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KERKDIENSTEN 
 

7 juni 2020 10:00  
Predikant: Ds. E. Agterhuis  
 Heinenoord  
Organist: Dhr. N. van Oudheusden  
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 

14 juni 2020 10:00  
Predikant: Ds. G. Krol  
 Geldermalsen  
Organist: Dhr. H. Manneé  
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  
Deurcollecte: Niet bekend  

21 juni 2020 10:00  
Predikant: Ds. A.A. van den Berg  
 Puttershoek  
Organist Dhr. N. van Oudheusden  
Dienstcollecte: Beker collecte H.A.  is bestemd voor Victory4All 
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen  

28 juni 2020 10:00  
Predikant: Ds. J. Reehorst  
 Nieuw-Beijerland  
Organist:  Dhr. H. Manneé  
Dienstcollecte: Diaconie  
Deurcollecte: Onderhoud groenvoorziening 
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5 juli 2020 10:00  
Predikant: Ds. A.A. van den Berg  
 Puttershoek  
Organist:  Dhr. N. van Oudheusden  
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  
Deurcollecte: Zondagschool en Kindernevendienst 

12 juli 2020 10:00 15:00 
Predikant: Ds. A.A. van den Berg 

Puttershoek 
Ds. A.A. van den Berg 
Heilig Avondmaal H.t.H.  

Organist: Dhr. H. Manneé   
Dienstcollecte Kerk en Eredienst  
Deurcollecte Pastoraat eigen gemeente 
   

IN DE SCHIJNWERPERS 
 

   
Naam: Annelies van der Kolk-Korbijn  
Leeftijd: 58 jaar 
Status: 38 jaar getrouwd met Rinus, 1 

zoon, 1 dochter, 4 kleinkinderen 
Opleiding / beroep: Na vele jaren op lieve kinderen 

te hebben gepast, bezorg ik nu 
medicijnen en   werk ik bij de 
bakker. 

Hobby’s: Gezelschapspelletjes, 
wordfeuten en puzzelen. 

  
Wat doe je het liefst? Een gezellig moment doorbrengen met familie en/ of 

vrienden. 
Wie is God voor jou? Mijn steun en houvast in goede en slechte tijden! 
Waar erger je je aan? Aan mensen die liegen! 
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Wat betekent de 
gemeente voor jou? 

Samen zijn met anderen met als doel Hem alle eer 
te geven die Hij verdient! 

Favoriete seizoen? Alle seizoenen hebben hun charmes: zomer (zon), 
herfst (regen en storm), winter (sneeuw) en in de 
lente (de ontluikende natuur). 

Waar wordt je blij van? Van de natuur als deze ontluikt, paddenstoelen en 
vlinders en natuurlijk van mijn kleinkinderen. 

Favoriete vakantiebe-
stemming? 

Daar waar ik mijn rust kan vinden. 
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MEDITATIE 
 

Laat het los! 
We hebben vast allemaal een beeld 
bij loslaten. Van kinderen die samen 
ruzie maken om één autootje. Een 
verliefd stelletje dat afscheid neemt. 
Misschien denk je wel aan de Dis-
ney titelsong van ‘Frozen’ of aan ou-
ders die hun zoon of dochter voor 
het eerst naar school brengen. Het 
loslaten van een geliefde bij een 
begrafenis. Een scheiding. Het 
doorknippen van de navelstreng bij 
een pasgeboren baby. 
 
Gek misschien dat dit woord door 
mijn hoofd spookt op een moment 
dat we veel mensen niet eens vast 
mógen houden. We leven in een tijd 
waarbij we dingen noodgedwongen 
los hebben moeten laten.  
 
Misschien is ‘loslaten’ wel zo lastig 
omdat het vaak gepaard gaat met 
emotie: De boosheid van ruziënde 
kinderen, het verdriet bij een uit-
vaart, de bezorgdheid van ouders op 
de eerste schooldag van hun kind. 
Het geeft extra lading aan de situatie 
en zorgt ervoor dat ook de omgeving 

ervaart welke worsteling er wordt 
doorstaan. 
 
Het ‘loslaten’ dat mij bezighoudt, is 
vooral het uit handen geven van de 
touwtjes. Niet altijd zelf meer de 
controle willen hebben over alle 
processen en projecten, maar erop 
vertrouwen dat het bij anderen in 
goede handen is. Bovenal dat het bij 
God in goede handen is. En dat vind 
ik niet eenvoudig.   
 
Ik moet denken aan Maria, de moe-
der van Jezus. Met vallen en op-
staan moest ze keer op keer losla-
ten. Ze laat haar vertrouwde ‘thuis’ 
achter en vlucht vanuit naar Egypte 
om haar Zoon te beschermen voor 
de woede van koning Herodes. Ze 
werd er door de twaalfjarige Jezus 
op gewezen dat Hij de wil van zijn 
Hemelse Vader deed en dát belang-
rijker was dan Zijn ouders achterna-
lopen. Maria moest Hem loslaten 
toen ze op de bruiloft in Kana op de 
vingers werd getikt omdat Zijn tijd 
nog niet gekomen was. En in Mat-
theüs 12 lezen we zelfs dat Hij zich 
afvraagt wie Zijn moeder en broers 
zijn en daarbij op de discipelen wijst.  
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Ik probeer me te verplaatsen in Ma-
ria. Toen ze op Golgotha stond en 
Jezus zag lijden en sterven aan het 
kruis. Ze was heel dichtbij, maar de 
afstand was onoverbrugbaar groot. 
Ze kon niets anders dan Hem losla-
ten. En tenslotte moest ze haar Zoon 
nog een laatste keer laten gaan toe 
Hij enkele weken later naar zijn Va-
der in de hemel ging. We hebben er 
recent bij stilgestaan. 
 
Loslaten gaat vaak gepaard met e-
motie. Het was Maria voorspeld dat 
er als het ware ‘een zwaard door 
haar ziel’ zou gaan. Wat een men-
geling van angst, boosheid en ver-
driet zullen al die momenten hebben 
opgeroepen. En zo lezen we in de 
bijbel nog veel meer verhalen. Van 
het loslaten van gezondheid, 
dromen, wensen en idealen. Van 
Jochebed en Jonathan, van Jakob 
en Jozef. En natuurlijk van Jezus 
zelf.  
 
Ondanks de smeekbede in de hof 
van Getsemané liet Zijn Vader de 
drinkbeker niet aan Jezus voorbij-
gaan. Er kwam geen antwoord na 
Jezus uitroep vanaf het kruis: ‘Mijn 
God, Mijn God, waarom hebt u mij 
verlaten?’ God liet Hem los, omdat 

Hij het antwoord wás. En daar waar 
Hij werd losgelaten, openbaarde 
zich een nieuw perspectief. Toe-
komst! Vast en zeker. 
 
Maakt dit het loslaten van onze vra-
gen en zorgen makkelijk? Nee, zo 
ervaar ik dat niet. Het nieuwe per-
spectief van de zaken die ons bezig 
houden is niet altijd direct zichtbaar 
en wordt soms misschien wel nooit 
geopenbaard. Uitdagingen, zorgen 
en verdriet verdwijnen niet als 
sneeuw voor de zon. Maar door de 
regie uit handen te geven en bij God 
neer te leggen, ontstaat wel ruimte. 
Rust.  
 
Er ontstaat een vrede die Paulus zo 
mooi omschrijft in zijn brief aan de 
Filippenzen: ‘De Heer is nabij. Wees 
over niets bezorgd, maar vraag God 
wat u nodig hebt en dank Hem in al 
uw gebeden. Dan zal de vrede van 
God, die alle verstand te boven gaat, 
uw hart en gedachten in Christus 
Jezus bewaren.’ 
 
‘Laat het los’, dat is mijn gebed voor 
u die dit leest. En nee.. het is niet 
eenvoudig. Ik spreek uit ervaring. 
 
Henno Westeneng 
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UIT DE PASTORIE 
 

Pastoraat en eredienst in beweging 
In het vorige Klankbord schreef ik 
over de schraalheid in het contact 
met u en jullie en dat ik uitzag naar 
het vertrouwde échte contact. Ge-
lukkig zijn we inmiddels langzaam op 
weg gegaan naar dat contact in het 
pastoraat. Afhankelijk van persoon-
lijke omstandigheden en in overleg 
kan weer meer en dat voelt goed en 
bevrijdend. Al was het ook al fijn om 
gemeenteleden aan de deur, in de 
tuin of op het dorp te ontmoeten. 
Hetzelfde geldt natuurlijk voor de 
‘live kerkdiensten’ die we steeds 
meer zijn gaan missen. Aan verant-
woord weer echt sámen komen voor 
het Woord en de lof van God in de 
kerk wordt hard gewerkt! Natuurlijk 
zullen we nog veel beperkingen 
voelen, maar er mag toch vooral 
vreugde zijn om het begin op de weg 
terug naar normaal.    

