroordeel niet. Zoek samen naar de unieke gave 

van de ander, kan iemand iets bijdragen in de gemeente en daarmee ook nieuwe 

sociale contacten opdoen?  

 

Mocht u het vermoeden hebben dat er meer hulp nodig is dan kunt u dat doorgeven 

aan de diaconie. Spreek ons aan of mail naar diaconie@hervormdputtershoek.nl 

 

Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter 

juist noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol 

beschouwen, verlenen wij groter eer en onze oneerbare leden krijgen een grotere 

eer. Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam 

zo samengesteld, dat Hij aan het lid dat tekortkomt, groter eer gaf, opdat er geen 

verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden 

dragen. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, 

verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en 

ieder afzonderlijk Zijn leden. 

1 Korinthe 12: 22 – 27  

Hartelijke groet van de diaconie, 

Arnold, Victor, Annie en Leonie 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 

Het college en haar taken 

Het nieuwe college is inmiddels een aantal keer bijeen geweest. De meeste 

lopende zaken zijn nu van het oude college overgenomen. Door middel van het 

Klankbord willen wij de gemeente graag op de hoogte houden van de belangrijkste 

zaken die binnen het college van Kerkrentmeesters aan de orde komen.   

 

mailto:diaconie@hervormdputtershoek.nl
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Beheer van de gebouwen en het kerkplein 

Algemeen: 

Stormschade: Met uitzondering van een paar pannen op het ‘kot’ die er zijn 

afgewaaid is er geen sprake geweest van stormschade aan de gebouwen of de 

bomen op het kerkplein. De pannen zijn (na een provisorische reparatie onzerzijds) 

inmiddels vervangen door het bedrijf dat voor de Gemeente Hoeksche Waard het 

beheer van de toren uitvoert. Dit bedrijf is de laatste weken ook bezig geweest om 

een storing aan het uurwerk in de toren te repareren. Inmiddels loopt en slaat alles 

weer op tijd.   

 

De Hoeksteen: 

Gebruik: Het is goed om te merken dat de Hoeksteen na het beëindigen van de 

strikte Corona maatregelen weer meer wordt gebruikt. Het gemeenteleven komt 

weer op gang! Graag willen we alle gebruikers er nog even aan herinneren dat we 

graag willen weten wie de Hoeksteen gebruikt. Er zijn veel sleutels in omloop en 

niet iedereen reserveert een ruimte vooraf bij Leonie Verrijp. Er liggen formulieren 

om te registreren wie er gebruik maken van de Hoeksteen en hoeveel er gebruikt 

wordt gemaakt van de koffie en thee. Graag dit ook op het formulier invullen, zodat 

Annie Vlasblom enig idee heeft waar de door haar ingekochte spullen blijven en 

wanneer ze weer voor aanvulling moet zorgen. Het geld uit het koffie & thee busje 

dat op de balie staat wordt hiervoor aangewend. En natuurlijk laat elke gebruiker 

de Hoeksteen na de activiteiten weer schoon achter. 

 

Verwarming: We hebben de afgelopen winter regelmatig problemen gehad met de 

verwarming. Het ging hier met name om de aansturing van de diverse radiatoren. 

Dit werd erg omslachtig en daardoor ongemakkelijk in het gebruik. We willen hier 

verandering in aanbrengen door de aansturing van de CV aan te passen. De ketel is 

ongeveer 15-20 jaar oud en voldoet niet meer aan de huidige energie rendement 

maatstaven. Er is een offerte traject opgestart om tot een nieuw geïnstalleerde Cv-

ketel te komen, die veel minder gas gaat verbruiken en tevens op een betere wijze 

kan worden aangestuurd voor de verschillende warmte behoeften in de 

verschillende ruimtes van het gebouw. We zullen hierbij tevens de ruime boiler 
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faciliteit die nu aanwezig is verlagen. Het aanhouden van een continue grote 

hoeveelheid warm water is economisch niet langer verantwoord.  

