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KERKDIENSTEN  
04 sept 2022 10:00 17:00 

Predikant: ds. M. de Graaf ds. M.H.v.d. Graaf 

  Delft Maasdam 

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

Zondagsschool: Nadine, Gerja, Frank  

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

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 

   

11 sept 2022 10:00 Start zondag koffie dr. 17:00 

Predikant: ds. L. den Breejen ds. J. van Walsum 

 Delft Alblasserdam 

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

Zondagsschool: Gerda, Leonie, Merel 

Oppas: mevr. J. Renkema en Norali Smit 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  

Deurcollecte: Zondagsschool 

  

18 sept 2022 10:00 Heilig Avondmaal 17:00 Heilig Avondmaal 

Predikant: ds. R.H.M. den Jonge ds. C. Cluistra 

 Leiden Capelle a/d IJssel 

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

Zondagsschool: Gerda, Nadine, Maaike  

Oppas: mevr. A. Molendijk en Joost de Haan 

Bekercollecte: Ilula Orphan program (zie project gegevens Diaconie) 

Deurcollecte: Onderhoud Kerkplein 
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25 sept 2022 11:00 Connected dienst 

Maasdam 

10:00  

 

 

17:00 

Predikant:  ds. J.P. Bijl ds. T.J. de Koning 

 Strijen Alphen a/d Rijn 

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

Zondagsschool: Tineke, Gerda, Maaike  

Oppas: mevr. A. Plaisier en Nienke Hoek 

Dienstcollecte: Diaconie 

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 

  

02 okt 2022 15:00 Heilig Avondmaal HtH ds A.A. v.d. Berg 

Israëlzondag 10:00 koffie drinken 17:00 uur 

Predikant: ds. R.H.M. den Jonge ds. A.H. Groen 

 Leiden Rijsoord 

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

Zondagsschool: Leonie, Tineke, Merel  

Oppas: mevr. A. Goud en Anna van Eck 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Kerk en Israël  

  

09 okt 2022       

10:00 

Vriendendienst Maasdam 

17:00 

Predikant: ds. A. Markus ds. F. Harten 

 Rotterdam Scheveningen 

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

Zondagsschool: Nadine, Gerja, Frank 

Oppas: mevr. A.v.d. Kolk en Jolijn Dekkers 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  

Deurcollecte: ZWO/PKN Jong protestant onderst. geloofsopvoeding 

 

   

Diensten online via www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 

http://www.kerkomroep/
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BLOEMENGROET 
 

19 Juni Fam. A. Vd Berg-Stolk  

26 Juni Mw. L. Vd Bom Mw. J.De Pee-Barendrecht 

03 Juli Dhr. R. Vd Kolk Mw. A. Rijsdijk-Opmeer 

10 Juli Mw. A.J. Besseling-Vd Heiden Mw. A.G. Van Kleef-Vos 

17 Juli Mw. M. Vd Ree-De Jong Mw. M. Van’t Leven-Lobbezoo 

24 Juli Mw. J. Van Kleef-Speelman Mw. W. Monen-De Geus 

31 Juli Echtp. Remmers-Snaaijer Dhr. J. De Graaf 

07 Augustus Mw. G. Barendregt-Valk Mw. J. Verloop-Kapteijn 

14 Augustus Geen Bloemen I.V.M. Hitte.  

21 Augustus Mw. M.C. De Crom-Vermeer Mw. N. De Heus- Kranendonk 

 

 

STARTWEEKEND 
 
Lieve jongens en meisjes van groep 1 t/m 8 (maar als je jonger of ouder bent, mag je 

uiteraard ook mee doen), 

Zaterdag 10 september vanaf 15.00u, organiseert de HJP tijdens het startweekend een 

vossenjacht in ons dorp. Kom naar De Schakel met je groepje om het benodigde materiaal 

op te halen en ga op zoek naar de vossen! Er moet wel eigen begeleiding mee! 

 

Je kan vossen zoeken tot 17:00 uur. 

Zien we jullie dan? Opgeven is niet 

verplicht. 

 

Aansluitend zal er een gemeente BBQ 

georganiseerd worden in de tuin van de pastorie. Tijd geleden, dus komt allen! U/Jij bent 

van harte welkom! Vanaf 17:15u inloop, we starten om 17:45u! A.u.b. eigen stoelen 

meenemen.  
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Aanmelden voor de BBQ bij Evert-Jan van Eck, bij voorkeur per e-mail: 

penningmeesterhjp@hervormdputtershoek.nl. Mensen die geen toegang hebben tot e-mail 

kunnen zich telefonisch opgeven: 078 676 3158. Bellen bij voorkeur in de avonduren. 

Bijdrage EUR 15,00 per volwassene en EUR 10,00 per kind (4 t/m 12 jaar). Kinderen tot en 

met 3 jaar zijn gratis.  

Betalingen bij voorkeur vooraf: 

NL04RABO0373711301 t.n.v. CvK 

Hervormde Gemeente Puttershoek inz. 

Herv. Jeugdraad en onder vermelding van: 

BBQ, de familienaam en het aantal 

volwassenen en kinderen. 

Voor mensen die niet in de gelegenheid zijn om de betaling vooraf over te maken, krijgen 

de mogelijkheid om tijdens de BBQ contant te betalen. 

 

U bent van harte welkom in de STARTDIENST: 

Zondag 11 september, om 10:00 in onze Kerk.  

Aansluitend zal er koffie/ thee en fris zijn in De 

Hoeksteen.  

We hopen op een mooi startweekend, met 

natuurlijk zoveel mogelijk gemeenteleden! 

Namens de HJP,  J.P. van Santen 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:penningmeesterhjp@hervormdputtershoek.nl
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MEDITATIE 
 
Veel is er geschreven en veel over gepreekt “de steen des aanstoots”. 

Hoe gaan we er zelf mee om, lopen we voorop om te klagen of laten we het over ons heen 

komen. Waar zit het kantelpunt van: dit is nog leuk, maar tot hiertoe en niet verder en 

wordt het een ergernis. Het volgende gedicht kwam ik tegen in de bundel weerklank van 

Johannes Neef.   

 

Stoten aan een steen. 

 

stoten aan een steen 

struikelend op mijn pad 

schopte ik tegen een steen 

een steen? 

 

Stoten aan een steen 

ik zag hem niet 

hij lag er niet, 

hij was er wel, maar die je zo niet ziet 

je weet een steen 

dikwijls bij een ander niet 

 

in een gesprek 

kwam onbewust een lek 

iets viel niet goed. 

iets dat pijn doet. 

 

zoiets is niet met verband te verzachten 

woorden wachten 

maar deze steen, deze pijn 

zal alleen met excuses en een gesprek 

te verzachten zijn. 
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Herken je het, dingen die je doet met de beste bedoelingen, terwijl jij er nog van uit gaat 

dat er niets aan de hand is. Ongemerkt leg je een steen voor de ander neer. Terwijl jij 

verder gaat, komt de ander ten val en komt geblesseerd aan. De pijn en de ergernis zijn niet 

in woorden uit te drukken en het leed is al geschiet. Komt dit ooit nog goed? 

Hoe je het ook wendt of keert het is gebeurd, maar hoe kan de stoot gevende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

de pijn verzachten? Hoe kun je verder, zodat wat is opgebouwd niet wordt afgebroken. 

Jezus diende de wereld en heeft vele voor het hoofd gestoten, de steen die door de 

bouwlieden was weggegooid is tot een hoeksteen geworden. Kunnen we als we door de 

wereld worden geslagen ons blijven richten op Hem? Hij die zelfs zijn eigen leven ervoor 

over had. In hoeverre buigen wij en buigen wij voor de wereld of voor de Heere. 

Hoe we ook op de proef worden gesteld, kunnen en willen we onze belagers vergeven, 

vergeten kunnen we het niet, want het leed is al geschied. Durven we wel met hem mee te 

gaan en ons te richten op de toekomst die Hij met ons voor ogen heeft? Laten we zo achter 

Jezus aangaan. Hij zal de stenen voor onze voeten weghalen als wij het niet meer zien 

zitten. 