Bestuur van de gemeente 
Aan het begin van de crisis is enorm 
veel werk gedaan door het crisis-
team. Hiervoor zijn we Jaco van der 
Zwaal, Hugo Snaaijer en Plonie Bos 
erg dankbaar. Na verloop van tijd 

kon de gewone structuur van het 
bestuur van de gemeente weer ge-
activeerd worden en ook dat was 
heel mooi om te ervaren. Het weer 
meer verbonden zijn met elkaar als 
gehele kerkenraad in belangrijke 
zaken en beslissingen! 

Geboorte 
‘Een parel in Gods hand. Dolgelukkig 
en dankbaar zijn wij met de geboorte 
van onze zoon Samuel Alexander 
van den Berg.’ Op 4 mei werden 
Joram en Eveline van den Berg-Bos 
(Lilian Ngoyiweg 182, 3065 EG Rot-
terdam) vader en moeder van Sa-
muel. We wensen hen vreugde en 
Gods zegen toe met de kleine 
Samuel. 

Heilig Avondmaal 21 juni 
Op het moment van dit schrijven is 
het nog niet duidelijk hoe de Avond-
maals-zondag van 21 juni er precies 
uit zal zien. Het is wel zeker dat het 
Avondmaal door velen online thuis 
gevierd zal moeten/mogen worden. 
Daarom hierbij op deze plek 
nogmaals (na de viering van Goede 
Vrijdag) een pastorale en liturgische 
begeleiding:  
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Het vieren van het Heilig Avond-
maal kan niet gemist worden in het 
gemeenteleven. Vanuit Pasen 
gedenken we het lijden en sterven 
van Jezus. We volgen Hem op zijn 
lijdensweg. We doen dit door het 
lezen van het Evangelie én brood en 
wijn te delen. In het Avondmaal 
gedenken wij de dood en opstanding 
van Christus bij brood en beker en 
vieren we zijn verbondenheid met 
ons en onze verbondenheid met Hem 
en met elkaar.  
 
Hoe zouden we het Avondmaal nu in 
coronatijden kunnen vieren? De 
online kerkdiensten bieden een 
(beperkt) alternatief: het Avondmaal 
zal in de kerk gevierd worden met 
een klein aantal aanwezigen volgens 
de geldende richtlijnen. U kunt thuis 
online de dienst en het Avondmaal 
mee vieren. Praktisch door op pas-
sende wijze al voor de dienst brood 
en wijn (of druivensap) als zichtbare 
tekenen van het lichaam en bloed 
van Christus klaar te zetten. Na de 
meditatie bidt u aandachtig mee met 
het avondmaalsgebed.  
 
Tijdens het nuttigen van brood en 
wijn in de kerk kunt u dit thuis ook 
doen. Maar we kunnen ons ook 

voorstellen dat u dit liever niet doet 
vanwege de afwezigheid van de 
bediening van het Avondmaal thuis, 
de omstandigheden, of andere re-
denen. Eenieder voele zich hier vrij 
in eigen geweten en zeker niet be-
zwaard om het Avondmaal alleen op 
afstand mee te beleven. 

Gezinsdienst 5 juli 
Op het moment van het schrijven van 
deze rubriek ligt de voorbereiding 
van deze bijzondere dienst nog op de 
vergadertafels van de kerkenraad en 
de kindernevendienst. 

Afscheid en verlenging ambtstermijn 
In de dienst van 12 juli zullen we 
afscheid nemen van ouderling 
Henno Westeneng in verband met 
zijn aanstaande verhuizing naar 
Rhenen, na per 1 april al een nieuwe 
baan te zijn begonnen op de Veluwe. 
Hoewel hij niet zo lang ouderling 
geweest is, zijn we toch heel 
dankbaar voor zijn vele waardevolle 
bijdragen in de kerkenraad en het 
wijkpastoraat. Ik denk hierbij per-
soonlijk aan zijn volle inzet voor de 
bezinning op homoseksuele relaties 
in de gemeente vorig jaar.  
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Ouderling-kerkrentmeester Peter in 
’t Veld zal zijn ambtstermijn (na de 
verlenging van januari) per 1 juli 
nogmaals verlengen. Hiervoor heb-
ben we dispensatie gekregen van de 
kerk in verband met de coronacrisis. 
Peter heeft zich de afgelopen maan-
den sterk ingezet voor de Facebook-
beeldverbinding en de coördinatie 
van het programma ‘Hoop op God’, 
waarvoor wij hem dankbaar zijn. 

Geslaagd/gezakt in 2020 
De geslaagden van harte 
gefeliciteerd! Niet leuk denk ik om 
bij ‘lichting 2020’ te horen? Maar er 
zal zeker begrip voor jullie situatie 
zijn in jullie verdere toekomst, neem 
ik aan. De gezakten sterkte gewenst. 
Voor jullie moet het zuur zijn om niet 
met de normale examens alsnog te 
hebben kunnen slagen. Een schrale 
troost misschien: ik zelf zakte in 
VWO 6 en had daarna verrassend 
toch een heel leuk jaar…! 

Juist nu… 
Dit is veel gezegd de laatste 
maanden. Juist nu is het de tijd 
om… om te zien naar elkaar, de 
lokale middenstand te steunen, te 
bezinnen op… etc.  
 

Persoonlijk had ik voor juni een 
cursus bijscholing op het program-
ma staan: ‘de spiritualiteit van de 
pastor’. Toen ik hoorde dat deze niet 
doorging, bedacht ik me dat het ‘juist 
nu’ de tijd is om mijn digibeten gren-
zen te overschrijden. Zo heb ik dan 
online een training ‘podcasting voor 
predikanten’ gevolgd bij Allard Ame-
link. Hij doet hele interessante din-
gen (www.3a3d.nl) en daar wilde ik 
graag mijn voordeel mee doen op 
het vlak van communicatie in digitale 
tijden.   

Consulentschap 
Mijn lopende consulentschap in ’s 
Gravendeel loopt nu een jaar. Het is 
mooi van dichtbij het gemeenteleven 
van de buren mee te mogen maken 
en daar een steentje aan bij te dra-
gen. Ik ben onder de indruk van het 
intensieve en verantwoordelijke 
werk dat door de beroepingscom-
missie gedaan wordt en hoop op 
Gods zegen op hun inzet voor de 
gemeente!  
 
Hartelijke groeten vanaf het 
Kerkplein,  Ds. A.A. van den Berg 
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PASTO(P)RAAT 
 

Hoe lang nog? 
Hoe lang nog? is een vraag die door 
heel de wereld steeds maar weer 
wordt gesteld. Dat was in het ver-
leden heden en in de toekomst zal 
dat ook wel iedere keer weer ge-
steld worden. Wat willen we berei-
ken met de vraagstelling? Een kijkje 
in de toekomst wat staat er te ge-
beuren en hoe gaan we het inrichten 
en richting geven. 
 
Dat brengt me bij het volgende. Hoe 
gaan we straks als predikant en 
ouderlingen om met huisbezoek, de 
kerkgang. Een hand, een troostende 
arm om iemand heen. Kortom wat 
worden de nieuwe normen en 
waarden. Wat mag wel en juist weer 
niet en dan de vraag waar ik mee 
begon, hoe lang? 
 
Toen Jezus opvoer ten hemel 
vroegen zijn discipelen: ‘Herstelt u in 
deze tijd nog het koningschap?’ Het 
was het niet aan Hem maar aan de 
Vader die alle dingen bestuurt. Zo 
wordt er van ons ook verwacht dat 
we geduld hebben en op Zijn tijd 
wachten, hoe lang nog? 

Soms kan het in onze ogen niet snel 
genoeg gaan en proberen we de 
grenzen op te rekken om voorbij de 
horizon te kijken. Laten we dan toch 
in gedachte houden dat alles een tijd 
heeft zoals Prediker ons voor houdt. 
Laten we daarom geduld hebben en 
het niet op eigen kracht proberen 
maar vertrouwen op de Heer die alle 
dingen bestuurd. 
 
