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KERKDIENSTEN 
 

12 juli 2020  10:00 17:00  
Predikant: Ds. A.A. van den Berg Ds. TH. Wegman 
 Puttershoek Zeist 
Organist: Dhr. H. Mannee Dhr. H. Mannee 
Zondagschool/Knd Merel  
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  
Deurcollecte: Pastoraat eigen gemeente 

 19 juli 2020  10:00 17:00  
Predikant: Ds. A.A. van den Berg Ds. W.H. Hendriks 
 Puttershoek Mijnsheerenland 
Organist: Dhr. N. van Oudheusden Dhr. N. van Oudheusden 
Zondagschool/Knd Leonie D.  
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 

26 juli 2020  10:00 17:00  
Predikant: Ds. T. Meijer Ds. E. Van Rooijen 
 Puttershoek Noordeloos 
Organist Dhr. H. Mannee Dhr. H. Mannee 
Zondagschool/Knd ANNELIES  
Dienstcollecte: Diaconie  
Dienstcollecte: Onderhoud gebouwen  

2 augustus 2020  10:00 17:00  
Predikant: Ds. J.W. Aanen Ds. Reehorst 
 Dordrecht Nieuw-Beijerland 
Organist:  Dhr. N. van Oudheusden Dhr. N. van Oudheusden 
Zondagschool/Knd Nadine  
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  
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Deurcollecte: Onderhoud orgel 

9 augustus 2020  10:00 17:00  
Predikant: Ds. R. ten Napel 

s - Gravendeel 
Ds. L.C. v.d. Eijk 
Zwijndrecht 

Organist: Dhr. H. Mannee Dhr. H. Mannee 
Zondagschool/Knd TINEKE  
Dienstcollecten Pastoraat eigen gemeente  
Deurcollecte Onderhoud gebouwen  

16 augustus 2020  10:00 17:00  
Predikant: Ds. A.A. van den Berg Ds. W.P. van der Hoeven 
 Puttershoek Amersfoort 
Organist Dhr. N. van Oudheusden Dhr. N. van Oudheusden 
Zondagschool/Knd MEREL  
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  
Deurcollecte: Pastoraat eigen gemeente  

23 augustus 2020  10:00 17:00  
Predikant Ds. A.A. van den Berg Ds. J. Reehorst 
 Puttershoek Nieuw-Beijerland 
Organist Dhr. H. Mannee Dhr. H. Mannee 
Zondagschool/Knd ELLEKE  
Dienstcollecte Kerk en Eredienst  
Deurcollecte Onderhoud groen  

30 augustus 2020  10:00 17:00  
Predikant Drs. A. den Besten Ds. A.A. van den Berg 
 Sliedrecht Puttershoek 
Organist Dhr. N. van Oudheusden Dhr. N. van Oudheusden 
Zondagschool/Knd Leonie D.  
Dienstcollecte Diaconie  
Deurcollecte Onderhoud gebouwen  



 

6 

6 september 2020  10:00 17:00  
Predikant Ds. E. Agterhuis Ds. G.J. van Beek 
 Heinenoord Nieuw-Lekkerland 
Organist Dhr. H. Mannee Dhr. H. Mannee 
Zondagschool/Knd Annelies  
Dienstcollecte Kerk en Eredienst  
Deurcollecte Onderhoud gebouwen  

13 september 2020  10:00     Startzondag   17:00  
Predikant Ds. A.A. van den Berg Ds. G. Krol 
 Puttershoek Geldermalsen 
Organist Dhr. N. van Oudheusden Dhr. N. van Oudheusden 
Zondagschool/Knd: Nadine  
Dienstcollecte:    Kerk en Eredienst  
Deurcollecte Zondagschool/Knd  
   

BLOEMENGROET 
 

   
14 juni 2020 Mw. J. van Hal-Kraal  
21 juni 2020 Mw. M. de Winter-v.d. Pols  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
7 

IN DE SCHIJNWERPERS 
 

   
Naam: Jan-Peter van Santen  
Leeftijd: 38 (volgens mijn paspoort) 
Status: Gelukkig getrouwd en 2 zoons 
Opleiding / beroep: Sinds 6 jaar mijn eigen bedrijf: 

Van Santen veiligheids- en 
milieuadvies en sinds maart van 
dit jaar mede-eigenaar en 
oprichter van Spidermap V.O.F. 