Terwijl ik dit schrijf is het hoog zomer, maar de herfst komt eraan. Het kerkelijk leven gaat 

weer draaien. Samen kunnen we bouwen aan de kerk van de Heer. Laten we daarom 

opzien en omzien naar elkaar. Steek je hand uit naar de ander! Hoe meer handen hoe 

lichter het werk. 

Laten we elkaar bemoedigen en vasthouden nu we zonder een herder en leraar verder 

moeten. 

Daarom staat er in de Schrift: Jes. 28:16  Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die 

uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 

Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt: Ps. 118: 22 ; 

Matt. 21: 42; Hand. 4: 11 .De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen 

geworden, en Jes. 8: 14; Rom. 9 : 33 een steen des aanstoots en een struikelblok; 

Geef dat wij geen aanstoot nemen aan het evangelie, maar er ons door laten leiden in 

goede en kwade dagen. 

 

Ouderling, Hugo Snaaijer 
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PASTOPRAAT 
 

Een vakantieperiode is een tijd van rustig aan doen en loslaten van onze dagelijkse 

gehaaste bestaan en ook een tijd om een stapje achteruit te doen en eens te kijken waar 

we ons allemaal zo druk over maken. Een boek helpt daar soms bij.  

Zo mocht ik me verdiepen in het boek “Genadeloos goed” van Arie de Rover. In een eerdere 

EO-podcast (een uitzending via internet) had ik hierover al een interview beluisterd en het 

sprak me zó aan dat ik het boek heb besteld.  

Wat is er nu zo inspirerend aan dat boek? De schrijver legt de vinger weer eens op de zere 

plek. We hebben het allemaal verschrikkelijk druk, met ons dagelijkse werk of ons 

kerkenwerk en vergeten daarbij eigenlijk dat we alles alleen kunnen doen uit genade. 

We zijn, in ons kerkelijk en gelovig bestaan, nog steeds allerlei afgoden aan het dienen. 

Dat klinkt niet goed inderdaad! God heeft ons geschapen om met Hem een relatie te 

hebben die helemaal goed en compleet is en waarin we volledig door Hem en met Hem 

leven. In het paradijs is dat faliekant misgegaan. Er kwam een vierde persoon die het 

wantrouwen bracht. Is God wel degene die Hij zegt te zijn? De mens kan best zelf 

onderscheiden toch wat goed en niet goed is, oftewel (be-)oordelen van de dingen en 

gebeurtenissen om hem heen…God identiteit werd vals verdraaid. Er kwam schaamte, 

schuld, oneerlijkheid en dood, maar vooral een afstand tot God, die alleen Hij weer kon 

overbruggen… 

De schrijver haalt een uitspraak van de grote geleerde Blaise Pascal aan: “elk mens is 

geschapen met een vacuüm in zijn hart, dat alleen God kan vullen.” Maar helaas, er komen 

steeds andere “af”-goden die we toelaten in dat vacuüm en waar we ook onze identiteit op 

bouwen! Romeinen 1:25 laat dat heel duidelijk zien: “Ze hebben de waarheid over God 

ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de 

Schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen.’’  Dat is voor ieder 

verschillend in te vullen (geld, luxe, sport, etc.), maar wat mij vooral schokte is dat god ook 

in dat rijtje kan staan. Hoe dan?  

Wanneer we een verkeerd beeld van God hebben, kan God verworden tot iemand waarvoor 

we hard moeten werken in ons leven om dichter bij het eeuwig heil te kunnen komen. Hij 

beoordeelt en weegt onze daden: is het genoeg? We raken gefrustreerd, de lat ligt hoog! 
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Voelt u het ook? Daar ligt het gevaar in ons leven. We zijn druk, voor werk en kerk en 

vragen ons daarbij niet vaak meer af wat onze drijfveer is. We kunnen enorm veel goede 

dingen doen, ook voor ons gevoel heel oprecht, maar als we niet inzien dat Gods genade 

hieraan vooraf moet gaan dan zijn we: genadeloos goed… 

Een heel treffend voorbeeld ligt in de gelijkenis van de verloren zoon. De vader ontvangt de 

verloren zoon in genade, geeft een groot feest. Maar kijk eens naar de oudste zoon, die is 

wel trouw geweest aan zijn vader, heeft alles gedaan wat die hem vroeg. Nu voelt hij zich 

zo … niet gezien, met al zijn jaren trouwe dienst. Een enorme les, die mij ook weer 

opnieuw raakte. 

• God heeft uit liefde voor ons (“Mens, waar ben je?”) herstel van de relatie 

mogelijk gemaakt door Zijn enige en liefste Zoon te geven als plaatsvervangend 

offer voor ons. Die liefde is niet te omvatten, zo groot. Sta ik, staat u, daar wel 

genoeg bij stil? 

In Efeziërs 2:8 en 9 staat: Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze 

redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden.  

Vanuit deze redding groeit het verlangen om Gods wil te doen. Hiervoor dagelijks vragen of 

God zelf ons “vacuüm” volledig wil vullen en in Zijn genade Zijn Geest in ons wil uitstorten.  

Onze zonde belijden, maar dan ook helemaal en alle! Ons niet verschuilen achter die ander, 

die jou zo ver heeft gekregen… Eerlijkheid dus naar God toe. 

En vanuit die afhankelijkheid de dag beginnen, klein en vol vertrouwen. 

Bovenstaande is slechts een korte indruk van het eerste deel van het boek. Maar het is aan 

het begin van ons nieuwe kerkelijk jaar een impuls om te starten vanuit dit besef. 

Ik wens u zegen toe en de vervulling met de liefde van God! 

Met een hartelijke groet, 

Annemarie de Haan-Bongers 
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VACATURE KERKENRAAD 
 

Vacatures binnen de Kerkenraad 

Bij de verkiezingen in het najaar van 2021 is het niet gelukt om alle vacatures in de 

kerkenraad te vervullen. In elk college bleef er 1 vacature openstaan. Inmiddels zijn er door 

het (toekomstige) vertrek van 2 kerkenraadsleden 2 extra vacatures ontstaan, 1 bij de 

diaconie en 1 bij het college van kerkrentmeesters. In de kerkenraadsvergadering van 7 juli 

is besloten de verkiezingsprocedure van vorig jaar weer op te pakken en actief 

gemeenteleden te benaderen voor een functie in de diaconie of het college van 

kerkrentmeesters. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de lijst van gemeenteleden die vorig 

jaar door de gemeente zijn voorgedragen.  

In het consistorie is besloten de vacature niet op te vullen, maar op zoek te gaan naar 

gemeenteleden die net als Leen Spaans een deel van het bezoekwerk van wijk 1 op zich 

willen nemen.  

We houden u op de hoogte van de voortgang. 

Atie Meijer, scriba 

 

DIACONIE 
 
We kijken terug op een mooie avond waarin we met elkaar in gesprek mochten gaan over 

onze diaconale taak; Gods liefde uitdelen. De rode draad in het uitdelen van Gods liefde is 

'verbinden met je naaste'. Dat is moeilijker dan het lijkt, zeker omdat het haaks staat op 

wat onze huidige ík gerichte maatschappij ons leert. Onze naaste is niet alleen een vriend 

of familielid maar kan ook een gemeentelid zijn of iemand die op uw pad geplaatst wordt. 

 

'Verbinden' gaat verder dan naast iemand staan. Verbinden betekent dat we meeleven, 

meevoelen en meedragen met onze naaste. Het gaat om de vraag 'wat kan ik voor jou 

doen'? Niet 'ik' gericht maar dienen zoals de Here Jezus ons leerde. Als één lid lijdt, lijden 

alle leden mede, als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde. (1 kor 12:26) 
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Diaconaal meldpunt 

Eén van de ideeën uit de gemeenteavond was om een diaconaal meldpunt op te richten. 

We kregen deze tip omdat het pastoraal meldpunt zo goed werkt. We hebben ervoor 

gekozen om één meldpunt te maken voor pastorale en diaconale zaken. Het meldpunt is 

bereikbaar via telefoonnummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of per email: 

pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl 

Heeft u (praktische) hulp nodig of maakt u zich zorgen over een gemeentelid, kunt u het 

meldpunt gebruiken of rechtstreeks contact opnemen met één van de diakenen.   