Ik hoop en bid dan ook dat ik binnen-
kort u en jou weer mag omarmen 
vasthouden. Niet op afstand maar 
lijfelijk aanwezig, zodat we elkaar tot 
troost en zegen mogen wezen. 
Hoelang het nog duurt? Ik weet het 
niet maar als we geen hoop houden 
dan zijn we op de verkeerde weg en 
dwalen we af. Dus houd moed, bid 
om kracht en geduld en schuil bij de 
Allerhoogste tot in lengte van dagen. 
 
Ouderling, Hugo Snaaijer 
 

DIACONIE 
 

Bekercollecte 21 juni 
De bestemming van de 
bekercollecte op zondag 21 juni is 
gewijzigd. In eerste instantie hadden 
wij gekozen voor het Vakantiebureau 
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maar omdat wij een noodoproep van 
Victory4All ontvingen en onze 
gedachte hierbij was dat er dit jaar 
nog bijzonder weinig vakanties 
zullen plaatsvinden hebben wij de 
bestemming gewijzigd. 
Corona raakt de hele wereld. Maar 
de kinderen in de sloppenwijken van 
Zuid-Afrika raakt het keihard! Het is 
een ramp voor de mensen die altijd 
al weinig hadden en nu door de 
lockdown niet kunnen/mogen 
werken. Daardoor is er geen geld 
voor eten en hebben veel mensen 
honger. Ook de kinderen en families 
van Victory4All. 
 
Binnen deze organisatie hebben 
mensen toestemming om de straat 
op te gaan. Op die manier kunnen ze 
voedselpakketten rondbrengen bij 
de gezinnen die het hard nodig 
hebben. Daarnaast werken ze 
samen met de plaatselijke kerken en 
autoriteiten. Zij weten waar de hulp 
het hardst nodig is. De afgelopen 
weken hebben ze hierdoor al 
meerdere gezinnen kunnen helpen. 
Ze willen het echter veel groter 
aanpakken. 
 
Namens de diaconie 
Tineke van Horssen 

KERKRENTMEESTERS 
 

Hoezo eerst zien en dan geloven? 
Bovenstaande zin trof mij in het blad 
Visie van de EO en hij werd gevolgd 
door de zin: Dit virus is ook onzicht-
baar maar het toont ons gelijk de 
macht van het onzichtbare. 
 
Het is een hele vreemde tijd op dit 
ogenblik. Bijna alles staat al enige 
tijd helemaal, of nagenoeg, stil door 
een vreemd verschijnsel wat de 
afgelopen maanden ook niet te zien 
is maar wel rondwaart: Het intussen 
veelbesproken coronavirus! Het is 
nu alweer enkele maanden geleden 
sinds de uitbraak van dit onzichtbare 
Corona-virus en de daardoor getrof-
fen soms ingrijpende maatregelen in 
het gewone leven, maar en ook in 
het kerkelijke leven waardoor er 
geen normale kerkdienst meer is. 
 
Gelukkig kunnen we toch wel de 
kerkdiensten volgen op de digitale 
manier maar dat is toch anders om-
dat de gemeenschap ontbreekt.  Ook 
op de woensdagavonden is er al-
weer enige tijd een extra toegift op 
de normale kerkdiensten te beluis-
teren door de uitzendingen van 
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“Hoop op God” op die avonden. Bij 
beide uitzendingen zijn echter het 
minimaal toegestane aantal mensen 
aanwezig en doordat er geen collec-
ten zijn dalen de opbrengsten heel 
sterk. Gelukkig staan de inkomsten 
niet helemaal stil omdat veel ge-
meenteleden dit gelukkig ook besef-
fen en regelmatig per bank overma-
ken.  Hiervoor mogen we dankbaar 
zijn. 
 
Het vervelende voor ons is echter 
die dalende tendens van de inkom-
sten terwijl veel uitgaven gewoon 
doorgaan, zoals afdrachten aan de 
PKN voor onze predikant, onder-
houdswerkzaamheden aan kerk en 
andere gebouwen, enz. 
  
Daarom doen wij nogmaals een be-
roep op u in het belang van het be-
houd van ons monumentale kerkge-
bouw, de Hoeksteen en de Schakel.  
Laat ons het geld dat u normaal bij 
de collecten gaf via een bankover-
making toekomen. Iets extra mag 
ook, natuurlijk. Laten we op die ma-
nier en zover het in uw vermogen ligt 
nu eens geen gepaste afstand maar 
een gepaste nabijheid en betrokken-
heid bewaren.  Wij zijn u erg dank-
baar. 

We noemen voor uw gemak hier-
onder nog even de bekende reke-
ningen zoals ook steeds in het Klank-
bord genoemd: 
 
Kerkrentmeesters:   
NL38 RABO 0373 7112 71  
Diaconie: NL39 RABO 0373 7100 89  
ZWO: NL39 RABO 0373 7100 89  
 
Wanneer u voor een speciaal doel 
wilt geven en de door u gewenste 
bestemming in de omschrijving wilt 
noemen kunnen en willen de dames 
van het Kerkelijk Bureau hiermee 
rekening houden. 
 
Bij voorbaat onze hartelijke dank 
voor uw gewaardeerde gift en uw 
medewerking. 

Actie Kerkbalans 2020 
Deze maand is de hoeveelheid aan 
toegezegde bijdragen licht gedaald, 
maar ook een mooi bedrag 
ontvangen voor actie Kerkbalans. 
Het overzicht staat op de volgende 
pagina. 
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Beplanting Hoeksteen 
Velen van u zullen het doordat er 
geen kerkdiensten, kringen en 
koffiedrinken plaatsvinden tijdens de 
crisis nog niet hebben gezien, maar 
de beplanting rondom de Hoeksteen 
is veel fleuriger geworden! 
Beheerders Annie en Nico hebben 
de borders met geschonken planten 
zoals hortensia’s opgevrolijkt! Het 
prachtige zonnige weer heeft dit tot 
een ware uitdaging gemaakt, maar 
inmiddels maken de planten het 
goed! En mocht u toch eens in de 
buurt van de kerk komen of over de 
Arent van Lierstraat fietsen, kijk ook 
eens naar de nieuwe vlaggen 
waarmee we als kerk onze hoop en 
vertrouwen in onze Heer en nut en 
noodzaak van omzien naar elkaar 
onderstrepen. Dit project is mede 
dankzij de vaardige handen van 
Johan de Klerk uitstekend geslaagd! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dakventilatoren Hoeksteen 
Al heel wat jaren kampte gebouw de 
Hoeksteen met defecte ventilatoren. 
Als college was het zoeken naar een 
oplossing lastig, want het was niet 
duidelijk waarom ze niet werkten. 
Gelukkig meldde zich een vrijwilliger 
die wel verstand van zaken had en in 
korte tijd alle ventilatoren weer aan 
de praat kreeg! Dankzij Koen van 
Kleef kunnen we weer genieten van 
volop frisse lucht in de Hoeksteen en 
zijn hoge kosten ons bespaard 
gebleven! 
 
Gebruik kerkelijke gebouwen 
In deze crisistijd is het i.v.m. hygiëne 
en veiligheid belangrijker dan ooit 
dat we ons bij gebruik van onze 
gebouwen houden aan de afspraken 
die hiervoor gelden, met name het 
tijdig reserveren. Het is niet 
toegestaan de zalen van de 
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gebouwen te gebruiken zonder deze 
te reserveren! Vraag je ook af of 
samenkomen in de Hoeksteen 
noodzakelijk is, want de landelijke 
overheid en PKN adviseren dit 
zoveel mogelijk te vervangen door 
online samenkomsten. Heeft u 
hierover of over online samenkomen 
vragen, neem gerust contact op met 
een van de schrijvers van dit stukje. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Jaco van der Zwaal 
Cor Groenendijk 
 

ZONDAGSCHOOL/ 
KINDERNEVENDIENST             

 
Hallo jongens en meisjes, 
 
Als ik dit schrijf zijn jullie alweer 
naar school geweest. De één voor 
halve dagen, de ander 2 of 3 hele 
dagen in de week. De meeste kin-
deren konden niet wachten om hun 
meester of juf te zien. En niet te ver-
geten hun klasgenootjes! De juffen 
en 1 meester van de kinderneven-
dienst en Zondagschool staan ook te 
popelen om jullie allemaal weer te 
zien. Maar helaas, wij kunnen nog 
niet in de kerk onze diensten gaan 
houden zoals we gewend zijn. 