 

De kerk: 

De muren: De kerk is een monument. Monumentenzorg komt regelmatig langs om 

de conditie van het gebouw te beoordelen. Onlangs is o.a. geconstateerd dat het 

voegwerk op een flink aantal plaatsen door ouderdom was versleten en moest 

worden gerepareerd. De kerk heeft na zoveel honderd jaar nog steeds zettingen, 

waardoor ook scheurvorming ontstaat. Ook deze scheuren moesten worden 

gerepareerd. Aan de Noordzijde van het gebouw is er een luchtinlaat om de oude, 

inmiddels niet meer functionerende, Cv-ketel van lucht te voorzien. Deze luchtinlaat 

was een zwak punt in de muurverbinding dat nu ook kon worden aangepast. In de 

week van 1-4 maart zijn deze werkzaamheden uitgevoerd door een team van 2 

mensen. Het is een specialistische klus die door een aannemer is uitgevoerd die 

veel met monumenten werkt. Zij hebben bijvoorbeeld de Nieuwe Kerk in Delft 

gerestaureerd. Een project waar ze 10 jaar aan hebben gewerkt. Met de reparatie 

van onze muren is een bedrag van ca. EUR 5.000 gemoeid. Gelukkig ontvangen we 

voor 60% van deze kosten subsidie van monumentenzorg. 

Tijdens de reparatie van de voegen is overigens geconstateerd dat boven in de 

muur aan de Noordzijde van de kerk de hechting bij de spouwankers op één plaats 

niet in orde is. Dit vergt nader onderzoek om de oorzaak te vinden (roest van een 

spouwanker?) en om een reparatieplan op te stellen. Dit is geen urgent probleem, 

maar moet t.z.t. wel worden aangepakt.  

 

De zolder: Op de zolder van de kerk is een looppad gemaakt om over de gehele 

zolder toegang te hebben tot bijvoorbeeld de lampen. Die moeten regelmatig 

worden vervangen. Dit looppad is niet geheel volgens de eisen die er volgens de 

Arbowetgeving aan kunnen worden gesteld. Er is een offerte traject opgestart met 

een aannemer die gespecialiseerd is in het werken met monumenten om dit aspect 

op een goede wijze te herstellen. De kosten hiervan vallen gedeeltelijk onder de 

subsidieregeling van monumentenzorg.   
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De pastorie: 

Het vorige college heeft de verduurzaming van de pastorie nog ter hand genomen. 

Dit betreft de isolatie van de spouwmuren en van de vloer en de bodem. Deze 

werkzaamheden zijn op 1 en 2 maart uitgevoerd. Hiermee dragen wij ons 

bescheiden steentje bij aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Tevens 

verwachten wij dat het wooncomfort voor ons pastoriegezin wordt verbeterd en dat 

het zal leiden tot een lagere energierekening. De totale kosten van deze operatie 

bedragen EUR 7.100, waarvan de vloer en  bodemisolatie het merendeel van de 

kosten is. In economisch opzicht zijn deze uitgaven te zien als een investering in de 

waarde van de pastorie.   

 

Het kerkplein: 

Er is geconstateerd dat de 2 kastanjes bij de uitgang onder de toren en de 

monumentale schietwilg (uit 1880/90) naast de ingang van de begraafplaats er niet 

florissant bijstaan. Zij zouden meer ruimte om zich heen moeten hebben met 

voeding doorlatende grond in plaats van een door het verkeer vastgereden 

grindlaag. In het algemeen is de combinatie van bomen en parkeren op hetzelfde 

kerkplein een probleem. Leefruimte voor de een gaat ten koste van de sta-ruimte 

van de ander. We gaan de komende tijd een oplossing zoeken door middel van een 

tussenweg. De bomen zullen iets meer ruimte krijgen, met ook voor het verkeer 

ruimte voor de doorstroming. De kastanjes krijgen meer leefruimte door het 

verzetten van de tuinafzetting. De verkeersruimte wordt verbeterd door de linde op 

de kleine ‘rotonde’ te laten vervallen. Ook bij de monumentale wilg willen we wat 

van het grind weghalen, maar dit op een zodanige wijze dat de 

verkeersdoorstroming niet wordt gehinderd. We zullen u op de hoogte houden 

wanneer het werk wordt uitgevoerd. De mooie vleugelnoot naast de consistorie 

heeft enig onderhoud nodig. Dit zal in april worden uitgevoerd. We overwegen 

mogelijkheden voor het gebruik van de ruimte onder deze boom voor gemeente 

activiteiten. Als u ideeën heeft, dan horen we die graag.  
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Financiële zaken 