Hobby’s: Vissen, Klaverjassen 
(Rotterdams), Darten, 
Fotografie, Voetbal (trainer) 

  
Wat doe je het liefst? Langs beek/water met mijn gezin gewoon een beet-

je lekker klooien: vissen, BBQ chillen, dammen bou-
wen, lekker genieten van rust en natuur om je heen. 

Wie is God voor jou? God is mij ‘’hemelse’’ vader op wie ik mag 
vertrouwen en altijd (zonder uitleg of 
wederdiensten) op terug mag en kan vallen. Jezus 
is degene die kracht geeft en beloofd heeft dat ik 
mag vertrouwen op God door Hem. De Heilige Geest 
is de kracht in mij die mijn geloof onderhoudt en mij 
de kracht geeft hiervoor uit te komen en mensen te 
benaderen over het geloof. 

Waar wordt je blij van? Ben een rijk gezegend mens en ben al snel blij. 
Verder word ik blij van mensen die ook snel blij zijn 
en positief zijn ingesteld. Als je kijkt hoe mooi alles 
in de natuur (schepping) is en alles wat ons 
gegeven is en wordt, daar word je toch blij van!!. 

Waar kun jij je aan 
ergeren? 

Negatief ingestelde mensen en mensen die A 
zeggen en B doen. 
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Hoe kom je tot rust? Ben niet echt een stresskip dus heb niet heel veel 
nodig om tot rust te komen, maar bij het uitvoeren 
van mijn hobby’s, autorijden naar huis, netflix of 
gewoon lekker in de tuin genieten kom ik al snel tot 
rust. 

Wat betekent de 
gemeente voor jou? 

Samen met je mede gelovigen, stilgezet worden om 
tot het doel van het leven te komen, dit te overzien 
en te bedenken wat je kan verbeteren bij jezelf en 
de gemeente. 

Favoriete seizoen? Lente en zomer, lekker weer, korte broek, korte 
mouwen… lekker naar buiten …hmmm.. heerlijk 
toch..!! 

Waar ben je altijd voor 
in? 

Mensen om wie ik geef helpen of leuke dingen mee 
doen daar ben ik altijd voor in, kan slecht nee 
zeggen, dus dat is wel eens lastig…agenda 
technisch. 

Favoriete vakantiebe-
stemming? 

Zwitserland, mooie natuur, water, bergen, aardige 
mensen en natuurlijk het geklingel van de koeien-
bellen. N.B. Weet u dat opwekkingsnummers nog 
mooier klinken in de bergen dan in Nederland? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
9 

VAN DE REDACTIE 
 

Hierbij een oproep van de redactie. 
Nu onze lay-out man Henno Westen-
eng gaat vertrekken vanuit Putters-
hoek, zijn we op zoek naar een op-
volger/ster voor hem in het team dat 
het Klankbord samenstelt. Iemand 
die het leuk vindt om het Klankbord 
in elkaar te zetten met de onderwer-
pen die belangrijk of in ieder geval 
interessant zijn voor de Kerkelijke 
Gemeente. De inhoud van het nieu-
we Klankbord wordt aangeleverd en 
dan gaat de lay-out man/vrouw aan 
de slag. Enige kennis/handigheid 
met de computer is wel een pre. 
 
Als u denkt dat u de juiste persoon 
bent en heeft wel zin in deze uitda-
ging kunt u contact opnemen met 
een van de redactieleden of Jaco 
van der Zwaal. Zolang Henno nog 
hier woont kunt u ook hem wel 
aanspreken voor goede raad of 
andere zaken. 
 
Een hartelijke groet namens de 
redactie,  
 
Kalinka de Geus 
Arie Naaktgeboren 

MEDITATIE 
 

Beste gemeenteleden, 
Dit stuk heeft mij erg geraakt, nu in 
deze corona tijd. Ik had het al eens 
eerder willen publiceren, maar ik 
geloof dat het nu de tijd is om het te 
doen. Ik hoop dat wij als gemeente 
ons moeten bezinnen op dit verhaal 
en erover na te denken. 
 