Het is ook heel vervelend voor de 
kinderen van groep 8 die van school 
gaan, en dus ook afscheid nemen 
van de kindernevendienst. Dit zou 
gebeuren in de dienst van 5 juli. 
In januari waren er al plannen 
gemaakt voor deze dienst. Maar niet 
getreurd, zoals het er nu uitziet gaat 
deze dienst in ieder geval door, al zal 
het een aangepaste dienst zijn....... 
De kinderen zullen in ieder geval in 
het zonnetje gezet worden, maar 
hoe........ dat zullen jullie wel zien als 
jullie via Facebook meekijken op 5 
juli! Voor de oudere gemeenteleden 
doe ik bij deze een oproep om aan 
Sanne de Crom, Floor Baastens, Levi 
van Santen, Nynke Westeneng, 
Janine Gielen en Anne Janssen te 
denken. Bijvoorbeeld door een 
kaartje te sturen, om te laten zien dat 
wij aan hen denken. 
 
Voor de Hemelvaartdienst hebben 
jullie allemaal een speciale bellen-
blaas gehad. Ik hoop dat jullie het 
leuk vonden. Misschien is het een 
leuk idee om in de buurt bij oudere 
gemeenteleden te gaan laten zien 
hoe groot jullie bellen kunnen wor-
den! Hebben jullie trouwens nog 
mee gedaan aan de Pinksterexpo-
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sitie? Zijn wij een creatieve gemeen-
te geweest in coronatijd? 
 
Dan heb ik nog een laatste medede-
ling. Alle kinderen van de Zondag-
school en kindernevendienst krijgen 
nog iets leuks voor de vakantie want 
wij zijn jullie nog niet vergeten! 
 
Namens de leiding van de Zondag-
school en kindernevendienst, 
Annelies van der Kolk 
 

EMMA 
 

Hallo Allemaal,  
Wat een gemis dat we door de Coro-
na niet bij elkaar kunnen komen.  
Daarom kunnen we ook niets on-
dernemen met de EMMA leden.  
Wij hopen (als de omstandigheden 
het toelaten) toch elkaar weer na de 
zomervakantie te ontmoeten. Dat zal 
(onder voorbehoud) zijn op 2 sep-
tember, met, naar wij hopen, nieuwe 
leden erbij. 
 
Wij wensen jullie een mooie zomer 
en Gods zegen. Groetjes en hopelijk 
tot snel.  
 
Elly Voogt tel 0786763340, 
Tiny Spaans tel 0786760077, 

Maartje Janse tel 0786762666, 
Corrie Wimmer tel 0786454323. 
 

ROMMELMARKT 
 

 

Onder voorbehoud is de rommel-
markt gesloten tot 1 september 
vanwege het Coronavirus. 
 
Namens het Rommelmarktteam, 
An Klinge 
 

BERICHTEN 
 

Bedankt (1) 
Hoewel we niemand mochten ont-
vangen, toen we op 7 april de ge-
denkwaardige dag van onze 60-ja-
rige huwelijksfeest hadden, heeft u 
als Gemeente er een bijzondere 
wending aan gegeven door ons te 
verrassen met de mooie bloemen en 
de vele kaarten met beste wensen 
voor onze toekomende tijd. Wij 
samen zeggen u allen daarvoor heel 
hartelijk dank. Laten we hopen dat 
de kerkdiensten weer spoedig op de 
normale wijze mogen plaatsvinden 
om dan ook daar weer de gehele 
Gemeente te ontmoeten. 
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Een hartelijke groet van Plonie en 
Piet Schram. 
____________________________________ 

Bedankt (2) 
Mevr. J Buizer- Minnaard bedankt 
iedereen die tijdens haar ziekte aan 
haar heeft gedacht, het medeleven 
en voor de vele kaarten die ze mocht 
ontvangen. 
____________________________________ 

Bedankt (3) 
Graag wil ik iedereen  hartelijk 
danken voor het medeleven tijdens 
mijn ziekte en verblijf in de Hoge 
Weide. Het medeleven door kaarten,  
een belletje en gebed hebben mij 
gesteund. Door de vele kaarten die 
ik mocht ontvangen voelde ik de 
betrokkenheid vanuit de gemeente 
en ik ben u daar heel dankbaar voor. 
Sinds kort ben ik aan het Winterplein 
16 komen wonen. Nogmaals heel 
hartelijk bedankt. 
P. Melissant-Deunhouwer 
 

ACTUEEL 
 

Fotokaarten 
In deze tijd worden er steeds meer 
kaarten gestuurd om de medemens 

een hart onder de riem te steken. 
Deze fotokaarten wil ik nog steeds 
voor u maken en eventueel aan de 
deur afleveren! Ook onze allerarm-
sten medemensen worden dan 
geholpen. Het doel blijft dan ook de 
noodhulp voor Zimbabwe. U kunt de 
kaarten kopen voor € 1,- per stuk. 
Voor € 5,- heeft u 6 kaarten. Het 
bedrag kunt u  altijd contant geven 
of overmaken op de rekening van de 
Diaconie: NL39 RABO 0373 7100 89 
met vermelding: opbrengst fotokaar-
ten bestemd voor hulpfonds mevr. 
De Jonge Zimbabwe. 
 
Met vriendelijke groet 
Nel Naaktgeboren 
Tel 078 6761879 

 
COLLECTEBONNEN 

 
 
Steeds meer gemeenteleden maken 
gebruik van collectebonnen. Voor-
delen hiervan zijn dat kosten hierv-
oor gemakkelijk meegenomen kun-
nen worden in uw belastingaftrek en 
u nooit meer te weinig kleingeld in 
huis hebt. Op verzoek van velen en 
om het gebruik goed te ondersteu-
nen nemen we voortaan in deze 
rubriek altijd een overzicht van 
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beschikbare bonnen op. U kunt 
collectebonnen bestellen door het 
bedrag hiervoor over te maken op 
banknummer NL38RABO0373711271 
van de Kerkvoogdij o.v.v.: aantal, 
soort en uw kenmerk/reg.nr. Uw 
kenmerk en  reg.nr. kunt u opvragen 
bij de leden-administratie of het 
kerkelijk bureau.  
De volgende bonnen zijn 
verkrijgbaar: 
 
kleur waarde bon kosten vel 
oranje € 0,50 € 10,00 
blauw € 0,75 € 15,00 
rood € 1,25 € 25,00 
geel € 1,50 € 30,00 
 
Gebruik maken van de collectebon-
nen kan, in overleg met het kerkelijk 
bureau, ook in combinatie met de 
schenkings-overeenkomst plaats-
vinden. Dat levert dus ook hier be-
lastingvoordeel op.  
 
Meer informatie over de schenkings-
overeenkomst kunt u krijgen bij: 
 
Cor Groenendijk  
078-6761845 
cor-adrie@groenwaard.nl 
 
 

JAARREKENING 2019 
 

 
In het boekjaar 2019 zijn de Vrijwil-
lige Bijdragen t.o.v. 2018 gedaald 
met 2,1 % terwijl de Opbrengst uit 
Collecten met maar liefst 7,7 %.zijn 
gedaald.  Een zorgelijke situatie die 
mede het gevolg is van de lagere 
opkomst tijdens de wekelijkse 
kerkdiensten.  
 
De verminderde inkomsten uit le-
vend geld werden in het verslagjaar 
financieel zeer ruim gecompenseerd 
door 2 incidentele meevallers, nl. 
een schenking ten behoeve van het 
onderhoud van de kerk van liefst € 
20.000, en een afwikkeling van een 
legaat van € 13.032 , waardoor het 
exploitatieresultaat voor 2019 voor-
delig is uitgevallen. Beide bedragen 
zijn in de Jaarrekening verantwoord 
onder de bijzondere baten, terwijl de 
gift is toegevoegd aan het bestem-
mingsfonds inhoudingsplan, wat een 
reservering is voor het gedeeltelijk 
gesubsidieerde onderhoud aan het 
monumentale kerkgebouw. 
 
Het totaal van de pastoraatkosten is 
fors hoger uitgevallen dan was 
begroot. Als gevolg van de ziekte 

mailto:cor-adrie@groenwaard.nl
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van de predikant moesten er meer 
diensten dan begroot door gastpre-
dikanten worden waargenomen en 
waren er in 2019 nog extra kosten 
als gevolg van extra begeleiding 
tijdens deze ziekteperiode. Verder 
moet nog in aanmerking worden 
genomen dat begin 2019 nog een 
maand de kosten van de pastoraal 
medewerker waren verwerkt.  
 