 

Voorbeelden van hulpvragen voor de diaconie 

• Financieel-economische hulp (Hulp bij het op orde maken van uw administratie, 

financiële ondersteuning als u de lasten niet meer kunt dragen, een lening of een 

gift behoren tot de mogelijkheden.) 

 

• Hulp en ondersteuning bij het aanvragen van professionele zorg (Bijvoorbeeld het 

aanvragen van een (gemeentelijke) voorzieningen vanuit de Wmo, GGZ zorg, 

Sociale Dienst, Wijkteams, etc.) 

 

• Praktische hulp (Klusjes in en om het huis en de tuin, rijden naar het ziekenhuis of 

dokter, extra mantelzorgondersteuning.) 

 

Oproep  

We hebben inmiddels een aantal vragen vanuit de gemeente gekregen en we zelf hulp 

geboden hebben of een gemeentelid gevraagd hebben. Het gaat dan om rijden naar het 

ziekenhuis, een praktische klus in de tuin of een klusje in huis. Met het diaconaal meldpunt 

verwachten (en hopen) we dat het aantal vragen verder zal toenemen. Op deze manier 

mogen we gemeente met elkaar zijn.  

 

Wilt u ook een keer een gemeentelid helpen met een praktisch klusje of heeft u specifieke 

kennis van zaken (bijvoorbeeld financiële administratie, Wmo, etc.) meldt u dan bij Annie 

(06-17897504) of Leonie 06-10770038 of via de mail 

secretaris.diaconie@hervormdputtershoek.nl. U kunt ook gebruik maken van het diaconaal 

meldpunt.  

mailto:secretaris.diaconie@hervormdputtershoek.nl
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De aanmelding is uitsluitend voor incidentele praktische klusjes (geen andere 

vrijwilligerstaken in de gemeente) en is altijd in overleg met u, of het uitkomt. Het is fijn als 

we elkaar op deze manier een handje kunnen helpen. 

 

Heilig avondmaal en bekercollecte 

Op 18 september vieren we het Heilig Avondmaal aan de grote tafel. Net als de twee 

voorgaande keren zullen we hierbij gebruik maken van de kleine bekertjes. De 

bekercollecte is bestemd voor het Ilula Orphan Program. Het Ilula Orphan Program (IOP) is 

een Christelijke organisatie in Tanzania, die zich tot doel stelt om de vicieuze cirkel van 

armoede en hiv/aids te doorbreken door middel van onderwijs en het ondersteunen van 

gezinnen en families in de acht dorpen van Ilula in de Iringa regio. Diverse vrijwilligers uit 

Puttershoek en de Hoeksche waard zitten zich al jaren in voor deze stichting. Ze zamelen 

via acties en de maandelijkse rommelmarkt (Boonsweg 65) geld in zodat het Ilula Orphan 

Program in Tanzania haar werk kan doen.  

 

Opvang Oekraïense vluchtelingen 

Vanaf vrijdag 26 augustus verblijft er tijdelijk een Oekraïens gezin in de pastorie. Het gaat 

om een oma, een vader en moeder en vier kinderen. Twee jongens van 5 en 4 jaar oud een 

babytweeling van 9 maanden. Op het moment van schrijven zijn we druk bezig met de 

benodigde meubelen in te zamelen. Hartelijk dank voor uw hulp en medeleven! 

 

Op dit moment weten we nog niet welke hulp verder nodig zal zijn. We zullen daarover in 

de nieuwsbrief en op de website blijven communiceren.  

Het is mogelijk een gift te doen voor de onkosten. Wij vragen het gezin een kleine bijdrage 

voor energie, gas en internet die zij vanuit hun leefgeld kunnen betalen. Deze bijdrage zal 

de kosten echter niet dekken. Wilt u een gift geven dan kan dat op de rekening van de 

diaconie: NL39RABO0373710089 o.v.v. "opvang gezin Oekraïne"  

 

Hartelijke groet, 

Arnold, Victor, Annie en Leonie 
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DE WAARDE VAN HET KLANKBORD IN 2022 
 

Het Klankbord wordt 10 x per jaar verstrekt om alle bij ons geregistreerd staande 

gemeenteleden op de hoogte te houden van het wel en wee in onze gemeente. 

Voor jong en oud is er altijd wel iets bij. Heeft u iets speciaals meegemaakt dat u 

wilt delen met gemeenteleden, bijvoorbeeld een woord van dank voor medeleven 

bij vreugdevolle of verdrietige momenten, schroom dan niet om contact op te 

nemen met de redactie. 

Wij stellen het op prijs indien de lezers een bijdrage in de kosten willen geven. Die 

mogelijkheid bieden wij u. Wat zijn de kosten? Deze zijn begroot op € 10 per adres 

voor een heel jaar. 

U kunt bijgevoegde acceptgiro gebruiken of zo mogelijk via internet een bedrag 

overmaken op rekeningnummer NL38RABO0373711271 van CvK Hervormde 

gemeente Puttershoek graag met vermelding van het kenmerk. Wilt u liever een 

machtiging afgeven voor een vast bedrag per jaar, neemt u dan contact op met het 

kerkelijk bureau via mail kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl of per 

brief naar Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek.  

De automatische incasso van het Klankbord (inmiddels zijn dat er 47) zal op 7 

september plaatsvinden. 

Wilt u het Klankbord niet ontvangen, wat jammer is, want dan mist u misschien 

belangrijke informatie, geeft u dat dan ook even door aan het kerkelijk bureau. 

Tot slot dank aan alle vrijwilligers voor hun belangeloze inzet bij het vele werk dat 

voor ons Klankbord wordt gedaan. 

College van Kerkrentmeesters & Organisatie Klankbord 

 

mailto:kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl
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BEROEPINGSWERK 
 
Beroepingswerk 

Zijn jullie al aan het beroepen? Zijn jullie al op zoek naar een nieuwe predikant? De vraag 

wordt vaak gesteld en dat is begrijpelijk. Sinds 1 juni zijn we een vacante gemeente. We 

moeten op zoek naar een nieuwe predikant. Hoe gaat dat en wat gebeurt er allemaal 

achter de schermen?   

Stappen extern: solvabiliteitsverklaring (bewijs dat er voldoende middelen zijn) 

Een gemeente mag niet zomaar een predikant gaan beroepen. Eerst moeten we een 

solvabiliteitsverklaring aanvragen bij de PKN. Daarvoor moet door onze gemeente een 

meerjarenraming worden ingediend voor de komende 8 tot 10 jaar. Dat is een hele klus die 

zorgvuldig moet gebeuren.  Aan de hand van die raming beoordeelt de PKN of onze 

gemeente nu en in de komende jaren voldoende middelen heeft om een predikant te 

kunnen betalen. Het is de verwachting dat we deze verklaring eind september ontvangen.  

Stappen intern: beleidsdocumenten 

Voor we het beroepingsproces kunnen starten moeten de volgende documenten gereed 

zijn.  

- Plaatselijke regeling 

In de ordinanties voor de Protestantse Kerk in Nederland wordt op diverse plaatsen 

bepaald, dat de kerkenraad van een gemeente binnen de kaders van de kerkorde zelf zaken 

mag regelen. In de kerkelijke praktijk wordt hiervoor het begrip ‘plaatselijke regeling’ 

gebruikt. Alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland worden geacht er één te 

hebben.  

In de plaatselijke regeling zijn onder andere de volgende onderwerpen vastgelegd: 

samenstelling van de kerkenraad, manier waarop ambtsdragers gekozen worden, hoe 

predikanten beroepen worden, werkwijze van de kerkenraad en besluitvorming binnen de 

kerkenraad, de organisatie van kerkdiensten en plaatselijke financiële aangelegenheden.  