Satan hield een wereldwijde con-
ferentie voor demonen. In zijn ope-
ning zei hij: We kunnen de christe-
nen er niet van weerhouden om naar 
de kerk te gaan. We kunnen ze er 
niet van weerhouden in hun bijbel te 
lezen. We kunnen ze zelfs niet weer-
houden om een intieme relatie met 
hun verlosser te hebben. Zodra ze 
Jezus aannemen, is onze macht over 
hen verbroken. Dus laat ze naar de 
kerk gaan, laat ze hun maaltijden 
hebben. Maar zorg ervoor dat ze 
geen tijd hebben. Geen tijd om een 
relatie op de bouwen met Jezus. 
Dit is wat ik wil dat jullie doen, zei de 
duivel. Leid ze af van hun pogingen 
om hun verlosser te bereiken, en blijf 
dat volhouden. Hoe moeten we dat 
doen? Vroegen de demonen. Houd 
ze bezig met nutteloze van het leven 
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en verzin verschillende dingen om 
hun gedachtes ervoor te sluiten, 
antwoordde hij. Verleid ze om maar 
te blijven kopen en te lenen. Overtuig 
vrouwen ervan om ook veel uren te 
werken. En de mannen om 6 of 7 
dagen per week te werken; 10_12 
uur per dag. Zodat hun leven leeg 
blijft. 
 
Laat ze geen tijd over hebben om 
met hun kinderen door te brengen. 
Zodat hun familie uit elkaar valt en 
ze in hun huizen geen rust kunnen 
vinden voor het dagelijks werk. 
 
Stimuleer hun gedachten te veel, 
zodat ze de stille stem van God niet 
zullen horen. Lok ze om naar niet 
christelijke muziek te luisteren, ter-
wijl ze onderweg zijn of gewoon 
thuis. Laat ze thuis en op het werk 
ook naar de TV en computers kijken 
naar alles wat de wereld biedt. Dit 
zal hun gedachten vertroebelen en 
verwarring stichten, zodat ze breken 
met de eensgezindheid met Christus. 
Leg tijdschriften en nieuwsbladen op 
de tafels waar ze koffiedrinken. 
 
Overstelp hun gedachten 24 uur lang 
met het nieuws. Val binnen op de 
momenten dat ze langs de reclame/ 

nieuwsbrieven rijden. Laat hun mail-
boxen overstromen met mailtjes, be-
stelcatalogi, of andere nieuwsbrie-
ven of bestelformulieren om nieuwe, 
gratis producten/ diensten te kopen 
die ze valse hoop geven. 
 
Laat mooie modellen zien op tijd-
schriften en op de tv zodat mannen 
zullen geloven, dat schoonheid van 
buiten belangrijker is. Laat ze daar-
door ontevreden worden over hun 
vrouw, zodat ze alle 2 moe zullen zijn 
om elkaar lief te hebben. Geef vrou-
wen hoofdpijn, zodat ze hun mannen 
niet de liefde kunnen geven die ze 
nodig hebben. De mannen zullen dan 
andere vormen van liefde gaan zoe-
ken. Hun families zullen dan snel uit 
elkaar vallen. 
 
Geef ze de paashaas, zodat ze niet 
meer zullen praten over de opstan-
ding van Jezus, en dat Hij de dood 
heeft overwonnen. Zelfs als ze tijd 
voor ontspanning hebben laat ze dan 
buitensporig zijn, zodat ze uitgeput 
thuiskomen. Houd ze druk bezig om 
ze te weerhouden om van de natuur, 
Gods schepping, te genieten. Laat ze 
daarvoor in de plaats naar pretpar-
ken gaan, naar sportevenementen, 
concerten en bioscopen. 
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Houd ze bezig! 
En als ze zoeken naar spirituele 
vriendschap/ omgang, zorg dan dat 
er over hun gepraat/geroddeld wordt 
zodat hun geweten bezwaard is met 
al die problemen. Geef ze zoveel 
goede dingen in het leven dat ze 
geen tijd hebben om naar de kracht 
van Jezus te zoeken. Ze zullen al 
snel alles op eigen kracht gaan/ 
willen doen. Ze zullen geloven dat ze 
hun gezondheid en familie aan hun 
eigen werk te danken hebben. 
Het zal werken! Zeker... het zal 
werken! 
 
Het is een plan! Demonen proberen 
overal christenen te overstelpen, 
zodat ze weinig tijd hebben voor hun 
gezin en voor God. Zodat ze geen tijd 
hebben om andere mensen over 
Jezus te vertellen. Ik denk dat de 
vraag is, heeft de duivel succes met 
dit plan in jouw leven? Jij bent de 
rechter. 
 