Als gevolg van de eerder genoemde 
financiële meevallers konden in 2019 
ook de toevoegingen aan de reser-
ves voor onderhoud volledig plaats-
vinden volgens de eerder gemaakte 
afspraken, terwijl het zelfs nog mo-
gelijk was om een toevoeging van €  

7.050 aan de Algemene Reserve te 
doen. 
 
Door de financiële meevallers van 
én de schenking én het legaat be-
staat echter de neiging de dalingen 
van zowel de vrijwillige bijdragen als 
de collecte-opbrengsten wat uit het 
oog te verliezen. Echter daar moet 
de komende jaren zeker aan gedacht 
en gewerkt worden. 
 
Op de volgende pagina’s treft u een 
verkort overzicht van de jaarreke-
ning 2019 aan. 
 
Cor Groenendijk 
 
 

 

Daar waar liefde is, daar is leven. 
Daar waar leven is, daar is hoop. 
Daar waar hoop is, daar is geloof. 
Daar waar geloof is, gebeuren wonderen. 
Daar waar vrede is, daar is God. 
En wanneer je God hebt, heb je alles. 
 
Amen 
 
toegezonden vanuit Zimbabwe, 
ingezonden door de heer R. Baan 
 
 
 
 
 
 



 

 
21 

Verkort overzicht    
 Begroting Rekening Rekening 

 2019 2019 2018 

Opbrengsten en Baten    
Opbrengsten onroerende zaken 10.690 9.342 10.532 

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 4.000 4.531 4.568 

Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen 3.000 3.340 3.442 

Opbrengsten levend geld 141.365 135.368   144.898 

Door te zenden collecten en giften 275 849    242 

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 4.325 4.325 4.325 

Totaal baten A 163.655 157.755    168.007 

    

Uitgaven en Kosten    

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 49.450 48.278 42.478 

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en 

inventarissen 

1.500 1.232     777 

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 92.750 97.770 96.870 

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 1.750 1.621   1.666 

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 8.400 8.510   8.505 

Salarissen en vergoedingen 3.530 3.760   3.725 

Kosten beheer, administratie en archief 5.500 6.943   4.383 

Rentelasten/bankkosten 500 248      279 

Afdrachten door te zenden collecten en giften 275 849     242 

Totaal lasten A 163.655 169.211 158.924 

Operationeel resultaat (A) 0 -11.456 9.082 

    

Incidentele baten en lasten    
Incidentele baten - 33.032 - 

Incidentele lasten - - - 

Incidentele baten en lasten (B) - 33.032 - 

Resultaat verslagjaar (A+B) 0 21.576 9.082 
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Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen    

Onttrekkingen bestemmingsreserves 33.000 732 24.621 

Onttrekkingen bestemmingsfondsen - 30.567 - 

Toevoegingen bestemmingsreserves -26.525 0 -30.845 

Toevoegingen bestemmingsfondsen - -45.825 - 

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) 6.475 -14.526 -6.224 

    

Resultaat naar Algemene reserve (D) 6.475 7.050 2858 
 

Balans   
 2019 2018 

Activa   

Onroerende zaken 4          4 

Kortlopende vorderingen en overlopende activa 765       741 

Geldmiddelen 383.018 359.179 

Totaal 383.787 359.924 

Passiva   
Eigen vermogen 211.671 204.621 

Bestemmingsreserves en -fondsen 118.912 104.386 

Langlopende schulden 5.000     5.000 

Crediteuren 37.298   37.652 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 10.907     8.265 

Totaal 383.787 359.924 

   

Algemene gegevens  2019 

Aantal belijdende leden     357 

Aantal doopleden     725 

Totaal aantal leden  1.082 

Aantal pastorale eenheden     665 

Gemiddelde bijdrage per lid (= levend geld / # leden)     125 
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OPBRENGST COLLECTEN 
 

Collecten  
05-04-20 via bank of bus/week 15  €               475,50  
12-04-20 via bank of bus/week 16  €               262,00  
19-04-20 via bank of bus/week 17  €               205,00  
26-04-20 via bank of bus/week 18  €               259,50  
03-05-20 via bank of bus/week 19  €               947,00  
10-05-20 via bank of bus week 20  €               348,00  

Deurbussen 
30-4-1920 Zendingsbussen/april  €                 31,00  
30-4-1920 Jeugdwerkbussen/april  €                 31,00  

Giften (via kas en bank van 5 april  t/m 17 mei 2020) 
 Kerk  €               281,75  
 Diaconie  €                 48,00  
 Wereld-diaconaat  €                   5,00  
 Bloemen  €                 10,00  
 ZWO-spaarbusjes  €               100,00  
 Jor World Servants  €                 40,00  
 Bidstondcollecte  €                 25,00  
 Paascollecte  €                 20,00  
 Kerktelefoon  €                 20,00  
 Verjaardagsfonds  €               140,00  
 Kerk in Actie  €                 25,00  
 Hulpfonds - giften  €               550,00  
 Hulpfonds - H.A.  €               595,00  
 Hulpfonds - kaarten  €               125,00  
Kerkbalans 
 Toezegging 2020  €          87.615,12  
 Reeds ontvangen 2020  €          46.688,84  



 

 

KINDERKLANK 
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	Er ontstaat een vrede die Paulus zo mooi omschrijft in zijn brief aan de Filippenzen: ‘De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.’
	‘Laat het los’, dat is mijn gebed voor u die dit leest. En nee.. het is niet eenvoudig. Ik spreek uit ervaring.
	Henno Westeneng
	Pastoraat en eredienst in beweging

	In het vorige Klankbord schreef ik over de schraalheid in het contact met u en jullie en dat ik uitzag naar het vertrouwde échte contact. Ge-lukkig zijn we inmiddels langzaam op weg gegaan naar dat contact in het pastoraat. Afhankelijk van persoon-lijke omstandigheden en in overleg kan weer meer en dat voelt goed en bevrijdend. Al was het ook al fijn om gemeenteleden aan de deur, in de tuin of op het dorp te ontmoeten. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de ‘live kerkdiensten’ die we steeds meer zijn gaan missen. Aan verant-woord weer echt sámen komen voor het Woord en de lof van God in de kerk wordt hard gewerkt! Natuurlijk zullen we nog veel beperkingen voelen, maar er mag toch vooral vreugde zijn om het begin op de weg terug naar normaal.   
	Bestuur van de gemeente

	Aan het begin van de crisis is enorm veel werk gedaan door het crisis-team. Hiervoor zijn we Jaco van der Zwaal, Hugo Snaaijer en Plonie Bos erg dankbaar. Na verloop van tijd kon de gewone structuur van het bestuur van de gemeente weer ge-activeerd worden en ook dat was heel mooi om te ervaren. Het weer meer verbonden zijn met elkaar als gehele kerkenraad in belangrijke zaken en beslissingen!
	Geboorte

	‘Een parel in Gods hand. Dolgelukkig en dankbaar zijn wij met de geboorte van onze zoon Samuel Alexander van den Berg.’ Op 4 mei werden Joram en Eveline van den Berg-Bos (Lilian Ngoyiweg 182, 3065 EG Rot-terdam) vader en moeder van Sa-muel. We wensen hen vreugde en Gods zegen toe met de kleine Samuel.
	Heilig Avondmaal 21 juni

	Op het moment van dit schrijven is het nog niet duidelijk hoe de Avond-maals-zondag van 21 juni er precies uit zal zien. Het is wel zeker dat het Avondmaal door velen online thuis gevierd zal moeten/mogen worden. Daarom hierbij op deze plek nogmaals (na de viering van Goede Vrijdag) een pastorale en liturgische begeleiding: 
	Het vieren van het Heilig Avond-maal kan niet gemist worden in het gemeenteleven. Vanuit Pasen gedenken we het lijden en sterven van Jezus. We volgen Hem op zijn lijdensweg. We doen dit door het lezen van het Evangelie én brood en wijn te delen. In het Avondmaal gedenken wij de dood en opstanding van Christus bij brood en beker en vieren we zijn verbondenheid met ons en onze verbondenheid met Hem en met elkaar. 
	Hoe zouden we het Avondmaal nu in coronatijden kunnen vieren? De online kerkdiensten bieden een (beperkt) alternatief: het Avondmaal zal in de kerk gevierd worden met een klein aantal aanwezigen volgens de geldende richtlijnen. U kunt thuis online de dienst en het Avondmaal mee vieren. Praktisch door op pas-sende wijze al voor de dienst brood en wijn (of druivensap) als zichtbare tekenen van het lichaam en bloed van Christus klaar te zetten. Na de meditatie bidt u aandachtig mee met het avondmaalsgebed. 
	Tijdens het nuttigen van brood en wijn in de kerk kunt u dit thuis ook doen. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat u dit liever niet doet vanwege de afwezigheid van de bediening van het Avondmaal thuis, de omstandigheden, of andere re-denen. Eenieder voele zich hier vrij in eigen geweten en zeker niet be-zwaard om het Avondmaal alleen op afstand mee te beleven.
	Gezinsdienst 5 juli