 

 



17 

 

- Beleidsplan 2022-2025 

Binnen de PKN is elke gemeente verplicht om een beleidsplan te hebben. In het beleidsplan 

worden de plannen voor de komende 4 jaar vastgelegd. Als kerkenraad zijn we daar al 

geruime tijd mee bezig. In oktober 2021 is er met de toenmalige kerkenraad een 

zogenaamde hei-dag georganiseerd. Elk college heeft toen hun plannen ingediend en die 

zijn met elkaar besproken. Daarbij is ook de uitkomst van de in 2020 onder de 

gemeenteleden gehouden enquête meegenomen. Omdat een groot aantal 

kerkenraadsleden in januari is gewisseld is er in mei dit jaar nog een keer een hei-dag 

geweest. Daar hebben we zogenaamde speerpunten vastgesteld. Op dit moment toetst elk 

college het concept beleid aan de speerpunten.  

- Profielschets 

Een Profielschets is nodig voor het beroepingswerk. In de profielschets presenteren we ons 

als gemeente. Wie zijn we, wat doen we en vooral wat verwachten we van onze nieuwe 

predikant.  

Planning 

Het plan is om zowel de meerjarenraming als de beleidsdocumenten (Plaatselijke Regeling, 

Beleidsplan 2022-2025 en de Profielschets) in de kerkenraadsvergadering van 5 september 

te bespreken en goed te keuren. Alle documenten liggen daarna ter inzage voor de 

gemeente en zullen op de gemeenteavond aan de gemeente worden voorgelegd, besproken 

en definitief worden vastgesteld. De gemeenteavond staat gepland voor 29 september. 

Inzage beleidsdocumenten 

Wilt u de beleidsdocumenten inzien? Vanaf 9 september staan de documenten op de 

website. Vanaf dezelfde datum liggen de documenten ook ter inzage bij de scriba Atie 

Meijer. U kunt met haar een afspraak maken.  

Beroepingscommissie 

In de kerkenraadsvergadering van 5 september wordt het profiel van de 

beroepingscommissie vastgesteld. Hoeveel mensen gaan erin en wie (hoeveel mensen uit 

de kerkenraad, jeugdwerk, verenigingen enz.). Als dat is vastgesteld worden namen 

voorgesteld en kunnen mensen benaderd worden.   
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Start beroepingswerk 

Het beroepingswerk kan pas starten na het ontvangen van de solvabiliteitsverklaring en 

nadat de beleidsdocumenten aan de gemeente zijn voorgelegd. Dus niet voor 29 

september.   

 

Belangrijke vraag – predikant m/v of predikant m?  

Sinds september 2021 gaat er af en toe een vrouwelijke predikant voor in de diensten. Als 

kerkenraad zijn we ons ervan bewust dat hier verschillend over gedacht wordt. Sommige 

gemeenteleden zijn blij terwijl anderen juist bezorgd zijn.   

Nu we op zoek zijn naar een nieuwe predikant rijst de vraag: kijken we alleen naar 

mannelijke kandidaten of kijken we naar de meest geschikte kandidaat ongeacht geslacht. 

Is een vrouwelijke predikant een optie voor de gemeente van Puttershoek of is dat een brug 

te ver? We willen graag uw mening horen. Daarom zit er in dit Klankbord een vragenlijst. 

Wilt u dit aub invullen en voor maandag 26 september inleveren bij de scriba of in de 

bussen die bij de ingang van de kerk staan. Per gezinslid kan 1 vragenlijst worden 

ingeleverd. Het resultaat zal op de gemeenteavond van 29 september besproken worden en 

de kerkenraad zal op die avond ook een aanbeveling doen voor de profielschets.  

We kijken uit naar uw reactie. 

Commissie voorbereiding gemeenteavond,  

Victor de Haan, Leonie Dekkers, Bart Dorsman en Nelleke Dorsman 

 
GEMEENTEAVOND 29 SEPTEMBER 
 

Wat is het lang geleden en wat zijn we blij dat het weer kan. Op donderdag 29 

september is er een gemeenteavond. Om half acht staan de koffie en thee klaar. 

Een goed moment om voor de vergadering even met elkaar bij te praten. We 

beginnen om 8 uur en de volgende punten staan op de agenda: 

1. Vertrouwenspersoon – toelichting en introductie  

2. Verkiezingsprocedure – 6-jaarlijkse stemming 
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              Iedereen mag hierover meepraten, maar volgens de huidige 

plaatselijke regeling mogen    

              alleen belijdende leden hierover stemmen. 

3. Vrouwelijke predikant – uitkomst raadpleging via Klankbord en voorstel 

Kerkenraad 

4. Beroepingswerk – toelichting op de status 

5. Beleidsdocumenten toelichting 

o Meer-jaren raming 

o Plaatselijke regeling 

o Beleidsplan 

o Profielschets 

Alle documenten kunnen vanaf 9 september worden ingezien op de website 

of bij de scriba. Het is fijn als u vóór de gemeenteavond uw opmerkingen 

met ons deelt.  

Mist u nog onderwerpen die u graag zou bespreken? Geef die dan door aan de 

scriba dan wordt er gekeken of dit ingepast kan worden. Als het niet past dan 

wordt u daarover geïnformeerd en wordt dit punt eventueel meegenomen naar de 

volgende gemeenteavond.  

Meer informatie volgt via de Nieuwsbrief die elke zaterdagmiddag wordt verstuurd. 

Ontvangt u die nog niet? Schrijf u dan in via de website of geef u op bij Jolande 

Kornaat.  

Wilt u gehaald worden? Neem dan contact op met Bart Dorsman (06-1229 1480).  

De gemeenteavond is voor iedereen, jong en oud, doopleden, belijdende leden en 

gastleden. We hopen veel gemeenteleden te ontmoeten op deze avond. 

Namens de kerkenraad, 

Victor de Haan, Leonie Dekkers, Bart Dorsman en Nelleke Dorsman  
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OVERDRACHT BEZORGING KLANKBORD 
 

In het vorige Klankbord heeft u het al kunnen lezen dat de familie Haeck na vele jaren gaat 

stoppen met de bezorging van het klankbord bij de bezorgers. Wij kunnen u nu melden dat 

de familie Grashuis positief heeft gereageerd op de vraag of zij deze taak willen 

overnemen. Fijn dat zij dit stukje bezorging voor hun rekening willen nemen! 

Redactie Klankbord. 

 

ROMMELMARKTNIEUWS 
 
Na twee maanden vakantie gaan we op dinsdag 6 september weer open van 10.00 tot 

12.00 uur. 

Verkoop september 2022 

Vrijdag 30 september van 13.30 tot 16.30 uur 

Zaterdag 1 oktober van 10.00 tot 12.00 uur 

Iedere dinsdag verkoop van 10.00 tot 12.00 uur. 

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

Spullen halen wij graag bij u op na een telefonische afspraak op werkdagen van 18.00 tot 

19.30 uur telefoonnummer 06-22551924. 

Tevens staan er op marktplaats ook spullen onder het kopje rommelmarkt Puttershoek. 

U bent allen van harte welkom, de opbrengst is voor onderhoud gebouwen. 

 

Namens het rommelmarktteam, 

An Klinge 

 
VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Beheer van de gebouwen en het kerkplein 

De kerk: 

Geen bijzonderheden te vermelden. 

 

Het kerkplein: 

De werkzaamheden aan het kerkplein willen nog niet erg vlotten. Er zijn nieuwe betonnen 

tuin banden besteld om de grotere tuin rondom de kastanjes goed te kunnen afscheiden 
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van de rij- en looproute. De levering hiervan vergt wat tijd, maar we proberen het werk zo 

spoedig mogelijk af te ronden. 

 

De Hoeksteen: 

De graffiti op de zuidmuur van De Hoeksteen is eind juni verwijderd. Er is aangifte bij de 

politie gedaan en er is een schademelding bij de verzekering ingediend. De koelkast in de 

Hoeksteen begon kuren te vertonen en is inmiddels vervangen voor een geheel nieuw 

exemplaar met dezelfde functionaliteit.  