Solidariteitskas en jaarrekening 2021: Het kerkelijk bureau zal de komende tijd aan 

de slag gaan met het voorbereiden van de Solidariteit kas. Dit is de (min of meer) 

bekende bijdrage van een kerklid aan het in financiële zin in stand houden van de 

algemene kerk. Verder wordt er hard gewerkt om de jaarstukken over 2021 gereed 

te maken. In het volgende Klankbord zullen we hier nader op in kunnen gaan. Het 

vaststellen van de afname van of toevoeging aan de onderhoud’ s reserves is altijd 

een hele klus om dit zo zuiver mogelijk weer te geven.  

 

Lege toner cassettes en oude telefoons: In de Hoeksteen staat een doos waarin 

lege toner cassettes en oude telefoons kunnen worden gedeponeerd. Deze worden 

tegen een vergoeding door ons bij een recyclebedrijf aangeboden. We zullen 

binnenkort weer eens de balans opmaken of deze actie nog steeds volgens de 

verwachting verloopt. We houden u op de hoogte. 

 

Zonnepanelen: Een flink aantal jaren terug zijn op de Hoeksteen zonnepanelen 

gemonteerd. In 2020 hebben de panelen 3.700 KWh opgeleverd. In 2021 was de 

opbrengst 3.200 KWh. Een doorsnee huishouden gebruikt ca. 2.000 tot 2.500 KWh 

per jaar. We kunnen dus nog steeds tevreden zijn met de werking van onze 

panelen.  

 

Overige zaken 

Kerkauto 

Voor de Coronapandemie hadden we een vast aantal gemeenteleden die vervoer 

zocht om de wekelijkse erediensten bij te kunnen wonen. Hiervoor stond een vaste 

ploeg medewerkers met hun auto’s gereed om dit te kunnen realiseren. Wij willen 

deze ondersteunende faciliteit graag weer nieuw leven inblazen. Kunt u mij of uw 

wijkouderling laten weten of u hier gebruik van wilt maken. We gaan dan weer een 

schema maken om dit te kunnen organiseren. We horen graag van u! 
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Vrijwilligers jubilea 

Als gemeenschap staan we stil bij huwelijks jubilea, waaronder die van 25, 40 en 

50 jaar. Deze data komen uit de leden administratie van de kerk. Als kerk hebben 

we op identieke wijze aandacht voor jubilea van vrijwilligers. Niet om iemand te 

eren als zij of hij een lange tijd zich inspant voor de gemeenschap, maar meer als 

een vriendelijke attentie. Zo van, leuk dat je dit al zo lang voor de gemeenschap (en 

dus ook voor jezelf…) doet. De registratie van deze jubilea is niet zo geordend (om 

het netjes uit te drukken) als die van de huwelijksjubilea in de ledenadministratie. 

De landelijke kerk heeft een beleid gemaakt voor jubilea. Als college willen we hier 

wel enigszins bij aansluiten, maar het ontbreekt ons aan betrouwbare gegevens. 

Hierbij het verzoek aan de leiding van de diverse activiteiten en clubs om 

ondergetekende te informeren of er mensen zijn die in de buurt komen van of 25 

jaar vrijwillige ondersteuning of van 40 jaar. We zien met belangstelling naar jullie 

gegevens uit. 

 

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 

 

PAASZANG IN HET DORP, HET KÁN WEER! 
 

Na 2 jaar mogen we weer samen met onze gereformeerde geloofsgenoten zingen in 

ons dorp op de Paasmorgen!! Wilt u meedoen met dit blije stuk evangelisatie? 

Is uw stem vastgeroest? Dit is dé gelegenheid om daar verandering in te brengen! 

We krijgen muzikale begeleiding van Maasmuziek. 

Kom ook om 8.30 uur naar de Ring in Puttershoek. Daar starten we, om vervolgens 

naar het Zomerplein te gaan en dan sluiten we af in de tuin van het Schaduwrijk. 