Ik kwam bovenstaand verhaal tegen 
in een dikke ordnermap. Een heel 
oud verhaal. Maar de clue is denk ik 
nu nog actueler dan zo'n 20 jaar 
geleden. Als ik in mijn eigen leven 
kijk dan heb ik periodes gehad dat ik 
zolang met nutteloze dingen bezig 

kon zijn. Tijden waarin ik meer ge-
richt was op aardse dingen dan dat 
ik me vulde met Gods Woord. 
Uiteindelijk ben ik keuzes gaan 
maken in mijn tijdsbesteding, en 
langzaam merkte ik dat mijn relatie 
met de Heere Jezus dieper werd en 
ik Hem meer leerde kennen. Dit 
proces gaat nog steeds met vallen 
en opstaan, de Heere God heeft veel 
geduld. Hij wacht net zolang tot we 
weer bij Hem komen om naar Zijn 
stem te luisteren. Op het moment dat 
wij kiezen om stil te worden voor de 
Heere God gaat Hij voor ons strijden. 
 
Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar 
niet alle dingen zijn nuttig (1 Korinthe 
10:23.) 
 
Want wij hebben de strijd niet tegen 
vlees en bloed, maar tegen de over-
heden, tegen de machten, tegen de 
wereldbeheersers van de duisternis 
van dit tijdperk, tegen de geestelijke 
machten van het kwaad in de 
hemelse gewesten. (Efeze 6: 12) 
 
Lieve groeten, 
Ouderling Maddy v d Ree de Jongh 
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UIT DE PASTORIE 
 

Eredienst in beweging 
In het vorige KB schreef ik (in de 
geest van onze landelijke scriba De 
Reuver bij de opening van de kerk-
deuren per juni): ‘Aan verantwoord 
weer fysiek samen komen voor het 
Woord, het gezamenlijk gebed 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 nor-
maal!’ Inmiddels hebben we als 
gemeente al weer vier zondagen 
achter de rug op het dubbele spoor 
van online en fysiek. De nieuwe 
situatie is voor allen nu wennen en 
intensief. Het is wennen voor wie 
naar de kerk zijn geweest met de 
maatregelen erbij. En het is moeilijk 
voor hen die zich in de buurt van de 
risicogroepen bevinden. Wat is dan 
wijsheid? Wel heel fijn als je dit dan 
kan delen met een zuster of broeder, 
ervoor bidt en persoonlijk helderheid 
en rust mag krijgen. Toch mag de 
vreugde de boventoon voeren geloof 
ik. Persoonlijk heb ik weer nieuwe 
lucht gekregen in mijn longen als 
dienaar van het Woord, want het 

voorgaan voor een camera begon 
me geestelijk wel steeds meer leeg 
te zuigen de laatste weken voor 14 
juni. De levende stem van het Evan-
gelie heeft blijkbaar fysiek aanwe-
zige mensen die horen en reageren 
nodig om levend te blijven. Wat heb 
ik u bij de uitgang gemist en nog, met 
vaak maar één woordje of gebaar 
van verbondenheid!   

Slotavonden catechisatie 2019/’20 
Op de dinsdagen 2 en 9 juni heb ik ’s 
avonds in de pastorietuin corona-
proof de slotavonden van de jongere 
en oudere catechisatiegroep gehou-
den. We zagen elkaar voor het eerst 
weer in groepsverband na het plots-
klapse einde van het seizoen. Het 
was mooi om na zo’n lange tijd toch 
weer het oude groepsgevoel te heb-
ben. Er kwam zelfs nog iemand die 
het hele jaar niet geweest was van-
uit de vroegere band. Zo’n avond kan 
echt niet gemist worden in seizoens-
jeugdwerk voel je dan. Bij de oudere 
groep was uiteraard ook mijn assis-
tent/sparringpartner Govert Graven- 
deel aanwezig, die nog enkele dagen 
spierpijn overhield aan het avondje 
als gevolg van zijn indrukwekkende 
volleybal- en klimkwaliteiten! We 
stonden uiteraard stil bij de corona- 
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ervaringen van de tieners, die va-
rieerden van ‘vreselijke tijd’ tot en 
met ‘van mij mag het altijd zo blij-
ven’! We hebben natuurlijk samen 
gegeten en teruggeblikt op de het 
afgelopen seizoen en het lange tijd 
niet naar de kerk gaan. We hebben 
‘coronaproof buitenspelen’ ge-
speeld: volleybal, ‘ballonprik’, de ‘ei-
lepel-hindernisbaan’ (opgesteld door 
gastvrouw Lidewey!) en het onweer- 
staanbare verstoppertje op het 
Kerkplein… In de oudste groep aan 
het einde nog een verdiepend rondje 
‘Babbelklets: om in echt gesprek te 
raken met je kinderen...’ Top! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoop op God 
Dit radioprogramma op woensdag-
avond 19.15 uur vanuit de kerk zal 
doorgaan tot 1 september. Het vrij-
willigersteam achter het programma 
hoopt dat het voor vele luisteraars 
en kijkers een bemoediging mag zijn. 
Daar was het tenslotte om te doen 
bij het begin en daarom gaan we ook 
nog even door! 