	Op het moment van het schrijven van deze rubriek ligt de voorbereiding van deze bijzondere dienst nog op de vergadertafels van de kerkenraad en de kindernevendienst.
	Afscheid en verlenging ambtstermijn

	In de dienst van 12 juli zullen we afscheid nemen van ouderling Henno Westeneng in verband met zijn aanstaande verhuizing naar Rhenen, na per 1 april al een nieuwe baan te zijn begonnen op de Veluwe. Hoewel hij niet zo lang ouderling geweest is, zijn we toch heel dankbaar voor zijn vele waardevolle bijdragen in de kerkenraad en het wijkpastoraat. Ik denk hierbij per-soonlijk aan zijn volle inzet voor de bezinning op homoseksuele relaties in de gemeente vorig jaar. 
	Ouderling-kerkrentmeester Peter in ’t Veld zal zijn ambtstermijn (na de verlenging van januari) per 1 juli nogmaals verlengen. Hiervoor heb-ben we dispensatie gekregen van de kerk in verband met de coronacrisis. Peter heeft zich de afgelopen maan-den sterk ingezet voor de Facebook-beeldverbinding en de coördinatie van het programma ‘Hoop op God’, waarvoor wij hem dankbaar zijn.
	Geslaagd/gezakt in 2020

	De geslaagden van harte gefeliciteerd! Niet leuk denk ik om bij ‘lichting 2020’ te horen? Maar er zal zeker begrip voor jullie situatie zijn in jullie verdere toekomst, neem ik aan. De gezakten sterkte gewenst. Voor jullie moet het zuur zijn om niet met de normale examens alsnog te hebben kunnen slagen. Een schrale troost misschien: ik zelf zakte in VWO 6 en had daarna verrassend toch een heel leuk jaar…!
	Juist nu…

	Dit is veel gezegd de laatste maanden. Juist nu is het de tijd om… om te zien naar elkaar, de lokale middenstand te steunen, te bezinnen op… etc. 
	Persoonlijk had ik voor juni een cursus bijscholing op het program-ma staan: ‘de spiritualiteit van de pastor’. Toen ik hoorde dat deze niet doorging, bedacht ik me dat het ‘juist nu’ de tijd is om mijn digibeten gren-zen te overschrijden. Zo heb ik dan online een training ‘podcasting voor predikanten’ gevolgd bij Allard Ame-link. Hij doet hele interessante din-gen (www.3a3d.nl) en daar wilde ik graag mijn voordeel mee doen op het vlak van communicatie in digitale tijden.  
	Consulentschap

	Mijn lopende consulentschap in ’s Gravendeel loopt nu een jaar. Het is mooi van dichtbij het gemeenteleven van de buren mee te mogen maken en daar een steentje aan bij te dra-gen. Ik ben onder de indruk van het intensieve en verantwoordelijke werk dat door de beroepingscom-missie gedaan wordt en hoop op Gods zegen op hun inzet voor de gemeente! 
	Hartelijke groeten vanaf het
	Kerkplein,  Ds. A.A. van den Berg
	Hoe lang nog?

	Hoe lang nog? is een vraag die door heel de wereld steeds maar weer wordt gesteld. Dat was in het ver-leden heden en in de toekomst zal dat ook wel iedere keer weer ge-steld worden. Wat willen we berei-ken met de vraagstelling? Een kijkje in de toekomst wat staat er te ge-beuren en hoe gaan we het inrichten en richting geven.
	Dat brengt me bij het volgende. Hoe gaan we straks als predikant en ouderlingen om met huisbezoek, de kerkgang. Een hand, een troostende arm om iemand heen. Kortom wat worden de nieuwe normen en waarden. Wat mag wel en juist weer niet en dan de vraag waar ik mee begon, hoe lang?
	Toen Jezus opvoer ten hemel vroegen zijn discipelen: ‘Herstelt u in deze tijd nog het koningschap?’ Het was het niet aan Hem maar aan de Vader die alle dingen bestuurt. Zo wordt er van ons ook verwacht dat we geduld hebben en op Zijn tijd wachten, hoe lang nog?
	Soms kan het in onze ogen niet snel genoeg gaan en proberen we de grenzen op te rekken om voorbij de horizon te kijken. Laten we dan toch in gedachte houden dat alles een tijd heeft zoals Prediker ons voor houdt.
	Laten we daarom geduld hebben en het niet op eigen kracht proberen maar vertrouwen op de Heer die alle dingen bestuurd.
	Ik hoop en bid dan ook dat ik binnen-kort u en jou weer mag omarmen vasthouden. Niet op afstand maar lijfelijk aanwezig, zodat we elkaar tot troost en zegen mogen wezen.
	Hoelang het nog duurt? Ik weet het niet maar als we geen hoop houden dan zijn we op de verkeerde weg en dwalen we af. Dus houd moed, bid om kracht en geduld en schuil bij de Allerhoogste tot in lengte van dagen.
	Ouderling, Hugo Snaaijer
	Bekercollecte 21 juni

	De bestemming van de bekercollecte op zondag 21 juni is gewijzigd. In eerste instantie hadden wij gekozen voor het Vakantiebureau maar omdat wij een noodoproep van Victory4All ontvingen en onze gedachte hierbij was dat er dit jaar nog bijzonder weinig vakanties zullen plaatsvinden hebben wij de bestemming gewijzigd.
	Corona raakt de hele wereld. Maar de kinderen in de sloppenwijken van Zuid-Afrika raakt het keihard! Het is een ramp voor de mensen die altijd al weinig hadden en nu door de lockdown niet kunnen/mogen werken. Daardoor is er geen geld voor eten en hebben veel mensen honger. Ook de kinderen en families van Victory4All.
	Binnen deze organisatie hebben mensen toestemming om de straat op te gaan. Op die manier kunnen ze voedselpakketten rondbrengen bij de gezinnen die het hard nodig hebben. Daarnaast werken ze samen met de plaatselijke kerken en autoriteiten. Zij weten waar de hulp het hardst nodig is. De afgelopen weken hebben ze hierdoor al meerdere gezinnen kunnen helpen. Ze willen het echter veel groter aanpakken.
	Namens de diaconie
	Tineke van Horssen
	Hoezo eerst zien en dan geloven?

	Bovenstaande zin trof mij in het blad Visie van de EO en hij werd gevolgd door de zin: Dit virus is ook onzicht-baar maar het toont ons gelijk de macht van het onzichtbare.
	Het is een hele vreemde tijd op dit ogenblik. Bijna alles staat al enige tijd helemaal, of nagenoeg, stil door een vreemd verschijnsel wat de afgelopen maanden ook niet te zien is maar wel rondwaart: Het intussen veelbesproken coronavirus! Het is nu alweer enkele maanden geleden sinds de uitbraak van dit onzichtbare Corona-virus en de daardoor getrof-fen soms ingrijpende maatregelen in het gewone leven, maar en ook in het kerkelijke leven waardoor er geen normale kerkdienst meer is.
	Gelukkig kunnen we toch wel de kerkdiensten volgen op de digitale manier maar dat is toch anders om-dat de gemeenschap ontbreekt.  Ook op de woensdagavonden is er al-weer enige tijd een extra toegift op de normale kerkdiensten te beluis-teren door de uitzendingen van “Hoop op God” op die avonden. Bij beide uitzendingen zijn echter het minimaal toegestane aantal mensen aanwezig en doordat er geen collec-ten zijn dalen de opbrengsten heel sterk. Gelukkig staan de inkomsten niet helemaal stil omdat veel ge-meenteleden dit gelukkig ook besef-fen en regelmatig per bank overma-ken.  Hiervoor mogen we dankbaar zijn.
	Het vervelende voor ons is echter die dalende tendens van de inkom-sten terwijl veel uitgaven gewoon doorgaan, zoals afdrachten aan de PKN voor onze predikant, onder-houdswerkzaamheden aan kerk en andere gebouwen, enz.
	Daarom doen wij nogmaals een be-roep op u in het belang van het be-houd van ons monumentale kerkge-bouw, de Hoeksteen en de Schakel.  Laat ons het geld dat u normaal bij de collecten gaf via een bankover-making toekomen. Iets extra mag ook, natuurlijk. Laten we op die ma-nier en zover het in uw vermogen ligt nu eens geen gepaste afstand maar een gepaste nabijheid en betrokken-heid bewaren.  Wij zijn u erg dank-baar.
	We noemen voor uw gemak hier-onder nog even de bekende reke-ningen zoals ook steeds in het Klank-bord genoemd:
	Kerkrentmeesters:  
	NL38 RABO 0373 7112 71 
	Diaconie: NL39 RABO 0373 7100 89 
	ZWO: NL39 RABO 0373 7100 89 
	Wanneer u voor een speciaal doel wilt geven en de door u gewenste bestemming in de omschrijving wilt noemen kunnen en willen de dames van het Kerkelijk Bureau hiermee rekening houden.
	Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw gewaardeerde gift en uw medewerking.
	Actie Kerkbalans 2020