 

 

Financiële zaken 

Aanwezige geldmiddelen: 

Het CvK heeft besloten om met voorstellen aan de kerkenraad te komen om de daling in 

koopkracht van onze fondsen door de hoog oplopende inflatie (enigszins) te kunnen 

compenseren. Een beheerste vorm van beleggen is hierbij het uitgangspunt. Externe 

adviseurs zullen worden ingeschakeld, waaronder de SKG (Stichting Kerkelijke Gelden) om 

een nieuw gevormde beleggingscommissie te adviseren over een beleggingsstatuut. In een 

beleggingsstatuut worden de beleggingsspelregels vastgelegd, waaronder het soort 

beleggingen dat bij de doelstelling van onze gemeente het beste past. De beleggingen 

zullen te allen tijde via professionele, in Nederland gevestigde beheerders worden 

beheerd. De beleggingscommissie is inmiddels ingesteld. Hierin hebben zitting: Jan 

Kuipers, Danny Westdijk, Christian Viskil en Bart Dorsman.  

 

Inkomsten uit ‘levend geld’: 

Onder inkomsten uit levend geld wordt verstaan de opbrengsten uit de collecten, de 

vrijwillige bijdragen en de ontvangen giften voor de kerk.  

De vrijwillige bijdragen lopen goed op schema met de begroting voor 2022. In de begroting 

staat deze post voor EUR 83.000. De toezeggingen zijn EUR 83.500 en tot en met eind juli 

hebben we EUR 60.354 ontvangen. Dit is 72% van de totale toezeggingen.  In juni is EUR 

4.338 vrijwillig bijgedragen. In juli was dit EUR 4.679. Met nog 5 maanden te gaan is het de 

verwachting dat op basis van deze gegevens het jaarbedrag moet kunnen worden gehaald. 

Voor de collecten die we tijdens de kerkdiensten ontvangen is een bedrag van EUR 26.000 

voor geheel 2022 ingeboekt in de begroting. Dit betekent dat we gemiddeld EUR 2.150 per 

maand zouden moeten ontvangen. In de maand mei was dit EUR 2.154, in juni EUR 1.549 

en in juli EUR 1.600. Hier blijven we dus achter op de begroting. We hopen dat dit aan de 

vakantieperiode ligt. 
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De giften staan voor EUR 13.000 in de begroting. Gemiddeld is dit EUR 1.080 per maand. 

De laatste 3 maanden is ontvangen: EUR 358, EUR 175 en EUR 380 respectievelijk. Ook hier 

blijven we deze maanden dus achter bij de begroting.  

 

De ‘Appostel  app 

Via de Stichting kerkelijke Gelden (SKG) is er voor de protestantse kerken een app 

ontwikkeld die gemeenten en gemeenteleden ondersteunt bij het digitaal afwikkelen van 

collecten. Met de app is aansluiting gevonden bij de maatschappelijke trend van digitaal 

betalen. De app heet: ‘Appostel app’. De app heeft meerdere functies maar door onze kerk 

is alleen de mogelijk geopend om digitaal bij te dragen aan het financieel in standhouden 

van onze gemeente. Een aantal families maken er inmiddels gebruik van. Bijdragen via de 

app zijn zichtbaar en dus fiscaal aftrekbaar. Het geeft voor de gebruikers iets minder 

rompslomp dan de (eveneens fiscaal aftrekbare) bijdragen via de collectebonnen. Ook voor 

het kerkelijk bureau is de app minder bewerkelijk. De ontvangen bijdragen worden door de 

bijdrager aan een bepaald doel gegeven en dit wordt door de app automatisch 

geadministreerd en vergemakkelijkt zo de boekingen in de administratie. Het vergt wel wat 

discipline bij de gevers omdat er ‘geen zakje langskomt’ en de collecte dus thuis geregeld 

moet worden. De gebruikers van de app doen dus geen geld of bonnen in het zakje. Er zijn 

dus kerkgangers die het zakje derhalve gewoon doorgeven, zonder er een bijdrage in te 

doen. Zelfs geen pepermuntje voor de schijn. Het is maar dat u dit weet.  

 

Overige zaken 

 

Digitale kerkdiensten 

We ontvingen voldoende positieve reacties om de investering in een meer uitgebreide 

functionaliteit van de camera te doen. De nieuwe camera is inmiddels geplaatst en een 

paar weken werkzaam. De koster heeft de mogelijkheid van een 7-tal vaste opname 

standen van bijvoorbeeld de preekstoel, afkondiging bankje, de bloemen of het orgel, maar 

kan daarnaast ook andere opnamen maken of verder in- of uitzoomen. We horen graag van 

u als ‘thuis kerkganger’ of u de nieuwe opname mogelijkheden ervaart als een betere 

betrokkenheid in de dienst. Met de nieuwe faciliteit is een investering van EUR 2.178 

gemoeid. We hopen van u te vernemen of dit de moeite waard is geweest.  

 

Afscheidsgeschenk familie van den Berg 

We mogen terugzien op een goede afscheidsdienst van ds. en familie van den Berg. Als 

herinnering aan onze gemeente mochten we hen een aquarel van de kerk meegeven die 
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door Jan Plaisier was gemaakt. Daarnaast konden we door uw bijdragen van in totaal EUR 

1.305 stevig bijdragen aan een nieuw aangeschaft tuinstel. We hopen dat de familie van 

den Berg daar lange tijd plezier van mogen hebben en willen bij deze ook alle bijdragers 

hartelijk bedanken.  

 

Vrouwenvereniging Emma 

De Vrouwenvereniging Emma valt onder het aandachtsgebied van de kerkrentmeesters. Dit 

lijkt een beetje vreemd, maar komt voort uit het feit dat Emma, naast haar samenbindende 

taak, zeer lange tijd betrokken is geweest bij acties voor het financieel in standhouden van 

onze kerk. Via handwerk acties, bijdragen aan markten en door bingo’s wisten zij flinke 

bedragen bij elkaar te krijgen die dan voor een bepaald doel aan de kerkrentmeesters 

werden overgemaakt. Inmiddels zijn de tijden veranderd. De leden zijn wat ouder geworden 

en de behoeften aan handwerken is minder geworden. Ook de bingo levert geen echte 

bijdragen meer op en is veranderd in een sociaal gebeuren. Toch blijven de vrouwen 

wekelijks bij elkaar komen. De ontmoeting wordt gewaardeerd en draagt bij aan de 

onderlinge band die voor het gemeentezijn zo belangrijk is. Ze zien naar elkaar om! Deze 

groep is echter op zoek naar nieuwe leden en nieuwe ideeën. Als CvK willen wij de wat 

jongere vrouwen van onze gemeente van harte uitnodigen om een bezoek aan deze groep 

vrouwen te overwegen. Nieuwe leden brengen nieuwe ideeën, nieuwe 

gespreksonderwerpen en wellicht nieuw elan in deze hartelijke en serieuze groep vrouwen. 

Emma bestaat al sinds 1950.     

 

Scheurkalender 2023 in grote letter 

De Bijbelvereniging heeft ons verzocht om de gemeenteleden te informeren over de 

beschikbaarheid van een Scheurkalender voor 2023 in een grote letter uitgave. Wij voldoen 

met onderstaand stukje graag aan hun verzoek. 

 

GrootLetter uitgave: 

In de ouderenzorg vervullen de Geestelijk Verzorgers een belangrijke rol. Ze voorzien ons 

van waardevolle tips. Zo wezen ze ons op het belang van een grote letter in onze uitgaven. 

Ons bemoedigingsboekje ‘Kostbare tijd’ is nu dan ook uitgevoerd in een zogenoemde 

GrootLetter uitgave. Daarnaast hebben we ook een Bijbel in GrootLetter uitgave  

beschikbaar. 
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Geestelijk Verzorgers 

Diverse Geestelijk Verzorgers namen ook het initiatief voor het samenstellen van een 

scheurkalender 2023 in grote letter. In onderling overleg besloten twaalf van hen om elk 

een maand van het jaar ‘voor hun rekening’ te nemen. Aan de hand van twaalf thema’s 

werden daarbij Bijbelteksten gezocht en per maand werd een illustratie en een geestelijk 

lied toegevoegd.  

 

De titel van de scheurkalender 2023 luidt: ‘Een bemoediging voor elke dag’. Dankzij het 

goed leesbare lettertype kan een brede doelgroep de dag beginnen of eindigen met 

herkenbare teksten uit het Woord van God. Dat kan bijvoorbeeld in de gemeenschappelijke 

huiskamer. Daarnaast kunnen zo ook ouderen die aan stoel of bed gebonden zijn, elke dag 

een woord van troost en hoop ontvangen! 