Open kerk 
Ook de open kerk zal sowieso door-
gaan tot 1 september. Op maandag- 
woensdag- en vrijdagmorgen is de 
kerk open van 11.00 uur tot 12.00 uur.  
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U kunt terecht om even in de kerk te 
zijn, voor een moment van bezinning 
of een gesprek met mij of een ouder-
ling. Heel mooi om te ervaren dat het 
begint te lopen en niet zo’n drempel 
meer heeft als bij het begin. In prin-
cipe ben ik er vijf op de zes morgens. 
Eén keer per twee weken is ouder-
ling Nelleke Dorsman op vrijdagmor-
gen aanwezig. Als ik soms niet kan 
word ik vervangen door een ouder-
ling die wel aanwezig kan zijn. 

Afscheid en verlenging ambtstermijn 
In de dienst van 12 juli zullen we af-
scheid nemen van ouderling Henno 
Westeneng in verband met zijn aan-
staande 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 persoonlijk, na het al 
genoemde, ook aan zijn uitingen van 
verlangen naar het geloofsgesprek 
in de kerkenraad. 

Geboorte (1) 
Op 18 mei is geboren Luxor John 
Maarten Reedijk, zoon van papa 
Vincent en mama Amy. We wensen 

de ouders blijdschap toe met Lux en 
Gods zegen samen als gezin. 

Geboorte (2) 
Met vreugde en dankbaarheid ma-
ken Sander Meijer en Loes Bekkers 
de geboorte van hun dochter Emma 
Johanna bekend. Emma werd gebo-
ren op 23 juni en is het zusje van 
Floor. Wij feliciteren de ouders met 
de geboorte van hun dochter en 
wensen hen Gods zegen toe bij de 
opvoeding van hun dochters. 

Consulentschap ‘s Gravendeel 
De vorige keer schreef ik hierover: 
‘Ik ben onder de indruk van het in-
tensieve en verantwoordelijke werk 
dat door de beroepingscommissie 
gedaan wordt en hoop op Gods ze-
gen op hun inzet voor de gemeente!’ 
Tijdens dit schrijven houd ik het voor 
goed mogelijk dat er bij verschijning 
van dit KB zo ongeveer een beroep 
is uitgebracht door de Hervormde 
gemeente ’s Gravendeel. Dat gunnen 
wij onze buurgemeente na alle 
inspanningen natuurlijk van harte! 
   
Belijdeniskring 
Wie wil er komend jaar belijdenis-
catechese volgen? Ik heb al één 
aanmelding binnen. Wie volgt? 
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Graag aanmelden vóór 1 september 
bij mij. Vooraf een verkennend ge-
sprek of het iets voor je is ook altijd 
mogelijk uiteraard! 

Vakantie 
Van zaterdag 25 juli tot en met zater-
dag 15 augustus houd ik vakantie. In 
voorkomende gevallen is er een 
achterwacht-collega beschikbaar.  
 
Hartelijke groeten,   
ds. Ard van den Berg 
 

PASTO(P)RAAT 
 

 

In het vorige klankbord heeft u het 
pasto(p)raatje van ouderling Hugo 
Snaaijer gelezen. Ik schrijf dit omdat 
het eigenlijk mijn beurt was om een 
stukje in te dienen, maar soms zijn er 
momenten dat je niets op papier kunt 
zetten en dan is het fijn dat een col-
lega ouderling voor je waarneemt. 
Mijn man en ik verloren in korte tijd 
een broer en een zwager en dan 
besef je wat een impact dit heeft in 
hoe we nu met elkaar moeten om-
gaan. Goed afscheid kunnen nemen 
is belangrijk voor het rouwproces en 
dat is door de coronacrisis ingewik-
keld geworden. 