	Deze maand is de hoeveelheid aan toegezegde bijdragen licht gedaald, maar ook een mooi bedrag ontvangen voor actie Kerkbalans. Het overzicht staat op de volgende pagina.
	Beplanting Hoeksteen
	Velen van u zullen het doordat er geen kerkdiensten, kringen en koffiedrinken plaatsvinden tijdens de crisis nog niet hebben gezien, maar de beplanting rondom de Hoeksteen is veel fleuriger geworden! Beheerders Annie en Nico hebben de borders met geschonken planten zoals hortensia’s opgevrolijkt! Het prachtige zonnige weer heeft dit tot een ware uitdaging gemaakt, maar inmiddels maken de planten het goed! En mocht u toch eens in de buurt van de kerk komen of over de Arent van Lierstraat fietsen, kijk ook eens naar de nieuwe vlaggen waarmee we als kerk onze hoop en vertrouwen in onze Heer en nut en noodzaak van omzien naar elkaar onderstrepen. Dit project is mede
	dankzij de vaardige handen van Johan de Klerk uitstekend geslaagd!
	Dakventilatoren Hoeksteen
	Al heel wat jaren kampte gebouw de Hoeksteen met defecte ventilatoren. Als college was het zoeken naar een oplossing lastig, want het was niet duidelijk waarom ze niet werkten. Gelukkig meldde zich een vrijwilliger die wel verstand van zaken had en in korte tijd alle ventilatoren weer aan de praat kreeg! Dankzij Koen van Kleef kunnen we weer genieten van volop frisse lucht in de Hoeksteen en zijn hoge kosten ons bespaard gebleven!
	Gebruik kerkelijke gebouwen
	In deze crisistijd is het i.v.m. hygiëne en veiligheid belangrijker dan ooit dat we ons bij gebruik van onze gebouwen houden aan de afspraken die hiervoor gelden, met name het tijdig reserveren. Het is niet toegestaan de zalen van de gebouwen te gebruiken zonder deze te reserveren! Vraag je ook af of samenkomen in de Hoeksteen noodzakelijk is, want de landelijke overheid en PKN adviseren dit zoveel mogelijk te vervangen door online samenkomsten. Heeft u hierover of over online samenkomen vragen, neem gerust contact op met een van de schrijvers van dit stukje.
	Met vriendelijke groeten,
	Jaco van der Zwaal
	Cor Groenendijk
	Hallo jongens en meisjes,
	Als ik dit schrijf zijn jullie alweer naar school geweest. De één voor halve dagen, de ander 2 of 3 hele dagen in de week. De meeste kin-deren konden niet wachten om hun meester of juf te zien. En niet te ver-geten hun klasgenootjes! De juffen en 1 meester van de kinderneven-dienst en Zondagschool staan ook te popelen om jullie allemaal weer te zien. Maar helaas, wij kunnen nog niet in de kerk onze diensten gaan houden zoals we gewend zijn.
	Het is ook heel vervelend voor de kinderen van groep 8 die van school gaan, en dus ook afscheid nemen van de kindernevendienst. Dit zou gebeuren in de dienst van 5 juli.
	In januari waren er al plannen gemaakt voor deze dienst. Maar niet getreurd, zoals het er nu uitziet gaat deze dienst in ieder geval door, al zal het een aangepaste dienst zijn.......
	De kinderen zullen in ieder geval in het zonnetje gezet worden, maar hoe........ dat zullen jullie wel zien als jullie via Facebook meekijken op 5 juli! Voor de oudere gemeenteleden doe ik bij deze een oproep om aan Sanne de Crom, Floor Baastens, Levi van Santen, Nynke Westeneng, Janine Gielen en Anne Janssen te denken. Bijvoorbeeld door een kaartje te sturen, om te laten zien dat wij aan hen denken.
	Voor de Hemelvaartdienst hebben jullie allemaal een speciale bellen-blaas gehad. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Misschien is het een leuk idee om in de buurt bij oudere gemeenteleden te gaan laten zien hoe groot jullie bellen kunnen wor-den! Hebben jullie trouwens nog mee gedaan aan de Pinksterexpo-sitie? Zijn wij een creatieve gemeen-te geweest in coronatijd?
	Dan heb ik nog een laatste medede-ling. Alle kinderen van de Zondag-school en kindernevendienst krijgen nog iets leuks voor de vakantie want wij zijn jullie nog niet vergeten!
	Namens de leiding van de Zondag-school en kindernevendienst,
	Annelies van der Kolk
	Hallo Allemaal, 
	Wat een gemis dat we door de Coro-na niet bij elkaar kunnen komen. 
	Daarom kunnen we ook niets on-dernemen met de EMMA leden. 
	Wij hopen (als de omstandigheden het toelaten) toch elkaar weer na de zomervakantie te ontmoeten. Dat zal (onder voorbehoud) zijn op 2 sep-tember, met, naar wij hopen, nieuwe leden erbij.
	Wij wensen jullie een mooie zomer en Gods zegen. Groetjes en hopelijk tot snel. 
	Elly Voogt tel 0786763340,
	Tiny Spaans tel 0786760077,
	Maartje Janse tel 0786762666,
	Corrie Wimmer tel 0786454323.
	Onder voorbehoud is de rommel-markt gesloten tot 1 september vanwege het Coronavirus.
	Namens het Rommelmarktteam,
	An Klinge
	Bedankt (1)

	Hoewel we niemand mochten ont-vangen, toen we op 7 april de ge-denkwaardige dag van onze 60-ja-rige huwelijksfeest hadden, heeft u als Gemeente er een bijzondere wending aan gegeven door ons te verrassen met de mooie bloemen en
	de vele kaarten met beste wensen voor onze toekomende tijd. Wij samen zeggen u allen daarvoor heel hartelijk dank. Laten we hopen dat de kerkdiensten weer spoedig op de normale wijze mogen plaatsvinden om dan ook daar weer de gehele Gemeente te ontmoeten.
	Een hartelijke groet van Plonie en Piet Schram.
	Bedankt (2)

	Mevr. J Buizer- Minnaard bedankt iedereen die tijdens haar ziekte aan haar heeft gedacht, het medeleven en voor de vele kaarten die ze mocht ontvangen.
	Bedankt (3)

	Graag wil ik iedereen  hartelijk danken voor het medeleven tijdens mijn ziekte en verblijf in de Hoge Weide. Het medeleven door kaarten,  een belletje en gebed hebben mij gesteund. Door de vele kaarten die ik mocht ontvangen voelde ik de betrokkenheid vanuit de gemeente en ik ben u daar heel dankbaar voor.
	Sinds kort ben ik aan het Winterplein 16 komen wonen. Nogmaals heel hartelijk bedankt.
	P. Melissant-Deunhouwer
	Fotokaarten