Daar is het echt feest omdat er bewoners buiten komen zitten. 

mailto:kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl
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Rond 9.30 uur gaan de zangers ieder naar hun eigen gemeente en daar wacht 

warme koffie met iets lekkers. 

   
Annemarie de Haan 

 

CONNECTED 

 

 

 

 

 

Na het grote digitale succes van de eerste Connected dienst in januari 2022, is het 

nu mogelijk om fysiek de Connected dienst bij te wonen en wel op 27 Maart 2022 

om 11:00 in de hervormde kerk van Puttershoek, een uurtje later dus!  Onze 

Gemeente organiseert dit samen met de Hervormde gemeente Maasdam en de 

Gereformeerde kerk Puttershoek-Maasdam.  

We hopen en bidden dat door middel van deze diensten, jong en oud, de leden van 

de 3 gemeentes en veel dorps/eilandgenoten, én bovenal God, ‘Connected’ 

(verbonden) zullen zijn. 

We zullen muzikaal door een band worden begeleid en de dienst zal vorm krijgen 

aan de hand van een thema. Alle vaste elementen van een eredienst hebben hun 

plek, maar kunnen op een andere manier worden ingevuld. Tijdens de diensten is er 

oppas en zondagsschool, maar de tieners blijven de gehele dienst in de kerk. 
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Op 27 maart 2022 zijn er in de 2 kerkgebouwen waar géén Connected-dienst wordt 

gehouden, reguliere diensten om 10.00 uur. Hierbij zijn mensen uit de andere 

gemeentes natuurlijk ook van harte welkom.   

De volgende Connected dienst is op 22 mei 2022. Dit zal een openluchtdienst zijn. 

In de drie gemeenten is er dan geen ochtenddienst, om nog meer Connected te zijn. 

Hierover in het volgende klankbord meer. 

Ik hoop voor eenieder: connectie met God en Jezus, door de Heilige Geest en Gods 

Zegen. 

J.P. van Santen 

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 
 

Beloofd land in zicht 

 

Zo heet het veertigdagenproject waar we nu een paar weken mee bezig zijn. 

We vertellen eerst de verhalen uit Exodus, van de uittocht uit Egypte en de intocht 

in het beloofde land. Daarna lezen we in Lucas het paasevangelie.  

mailto:pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl
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Alle gezinnen hebben een boekje gekregen van het 

project. Het boekje bevat voor elke zondag van de 

veertigdagentijd een verhaal, vragen om over door te 

praten, liedsuggesties om te zingen en een knutsel om 

samen te maken. Daarnaast bevat het boekje een 

bordspel en een aantal kaarten. Met deze kaarten maak je 

– samen met de knutsels – een prachtige kijktafel. Voor 

elke zondag is er een kaart en een knutsel om op de 

kijktafel te zetten. Zo ontvouwt het verhaal van Pasen zich 

steeds meer. 

We doen dit met de kinderen die in de kerk zijn, maar op deze manier kunnen de 

kinderen thuis ook meedoen. 

We willen op zaterdagmiddag,16 april, met de kinderen de afsluiting van dit project 

doen. Het wordt een gezellige middag met spelletjes, knutsels, een verhaal en 

natuurlijk wat lekkers. Meer informatie volgt nog. 

Nadine 

JOR YONG EN JUNI JOR 
 

Hallo lieve kinderen van de JuniJor en de JorYoung, 

We zijn van start gegaan. Hoera… wat een heerlijk gevoel om jullie weer te 

ontmoeten.Verleden keer had ik een bericht in het klankbord willen plaatsen, maar 

dat ging niet helemaal goed dus we gaan voor een herhaling       

Voor de JuniJor is er ondertussen een groot leiding tekort ontstaan. Zij hebben 

andere werkzaamheden waardoor ze de vrijdagmiddag niet (altijd) meer vrij zijn. 

Wie van jullie zouden dit willen overnemen? Wij hebben 1x per maand een 

kook/bak/knutselmiddag. Er is altijd een vaste leiding aanwezig dus ervaring is niet 

nodig, maar dat je het leuk vindt om te doen wel       Je bent dus 1 keer per 2 
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maanden aan de beurt. In een seizoen is dat 4 a 5 keer. Dat is te overzien toch?! 