Des temeer ervaar ik nu de bemoedi-
ging en troostende woorden van 
veel mensen en besef dat ik als ou-
derling vaak tekortschiet in het ambt. 
Ik zie de saamhorigheid in onze kerk 
en dat we niet in ons eigen hokje 
blijven zitten, maar naar buiten mo-
gen treden. Wie hulp nodig heeft 
mag aankloppen. Er zijn voor elkaar, 
binnen en buiten de kerk.  
 
Aankomende vergadering gaan we 
ons buigen over het huisbezoek (wel 
of niet) in deze coronatijd. Persoon-
lijk zou ik u/jullie graag weer willen 
ontmoeten en hoop dat dit langza-
merhand ook gaat gebeuren. 
 
Tot slot wil ik u een gebed van Ds. 
Bloemert om ontferming meegeven: 
 
Lieve God,  
hier zijn we, met alles wat ons bezig-
houdt: de zorgen van ons eigen 
bestaan en die van de wereld waarin 
wij leven. Want we worden het zo 
beu, corona blijft ons dagelijks leven 
bepalen, zelfs al wordt de speel-
ruimte groter. Juist nu merken we 
hoe lastig samen leven eigenlijk is:  
we zijn onze onbevangenheid kwijt, 
draaien om elkaar heen. Hoe kunnen 
we zo elkaar tot naaste zijn? We er-
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varen moeite en ongemak: elkaar 
kunnen ontmoeten, maar nog steeds 
zonder liefdevol aanraken, wel naar 
de kerk mogen, maar zo anders en 
zonder zang. En we dragen de last 
van de voorbije maanden met ons:  
sommigen werkten zo intensief en zo 
veel; anderen moesten thuis zitten, 
werkloos, niets te verdienen. Wat 
wacht ons nog? Omwille van die 
dubbelheid, die zorg en angst bidden 
wij: Heer ontferm U.  
 
Goede God, 
Dankbaar willen we zijn voor het 
goede van uw schepping. Maar ook 
daar die tegenstrijdigheden: elke 
dag prachtig weer, maar mét de 
dreiging van droogte. Erop uit willen 
trekken en tegelijk: pas op voor veel 
mensen! Hier mensen die elkaar 
bemoedigen en naar elkaar omzien, 
daar mensen die elkaar uitsluiten en 
kwaad doen. Hoe kunnen we zo 
genieten van wat goed is? Omwille 
van moeite, onrecht en teleurstelling 
bidden we: Heer ontferm U. 
 
Trouwe God, 
Onze samenleving onder druk. Me-
demensen in nood: Zo machteloos 
kunnen we ons daarbij voelen. En 
toch, ondanks alles: we mogen ge-

loven in uw aanwezigheid, dat u on-
ze eenzaamheid en stilte wilt door-
breken, dat u met uw Geest dichtbij 
ons wilt komen. Daarom bidden we 
uit de grond van ons hart: Heer ont-
ferm U, Christus ontferm U, Heer ont-
ferm U. Amen 
 
Namens alle ouderlingen, 
Evelien Maas 
 

DIACONIE 
 

Bedankt 
Zeer dankbaar zijn we voor het grote 
bedrag van de Avondmaalscollecte 
en de giften vanuit Puttershoek die 
we op 18 mei mochten ontvangen. 
Een bedrag van 1.793,50 euro. 
We hadden net van de week een be-
drag overgemaakt naar ds. Benjamin 
Chikuku omdat er een groot voedsel-
probleem is. Gelukkig hebben we 
dan nu weer geld voor de volgende 
keer voedselhulp. 
 
De scholen zijn nog dicht (vanwege 
de Corona) maar in de Gemeente is 
veel honger. Daarom heb ik Benja-
min voorgesteld om vanuit zijn huis 
voedsel te geven aan mensen in de 
Gemeente en aan andere mensen 
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waarvan hij weet dat ze voedselge-
brek hebben. Gelukkig kon hij het 
geld via Western Union krijgen en 
heeft het tegen een goede koers 
kunnen wisselen. Zodoende kon hij 
een flinke voorraad maismeel kopen, 
verder gedroogde visjes, bonen, zon-
nebloemolie, zout en staven zeep. 
 