 

 

Bestellen 

De scheurkalender 2023 in grote letter is nu al te bestellen bij de Bijbelvereniging via de 

website: www.bijbelvereniging.nl 

De scheurkalender is uitermate geschikt voor de ouderenzorg. Ongeacht of die zorg 

plaatsvindt in een verpleeg- of zorghuis of in de eigen woning van de oudere. Met andere 

woorden: zowel zorghuizen als predikanten en pastoraal werkers kunnen gebruik maken 

van de mogelijkheid om deze kalenders te bestellen. Bij meer dan drie exemplaren wordt 

een donatie verwacht. Ook de ouderen in de kerkelijke gemeente hebben nu dus een extra 

mogelijkheid voor een dagelijks Bijbelmoment.  

 

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  

 

 

 

 

 

http://www.bijbelvereniging.nl/
mailto:kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl
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SAMENWERKING 
 

Samenwerking met Hervormde Kerk Maasdam en Gereformeerde Kerk Puttershoek 

In juni is er een vergadering geweest met de Hervormde Kerk Maasdam en de 

Gereformeerde Kerk Puttershoek/Maasdam. Doel was om de communicatie tussen de 3 

gemeentes te bevorderen en de huidige samenwerking te bespreken. De voorzitter van de 

kerkenraad Hugo Snaaijer en de scriba Atie Meijer hebben deze vergadering bijgewoond.  

De volgende punten zijn besproken: 

1. Connected Diensten 

Doelgroep van de Connected diensten zijn gemeenteleden tussen 18 en 35 jaar. De 

Connected diensten beginnen om 11.00 u en in de andere 2 kerken is een gewone dienst 

om 10.00 u.  

De volgende Connected diensten zijn gepland op 

• 27 november in de Hervormde kerk Maasdam 

• 26 maart in de Hervormde kerk Puttershoek 

• 4 juni in de Hervormde kerk Maasdam 

• 24 september in de Gereformeerde kerk Puttershoek/Maasdam 

• 19 november in de Hervormde kerk te Puttershoek  

 

2. Catechese voor jeugd 15 jaar en ouder 

Afgelopen jaar is gekozen voor de Youth Alpha cursus. Hieraan hebben zowel jongeren uit 

Puttershoek als uit Maasdam meegedaan. In het nieuwe seizoen is ervoor gekozen om de 

methode van Youth for Christ: Rock Solid te gaan gebruiken. De catechese start in 

november 2022 en gaat door tot en met Pasen 2023 op de vrijdagavond 1 keer per 2 weken. 

De eerste bijeenkomst en de laatste worden begonnen met een maaltijd. De andere 

bijeenkomsten niet. De jongeren van de Gereformeerde kerk zullen hiervoor ook 

uitgenodigd worden. 
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3. Hemelvaartsdienst 

De Hervormde gemeente Maasdam en de Gereformeerde Kerk Puttershoek/Maasdam 

vieren deze dienst gezamenlijk. Het ene jaar in Maasdam en het andere jaar in Puttershoek. 

Er wordt voorgesteld om  de Hervormde gemeente Puttershoek hierbij aan te laten sluiten. 

Het is in onze kerk jarenlang gebruik geweest om deze dienst gezamenlijk met de 

Gereformeerde Kerk te vieren. De kerkenraad heeft besloten om deze gewoonte weer op te 

pakken.  

4. Vriendendienst 

Deze dienst wordt elk jaar in oktober gehouden met de beide Hervormde gemeenten. 

Afgesproken wordt dat de Gereformeerde kerk hierbij aan sluit. De kerkenraad is hiermee 

akkoord gegaan.  

5. Kinder bid-en dankdienst 

Deze worden op bid en dankdag op woensdagmiddag in de Hervormde Kerk van 

Puttershoek gehouden. Dat blijft zo. De beide andere kerken sluiten hierbij aan en de 

uitnodigingen zullen in de 3 kerken bekend gemaakt worden.  

6. Toerustingsavond pastoraal werk 

Maandag 10 oktober is de bedoeling dat er een toerustingsavond georganiseerd wordt door 

de gemeente van Maasdam. Deze avond is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met 

pastoraal werk zoals ouderlingen en bezoekmedewerkers. Er wordt een gastspreker 

uitgenodigd die over de basis van het pastoraat gaat vertellen. De gemeente Maasdam wil 

graag iedereen die hiermee te maken heeft in de 3 kerken uitnodigen.  

7. Geloofsopvoeding 

Van een ouder met een tiener in Maasdam is de vraag gekomen of er geen avond 

gehouden kan worden voor ouders over geloofsopvoeding van tieners (tussen 10-18 jaar). 

Hier kan een gastspreker voor worden uitgenodigd. Kunnen we dit gezamenlijk doen? Dit 

wordt binnenkort besproken in het consistorieoverleg.  

Afgesproken wordt dat er 2 keer per jaar een gezamenlijke vergadering van de 3 kerken 

wordt georganiseerd. Door samen te werken kunnen we elkaar versterken.  

Atie Meijer, scriba 
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PASTORAAL MELDPUNT 
 

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 

 

INTERNE VERTROUWENSPERSOON 
 

Enkele maanden geleden heeft de kerkenraad besloten om een interne vertrouwenspersoon 

aan te stellen. Daartoe heeft de kerkenraad enkele gemeenteleden gevraagd of zij bereid 

zouden zijn om zich daartoe te laten scholen. Drie gemeenteleden t.w. Jan Peter van 

Santen, Peter in ’t Veld en ondergetekende zijn op cursus gegaan en hebben daarna het 

benodigde certificaat behaald. 

Peter in ’t Veld heeft na de cursus besloten zich toch niet beschikbaar te stellen, omdat hij 

inmiddels benoemd was tot kerkrentmeester en dat zou vanwege een eventuele 

belangenverstrengeling een moeilijke situatie kunnen opleveren.  

Inmiddels zijn door de kerkenraad Jan Peter van Santen voor de jeugd en Cobi Kuipers voor 

overige gemeenteleden benoemd tot intern vertrouwenspersoon in onze Hervormde 

Gemeente Puttershoek.  

Op de gemeenteavond van 29 september zullen zij aan u als gemeente worden voorgesteld 

en zal een korte uitleg worden gegeven over wat het werk en de positie van een 

vertrouwenspersoon inhoudt. 

J. Kuipers – Versendaal 

 

ZONDAGSSCHOOL 
 
Hallo jongens en meisjes, 

Nu ik dit typ hebben we nog 1 week vakantie en dan hopen we jullie allemaal daarna weer 

te zien bij de zondagsschool. 

mailto:pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl
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Het startweekend staat ook weer bijna voor de deur en namens de HJP is er een leuke 

activiteit georganiseerd op 10 september, komen jullie dan ook? 

De komende 4 weken (4 september t/m 25 september) hebben we het over Jozef. 

Ik vind het verhaal van Jozef altijd erg mooi, want wat er ook met Jozef gebeurde hij bleef 

op God vertrouwen. 

Wat er ook gebeurt, God is met ons. 

Alles gebeurt met een reden, God heeft een plan met ons leven. 

Om alvast in de stemming te komen heb ik een liedje over 

Jozef uitgekozen, inclusief gebarentaal. 

Als jullie de qr code scannen komen jullie er vanzelf. 

Het laatste jaar zijn er wat leidingen gestopt, maar gelukkig 

komt Frank Janssens er als leiding bij.  

Welkom Frank! 

Groetjes namens de leiding van de zondagsschool, 

Leonie Verrijp 

 

BERICHTEN 
 

Dank voor afscheidscadeau zondag 19 juni! 