Kom ons alsjeblieft helpen. 

De volgende JuniJor is op 25 maart, op 22 april en 20 mei dus als u denkt; ja dan 

kan ik wel helpen, dan horen we dat graag! 

We starten om 16.00 uur tot 17.30 uur. Het kost €2 voor de kinderen. 

 

Voor de JorYoung zijn wij ook nog steeds op zoek naar vaste leiding. Wij zijn er om 

de week op zaterdagavond. Vind je het leuk om te helpen, heel graag!!! 

Hoe groter ons team hoe minder vaak je een avond aanwezig hoeft te zijn. Help ons 

om deze avonden voort te zetten. 

Wij starten met de JorYoung op zaterdag 12 maart met een WELKOM feest. 

26 maart is er een workshopavond en 9 april is het thema verstoppertje. 

De avonden starten om 18.45 tot 20.15 uur, via de app kan je je opgeven en zie je of 

er kosten aan een avond zijn. 

Normaal gesproken stoppen we met de Pasen, maar we zijn er nu zo vaak niet 

geweest dat we doorgaan tot de Pinksteren. De verdere data en thema’s volgen in 

de app. 

Heel veel lieve groetjes van alle leiding       

José van Oudheusden 0655723417 
 

BERICHTEN 
 
Bedankje: 

Beste Gemeenteleden, 

Wij willen u graag bedanken voor de kaarten die we mochten ontvangen na het 

overlijden van onze moeder. 

Dit hebben wij heel erg gewaardeerd. 

Toop en Anneke Molendijk. 
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ROMMELMARKT 
 
Vrijdag 25 maart van 13.30 tot 16.30 uur 

Zaterdag 26 maart van 10.00 tot 12.00 uur 

Iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur 

Inleveren van spullen ieder maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur 

Als er spullen gehaald moeten worden telefonisch een afspraak maken nr. 

0622551924 op werkdagen van 18.00 tot 19.30 uur. 

Aanbieding: boeken, dvd-s, cd-s en puzzels 4 stuks voor 1 EURO. 

Er is een grote sortering curiosa en de winterkleding is in de opruiming voor kleine 

prijsjes. 

De opbrengst is voor onderhoud gebouwen. 

U bent allen van harte welkom. 

Namens het rommelmarktteam, 

An Klinge 

 

EMMA 
 

Hallo Allemaal.  

Hier even een update van EMMA. 

We zijn gelukkig weer een aantal middagen bij elkaar geweest.  

De sfeer is weer erg gezellig, daar zijn we blij mee,  

Daarom gaan we ons verheugen op de Paasviering, waar we hopelijk een fijne 

bijeenkomst met elkaar zullen beleven.  

Wij als bestuur doen ons best om met GODS hulp, iedere bijeenkomst fijn en 

gezellig te maken . 

Als je een keer een EMMA middag mee wilt maken,  kom gerust langs of neem 

contact op met één van ons.  

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

 

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

    

06-02-22 week 06  €           470,20 

13-02-22 week 07  €          384,25 

20-02-22 week 08  €           420,85 

27-02-22 week 09  €           331,25 

    

     

Deurbussen: 

febr.2022 Zending/febr.(zwo) € 145,90 

febr.2022 Jeugdwerk/febr.(hjp) € 71,85 

Giften en collecten: via coll./bus/bank/app/febr. 

 kerk € 670,00 

 Diaconie 27/2 € 236,90 

 Verjaardagsfonds/febr. € 10,00 

 Kerktelefoonbusje (1x) € 218,50 

 Koffiebusje Hoeksteen € 75,25 

 Hulpfonds mw De Jonge € 10,00 

 GZB proj. ds Vogelaar € 10,00 

 Verjaardagsfonds / jan. € 23,50 

 Hulpf. Mevr. De Jonge € 50,00 

 Heilig Avondmaal Voedselb.30/1 € 97,50 

Kerkbalans: 

 Toezeggingen 2022 € 83.679,07 

 Reeds ontvangen  € 34.397,00 

Kerkelijk bureau, Kerkplein 3 3297 AX Puttershoek 
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