	In deze tijd worden er steeds meer kaarten gestuurd om de medemens een hart onder de riem te steken. Deze fotokaarten wil ik nog steeds voor u maken en eventueel aan de deur afleveren! Ook onze allerarm-sten medemensen worden dan geholpen. Het doel blijft dan ook de noodhulp voor Zimbabwe. U kunt de kaarten kopen voor € 1,- per stuk. Voor € 5,- heeft u 6 kaarten. Het bedrag kunt u  altijd contant geven of overmaken op de rekening van de Diaconie: NL39 RABO 0373 7100 89 met vermelding: opbrengst fotokaar-ten bestemd voor hulpfonds mevr. De Jonge Zimbabwe.
	Met vriendelijke groet
	Nel Naaktgeboren
	Tel 078 6761879
	Steeds meer gemeenteleden maken gebruik van collectebonnen. Voor-delen hiervan zijn dat kosten hierv-oor gemakkelijk meegenomen kun-nen worden in uw belastingaftrek en u nooit meer te weinig kleingeld in huis hebt. Op verzoek van velen en om het gebruik goed te ondersteu-nen nemen we voortaan in deze rubriek altijd een overzicht van beschikbare bonnen op. U kunt collectebonnen bestellen door het bedrag hiervoor over te maken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v.: aantal, soort en uw kenmerk/reg.nr. Uw kenmerk en  reg.nr. kunt u opvragen bij de leden-administratie of het kerkelijk bureau. 
	De volgende bonnen zijn verkrijgbaar:
	kleur
	waarde bon
	kosten vel
	oranje
	€ 0,50
	€ 10,00
	blauw
	€ 0,75
	€ 15,00
	rood
	€ 1,25
	€ 25,00
	geel
	€ 1,50
	€ 30,00
	Gebruik maken van de collectebon-nen kan, in overleg met het kerkelijk bureau, ook in combinatie met de schenkings-overeenkomst plaats-vinden. Dat levert dus ook hier be-lastingvoordeel op. 
	Meer informatie over de schenkings-overeenkomst kunt u krijgen bij:
	Cor Groenendijk 
	078-6761845
	cor-adrie@groenwaard.nl
	In het boekjaar 2019 zijn de Vrijwil-lige Bijdragen t.o.v. 2018 gedaald met 2,1 % terwijl de Opbrengst uit Collecten met maar liefst 7,7 %.zijn gedaald.  Een zorgelijke situatie die mede het gevolg is van de lagere opkomst tijdens de wekelijkse kerkdiensten. 
	De verminderde inkomsten uit le-vend geld werden in het verslagjaar financieel zeer ruim gecompenseerd door 2 incidentele meevallers, nl. een schenking ten behoeve van het onderhoud van de kerk van liefst € 20.000, en een afwikkeling van een legaat van € 13.032 , waardoor het exploitatieresultaat voor 2019 voor-delig is uitgevallen. Beide bedragen zijn in de Jaarrekening verantwoord onder de bijzondere baten, terwijl de gift is toegevoegd aan het bestem-mingsfonds inhoudingsplan, wat een reservering is voor het gedeeltelijk gesubsidieerde onderhoud aan het monumentale kerkgebouw.
	Het totaal van de pastoraatkosten is fors hoger uitgevallen dan was begroot. Als gevolg van de ziekte van de predikant moesten er meer diensten dan begroot door gastpre-dikanten worden waargenomen en waren er in 2019 nog extra kosten als gevolg van extra begeleiding tijdens deze ziekteperiode. Verder moet nog in aanmerking worden genomen dat begin 2019 nog een maand de kosten van de pastoraal medewerker waren verwerkt. 
	Als gevolg van de eerder genoemde financiële meevallers konden in 2019 ook de toevoegingen aan de reser-ves voor onderhoud volledig plaats-vinden volgens de eerder gemaakte afspraken, terwijl het zelfs nog mo-gelijk was om een toevoeging van €  7.050 aan de Algemene Reserve te doen.
	Door de financiële meevallers van én de schenking én het legaat be-staat echter de neiging de dalingen van zowel de vrijwillige bijdragen als de collecte-opbrengsten wat uit het oog te verliezen. Echter daar moet de komende jaren zeker aan gedacht en gewerkt worden.
	Op de volgende pagina’s treft u een verkort overzicht van de jaarreke-ning 2019 aan.
	Cor Groenendijk
	Verkort overzicht



	Begroting
	Rekening
	Rekening
	2019
	2019
	2018
	Opbrengsten en Baten

	Opbrengsten onroerende zaken
	10.690
	9.342
	10.532
	Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
	4.000
	4.531
	4.568
	Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen
	3.000
	3.340
	3.442
	Opbrengsten levend geld
	141.365
	135.368
	  144.898
	Door te zenden collecten en giften
	275
	849
	   242
	Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
	4.325
	4.325
	4.325
	Totaal baten A
	163.655
	157.755
	   168.007
	Uitgaven en Kosten

	Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen
	49.450
	48.278
	42.478
	Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
	inventarissen
	1.500
	1.232
	    777
	Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
	92.750
	97.770
	96.870
	Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
	1.750
	1.621
	  1.666
	Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
	8.400
	8.510
	  8.505
	Salarissen en vergoedingen
	3.530
	3.760
	  3.725
	Kosten beheer, administratie en archief
	5.500
	6.943
	  4.383
	Rentelasten/bankkosten
	500
	248
	     279
	Afdrachten door te zenden collecten en giften
	275
	849
	    242
	Totaal lasten A
	163.655
	169.211
	158.924
	Operationeel resultaat (A)
	0
	-11.456
	9.082
	Incidentele baten en lasten

	Incidentele baten
	-
	33.032
	-
	Incidentele lasten
	-
	-
	-
	Incidentele baten en lasten (B)
	-
	33.032
	-
	Resultaat verslagjaar (A+B)
	0
	21.576
	9.082
	Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

	Onttrekkingen bestemmingsreserves
	33.000
	732
	24.621
	Onttrekkingen bestemmingsfondsen
	-
	30.567
	-
	Toevoegingen bestemmingsreserves
	-26.525
	0
	-30.845
	Toevoegingen bestemmingsfondsen
	-
	-45.825
	-
	Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)
	6.475
	-14.526
	-6.224
	Resultaat naar Algemene reserve (D)
	6.475
	7.050
	2858
	Balans

	2019
	2018
	Activa

	Onroerende zaken
	4
	         4
	Kortlopende vorderingen en overlopende activa
	765
	      741
	Geldmiddelen
	383.018
	359.179
	Totaal
	383.787
	359.924
	Passiva

	Eigen vermogen
	211.671
	204.621
	Bestemmingsreserves en -fondsen
	118.912
	104.386
	Langlopende schulden
	5.000
	    5.000
	Crediteuren
	37.298
	  37.652
	Kortlopende schulden en overlopende passiva
	10.907
	    8.265
	Totaal
	383.787
	359.924
	Algemene gegevens

	2019
	Aantal belijdende leden
	   357
	Aantal doopleden
	   725
	Totaal aantal leden
	1.082
	Aantal pastorale eenheden
	   665
	Gemiddelde bijdrage per lid (= levend geld / # leden)
	   125
	Collecten 
	05-04-20
	via bank of bus/week 15
	 €               475,50 
	12-04-20
	via bank of bus/week 16
	 €               262,00 
	19-04-20
	via bank of bus/week 17
	 €               205,00 
	26-04-20
	via bank of bus/week 18
	 €               259,50 
	03-05-20
	via bank of bus/week 19
	 €               947,00 
	10-05-20
	via bank of bus week 20
	 €               348,00 
	Deurbussen
	30-4-1920
	Zendingsbussen/april
	 €                 31,00 
	30-4-1920
	Jeugdwerkbussen/april
	 €                 31,00 
	Giften

	(via kas en bank van 5 april  t/m 17 mei 2020)
	Kerk
	 €               281,75 
	Diaconie
	 €                 48,00 
	Wereld-diaconaat
	 €                   5,00 
	Bloemen
	 €                 10,00 
	ZWO-spaarbusjes
	 €               100,00 
	Jor World Servants
	 €                 40,00 
	Bidstondcollecte
	 €                 25,00 
	Paascollecte
	 €                 20,00 
	Kerktelefoon
	 €                 20,00 
	Verjaardagsfonds
	 €               140,00 
	Kerk in Actie
	 €                 25,00 
	Hulpfonds - giften
	 €               550,00 
	Hulpfonds - H.A.
	 €               595,00 
	Hulpfonds - kaarten
	 €               125,00 
	Kerkbalans
	Toezegging 2020
	 €          87.615,12 
	Reeds ontvangen 2020
	 €          46.688,84 




	Daar waar liefde is, daar is leven.
	Daar waar leven is, daar is hoop.
	Daar waar hoop is, daar is geloof.
	Daar waar geloof is, gebeuren wonderen.
	Daar waar vrede is, daar is God.
	En wanneer je God hebt, heb je alles.
	Amen
	toegezonden vanuit Zimbabwe,
	ingezonden door de heer R. Baan