Op deze plaats in het Klankbord willen wij graag allen die eraan hebben bijgedragen zeer 

hartelijk bedanken voor het mooie afscheidscadeau. Het ingezamelde bedrag was 

uiteindelijk precies passend voor onze wens van een tuinmeubelset. Sommige 

gemeenteleden zouden zeggen: 'de score heeft zo moeten zijn'...! 😊 Hoewel ik het altijd 

moeilijk vindt Gods leiding te koppelen aan dingen boven het dagelijks brood uit (gaat het 

God in het Koninkrijk niet over andere zaken?), keken Jojanneke en ik elkaar toch wel 

verwonderd aan! Uiteraard zijn wij ook blij met de aquarel van de kerk van de hand van Jan 

Plaisier, die zal een mooie plek krijgen naast een schilderij van de kerk in Geesteren (Gld) 

van de hand van Willemien Derksen uit Borculo. Een nieuwe tijd breekt aan voor ons in 

Heinenoord, wij hebben er zin in en ervaren reeds Gods zegen op deze weg. Een nieuwe 

tijd breekt ook aan voor u, jullie, de gemeente in veranderende en onzekere tijden in kerk, 

maatschappij en wereld. Houdt vol (afhaken gaat zoveel makkelijker dan aanhaken), blijf 

bidden, houdt vast aan Gods beloften in Jezus Christus door alles heen en wees in 

volharding gezegend!   

Met een hartelijke groet uit de Dreeshof 2 in Heinenoord en tot ziens! 

ds. Ard en Jojanneke van den Berg 
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SMAKELIJK ETEN+ 
 

Bericht van de werkgroep Smakelijk Eten + 

 

In september hopen we weer te starten met de maandelijkse Smakelijk-Eten + maaltijden. 

We willen dan, net zoals in de voor-coronatijd gebruikelijk was, weer beginnen met inloop 

vanaf 16.30 uur. Voor het eten kunnen we dan weer in de kleine zaal bij elkaar komen voor 

een gezellig samenzijn met koffie, thee of een glaasje fris. Zo u wilt kunt u met anderen 

een spelletje doen of sjoelen. Om de tafel met elkaar praten mag natuurlijk ook. Voor elk 

wat wils. Om ong. 18.00 uur kunnen we dan aan tafel gaan.  

Deze eerste avond van het nieuwe seizoen zal zijn op 22 september. De kosten zijn net als 

vorig jaar 3 euro per persoon. U kunt zich van tevoren opgeven door te bellen naar Tineke 

van Horssen of Cobi Kuipers, maar u kunt ook uw naam noteren op de lijst die twee weken 

tevoren in de hal van de kerk onder de toren zal hangen.  

Voor mensen die eerder bij ons kwamen eten is dit allemaal bekend, maar ook “nieuwe” 

deelnemers zijn van harte welkom. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om zelf naar de 

Hoeksteen te komen dan kunt u worden opgehaald en thuisgebracht.  

Hopelijk bent u zo voldoende geïnformeerd. Rest mij nog te zeggen dat wij er weer zin in 

hebben en dat hopen we van u ook. 

Hartelijke groet, namens de werkgroep Smakelijk-Eten +, 

Cobi Kuipers 

 

BIJBELKRING JEZUS ONTDEKKEN 
 

De Bijbelkring Jezus ontdekken gaat weer van start, op dinsdag 20 september om daarna 

iedere 14 dagen bij elkaar te komen tot en met 13 december. 

We hopen met elkaar weer iedere avond een dag  te bespreken uit het boekje Jezus 

ontdekken van ds. J. Douwma. 

Inspirerende gedachtes en gevoelens wat Jezus voor ons kan betekenen aan de hand van 

het boekje in samenspraak met de Bijbel komen we zo meer te weten over Jezus en hoe hij 

heeft geleefd. 

Mocht je interesse gewekt zijn ben je van harte welkom op onze bijeenkomst. 

De zaal is open om 19:00 uur en we beginnen om 19:30 uur de avonden duren tot ongeveer 

21:00 uur. 

Ouderling , Hugo Snaaijer 
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GESPREKSGROEP / BIJBELKRING 
 
Om een nieuwe gesprekskring op te zetten overdag en niet in de avonduren nodig ik u uit 

op woensdag 5 oktober om 10:00 uur in de hoeksteen om te kijken of er behoefte is om dit 

op te starten. 

Mocht dit zo zijn willen we met elkaar kijken wanneer dit het beste kan, ook kijken we dan 

wat we willen bespreken zodat we een onderwerp hebben om over te praten. 

Graag zie ik jullie reacties tegemoet en hoop je te ontmoeten op 5 oktober.  

Mocht je die dag niet kunnen maar wel interesse hebben bel even 078-6764083 

 

Met vriendelijke groet, 

Hugo Snaaijer 

 

 

BIJBELSTUDIEKRING – ROMEINENBRIEF 
 

Op maandag 3 oktober gaan we als Bijbelstudiekring verder met het nadenken over de brief 

aan de Romeinen. In deze brief legt Paulus de kern van het evangelie uit. Dit maakt het 

evangelie voor ons ook beter toegankelijk. Kerkvaders als Augustinus, Luther en Wesley 

hebben aangegeven dat deze brief leidend is geweest voor hun geloof.  

Aan de hand van een gespreksgids geschreven door de Presbyteriaanse predikant Tim 

Keller wordt dit Bijbelboek besproken. We hebben het afgelopen seizoen de eerste 5 

hoofdstukken doorgenomen. We hebben goede avonden met elkaar gehad, waarbij ook de 

persoonlijke invalshoek met elkaar werd gedeeld. Kerntekst zover is Romeinen 1 vers 17: In 

het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige 

aanneemt. Maar ook de 1e twee verzen van hoofdstuk 5 mogen er zijn. De gespreksgids 

vroeg hier aan ons om na te denken welke drie gevolgen van rechtvaardiging (door het 

geloof) er voor ons zijn. We komen hier uit op: 1. Leven in vrede met God, 2. We hebben 

toegang tot Gods genade als ons levensfundament en 3. We mogen de vaste hoop hebben 

om eens te mogen delen in Zijn luister en hierdoor nu reeds als gelukkige mensen te mogen 

leven. 
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De kring komt om de 2 weken op maandag bij elkaar. Plaats van 1e samenkomst: 

Boezemkade 9. Aanvang is 19.30 uur en we streven ernaar om rond 21.30 uur af te sluiten. 

We beginnen dit seizoen met hoofdstuk 6. 

De kring bestaat op dit moment uit 8 personen, waarvan 3 echtparen. We zouden het fijn 

vinden als er een aantal nieuwe leden zich bij ons wil aansluiten. Laat u s.v.p. weten of u 

belangstelling heeft. We kunnen eventuele vragen beantwoorden en de gespreksgids voor 

u regelen. We kijken er weer naar uit om in het seizoen 2022-23 met elkaar mooie en 

leerzame avonden te hebben rondom thema’s uit de Romeinenbrief. Informatie en 

aanmelden bij Bart Dorsman, tel. 06-12291480 of Wil Schinkelshoek, tel. 06-50841001.  

 

BEDANKJES 
 
Hiermede wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten 

die ik mocht ontvangen tijdens m'n ziekte afgelopen tijd. 

Ik ben weer redelijk mobiel en de pijnscheuten zijn wat 

verminderd maar niet helemaal weg. 

Pijnstillers houden het dragelijk. Het medeleven heeft 

mij goedgedaan. Hartelijke groeten van 

M. Janse- v.d. Vlies 

Bedankje fam. Ruggenberg 

Wij bedanken eenieder die ons een felicitatie gestuurd hebben voor onze 55-jarige 

trouwdag. 

Met vriendelijke groet, 

Jan en Corrie Ruggenberg 

 

Beste mensen, 

Langs deze weg willen wij u allen heel hartelijk bedanken voor u medeleven en de vele 

kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze moeder en schoonmoeder.  

Dit heeft ons gesterkt en goed gedaan. 

 Vr. groet van 

Nel en Arie Naaktgeboren-Steenhoek 
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Beste gemeenteleden, 

Hiermede willen we jullie hartelijk bedanken voor de kaarten en het meeleven tijdens mijn 

ziekte en voor ons 55-jarig huwelijk. Het heeft ons goed gedaan. 

Greet en Nico van Oudheusden 

 

 

Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten en bemoedigende woorden 

Tijdens mijn operatie en nabehandeling. 

Het meeleven heeft ons veel goed gedaan. 

Hartelijke groeten van Ad en Adrie van Kleef-Vos 

 

Wat kan het een mens goed doen zoveel post te krijgen tijdens ziek te zijn bij m’n 

thuiskomst. 

Heel hartelijk dank daarvoor. 

Het gaat wel vooruit maar het zal langzaam gaan is mij verteld. 

Geduld is niet m’n sterkste kant. We proberen vooruit te kijken en biddend de toekomst 

tegemoet zien. 

De hartelijke groeten vanuit de Pieter Repelaerstraat, Riet van ‘t Leven-Lobbezoo 

 

 

 

OUTLOOK 
 
Op donderdag 15 september begint Outlook weer. Wilt u een spelletje doen, een kaartje 

leggen, of biljarten dan bent u van harte welkom in de Hoeksteen.  Ook bent u welkom om 

alleen een praatje te maken.  De middag begint om 14.00 uur met een kopje koffie of thee. 

Om 16.00 uur gaan we weer naar huis.   

Van harte welkom. 

 

Tiem Meijer 
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EEN DRINGENDE OPROEP VOOR ONZE 
JEUGDCLUB 
 
Zoals jullie allemaal wel weten is er zaterdagvond bij de Hervormde kerk in Puttershoek 

regelmatig iets voor de jeugd te beleven in de vorm van de clubs die we daar draaien. Nu 

zijn wij hard op zoek naar leiding en/of begeleiding voor de JORYoung. 

De JORYoung is voor kinderen van groep 7 t/m de 1e middelbare op zaterdagavond van 

18.45 uur tot 20.15 uur. 

Door allerlei omstandigheden hebben we een groot tekort om deze club iedere week te 

houden. We proberen er nu om de week te zijn, maar zelfs dat wil niet altijd lukken. 

Daarom zijn wij hard op zoek!!! 

Ben jij diegene die deze groep kinderen kan leiden door middel van groepsspellen spelen, 

orde in de chaos brengen, film kijken, ze enthousiasmeren, maar ook weer temperen en heb 

jij hier zelf ook lol in, kom ons dan helpen en meld je aan. 

We hopen op meerdere zelfstandige leiding zodat je maar eens per maand aan de beurt 

bent. Je staat ook nooit alleen er is altijd wel hulp d.m.v. ouders of jongeren. Een invulling 

voor de avond bedenken dat mag, maar dat hoeft niet. 

Wil je je alleen af en toe inzetten naast een vaste leiding ook dat mag, GRAAG zelfs, want 

hoe meer er komen helpen hoe minder vaak dat hoeft en hoe leuker de avond wordt. 

Zonder hulp is het niet te doen en zullen we vaker de jeugd moeten teleurstellen omdat een 

avond dan niet door kan gaan. En dat willen we heel erg graag voorkomen. 

Wil je meehelpen op welke manier dan ook, dan nodigen wij je van harte uit om een avond 

(of meer) mee te draaien. Kom kijken hoe leuk het is!!! 

 ZATERDAG 24 SEPTEMBER... ZOMERSPELAVOND 

De data tot de kerstvakantie; 

1 en 15 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december. Mogelijk dat er nog een wijziging 

volgt, houdt daarvoor de app in de gaten. 

Bel/app voor meer informatie naar José van Oudheusden 0655723417 

KOM en STA OP voor onze jeugd! 
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YOR 
 
Startweekend staat voor de deur, wat betekent dat er een nieuw JOR seizoen start! Maar 

eerst nog even een terugblik naar het einde van afgelopen seizoen. Na twee jaar corona 

konden we eindelijk weer op kamp! En wat is de JOR zonder bijzondere momenten en 

primeurtjes. Zo waren we met de grootste groep ooit op kamp, was de dropping langer dan 

ooit én heeft de winnaar van de kampbokaal de dropping niet uitgelopen. Maar toch 

gefeliciteerd hoor Anna      .  Als leiding vonden we het heel bijzonder om te zien hoe de 

jeugd tijdens dit kamp écht één groep werd en zoveel plezier had met elkaar. Daarom kijken 

we ontzettend uit naar het nieuwe seizoen! 

 

Startweekend 2022/2023 

Het nieuwe seizoen beginnen we op vrijdag 9 en zaterdag 10 september met het 

welbekende startweekend. Net als kamp met een dropping, zeskamp, BBQ en wie weet 

wat allemaal nog meer! Na dit toffe weekend zijn we de meeste zaterdagavonden weer in 

de Schakel te vinden vanaf 20.30 uur. Vanaf (ongeveer) de tweede klas van de middelbare 

school ben je van harte welkom!! Meer info? -> jorputtershoek@gmail.com.  

 

Leiding 

Waar het tegenwoordig lastig is om vrijwilligers te vinden zijn wij heeeeeel blij om te 

kunnen vertellen dat het leidingteam van de JOR dit seizoen uitgebreid wordt met wat 

nieuwe namen. Esther Janse, Joost de Haan, Ellen Janssens, Timo Hoek, Stan Jongenotter 

en Judith Prosman sluiten aan. Samen met de ‘oude’ garde (Frank Janssens, Bart den 

Hoed, Ilona Preesman, Laura den Hoed, Wilco de Jong en Kim de Jonge) maakt dit een 

fantastisch team van 12 leiding! Leuk om te zien is ook dat er zoveel jongeren doorstromen 

van jeugd naar leiding. Dit zegt natuurlijk wel iets      .  

 

Voor nu genoeg gepraat, wij moeten verder met de voorbereidingen voor startweekend! 

 

Groetjes van al die leiding, 

Frank, Bart, Laura, Wilco, Kim, Esther, Joost, Ellen, Timo, Stan, Judith en Ilona 

 

 
 
 

mailto:jorputtershoek@gmail.com
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OPBRENGSTEN COLLECTEN 

 

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

    

05-06-22 week 23 CVK  €           361,45 

12-06-22 week 24 CVK  €          232,75 

19-06-22 week 25 CVK  €           707,20 

26-06-22 week 26 CVK  €           247,25 

Deurbussen: 

26-06-22 Zending/juni (zwo) € 93,95 

26-06- 22 Jeugdwerk/juni (hjp) € 65,55 

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

 Kerk (giften) € 125,00 

 Diaconie (gift) € 88,00 

 ZWO (gift) € 50,00 

 KIA-zending (05/06) € 288,40 

 KIA-Noodhulp vluchtelingen € 243,15 

 HA/Mercy Ships (26/06) € 580,75 

 Verjaardagsfonds juni € 20,00 

 Bloemen juni € 50,00 

 Hulpf.mw de Jonge € 115,00 

 GZB ds Vogelaar € 25,00 

Kerkbalans: 

 Toezeggingen 2022 € 83.479,07 

 Reeds ontvangen  € 55.674,93 

 

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

03-07-22 week 27 CVK € 272,75 

10-07-22 week 28 CVK € 271,25 

17-07-22 week 29 CVK € 315,20 

24-07-22 week 30 CVK € 477,65 

31-07-22 week 31 CVK € 263,00 
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Deurbussen 

31-07-22 Zendingsbussen/juli (ZWO) € 129,60 

31-07-22 Jeugdwerkbussen/juli (HJP) € 92,25 

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

 Kerk (giften) € 218,00 

 Bloemen € 20,00 

 Orgel € 20,00 

 Klankbord € 10,00 

 Diaconie (gift) € 20,00 

 Kerktelefoon € 19,50 

 Zondagsschool (03/07) € 199,05 

 Huwelijksdienst (08/07) € 31,45 

 HA Mercy Ships (17/07) € 52,85 

 Verjaardagsfonds/juli € 10,00 

 GZB ds. Vogelaar € 35,00 

 Hulpf. mw. De Jonge( gift/kaart) € 224,00 

 Koffiebusjes Hoeksteen € 70,40 

Kerkbalans: 

 Toezeggingen 2022 € 83.479,07 

 Reeds ontvangen  € 60.354,34 

    

    

Kerkelijk bureau, Kerkplein 3 3297 AX Puttershoek 

 

 

 

 

 

 

 

 