Door de Gemeente Puttershoek kun-
nen we nog steeds doorgaan met dit 
project. We zijn daar heel dankbaar 
om! Gods zegen en nabijheid toe-
gewenst in deze bijzonder tijd. 
 
Hartelijke groeten, 
Rien en Teunie de Jonge 
 

Worlds Servants 
In de maand mei hebben alle projec-
ten van World Servants te horen ge-
kregen dat deze dit jaar niet door 
kunnen gaan vanwege (de maatre-
gelen rondom) het corona-virus.  
 
World Servants is erin geslaagd om 
met de luchtvaartmaatschappij die 
ons gaat vervoeren, te regelen dat 
we de reis kunnen verplaatsen naar 
volgend jaar. Dat betekent dus dat 
we alsnog dienstbaar kunnen zijn op 
de plek waar we dat hadden ge-

pland, alleen een jaar later. Natuur-
lijk zagen we er ontzettend naar uit 
om op reis te gaan, maar gezien de 
situatie is dat nu niet verantwoord.  
 
Het bouwproject waar we aan mee 
zullen werken gaat alsnog door. 
World Servants heeft de bijdrage 
daarvoor al aan de lokale organisa-
tie gegarandeerd. De fundering is 
alvast gelegd. Volgend jaar steken 
we samen met de gemeenschap de 
handen uit de mouwen om het ge-
bouw te realiseren. De gemeen-
schap ziet er erg naar uit om dat met 
ons samen te doen, net zoals wij ook 
uitzien naar de samenwerking met 
hen. We verwachten dat we veel 
van elkaar gaan leren, wat naast de 
bouw een belangrijk doel van deze 
reis is. Nieuwe deelnemers op deze 
reis zijn ook welkom. 
 
Het uitstellen van de werkvakantie 
brengt extra kosten met zich mee, 
kosten die World Servants zowel in 
2020 als in 2021 voor onze reis moet 
uitgeven. Samen met World Ser-
vants gaan we ervoor om €852,- per 
persoon te werven, naast de onge-
veer € 2500,- die we dit jaar al ge-
worven hebben. De supporters van 
World Servants dragen per deelne-
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mer € 250,- bij. Dat betekent dat wij 
ervoor gaan om dit jaar per deelne-
mer nog € 602,- op te halen. Check: 
worldservants.nl/challenge2021. 
Jullie hulp daarbij wordt erg 
gewaardeerd!  
 
Zolang er taarten worden besteld, 
blijven wij bakken en bezorgen voor 
de Bak-en-Bezorg actie die we eind 
maart hebben opgezet. Een taart 
bestellen kan door 1 van ons aan te 
spreken, te bellen naar 0681399947 / 
jorworldservants@gmail.com. Voor 
meer informatie over de actie: 
www.geef.ws/bakenbezorg. Op die 
site kunt u ook uw bestelling plaat-
sen. De pepermuntactie zal ook 
zolang doorlopen als de voorraad 
strekt. 
  
We houden u graag op de hoogte 
van onze huidige acties en de nieu-
we acties die we volgend jaar zullen 
organiseren. Andere vragen over 
World Servants en corona kunt u 
lezen op worldservants.nl/corona. 
Natuurlijk kunt u ook altijd een de 
leden van de groep aanspreken,  
  
Hartelijke groet, 
Judith, Eline, Joost en Esther 
JOR World Servants Puttershoek 

Hervormde Vrouwen Dienst 
De HVD is een orgaan van bijstand 
van de kerkenraad. Zij verricht hand- 
en spandiensten in het kerkenwerk. 
Een aantal dames die met veel liefde 
jarenlang opgepast hebben, bloe-
men wegbrachten, ouderen bezoch-
ten zijn inmiddels gestopt. Wij komen 
op dit moment mensen tekort en wil-
len een andere opzet creëren:  
HVD 2.0. Niet meer alles doen maar 
kiezen wat je leuk vindt en daar je 
voor inzetten: 
 Oppas (0 /m 3 jaar) tijdens de 

morgendienst 
 Bezoeken 2 jarige doopleden 
 Bloemengroet wegbrengen na 

de kerkdienst 
 Bezoeken van nieuw ingekomen 

gemeenteleden 
 Kerstmiddag organiseren voor 

de ouderen 
 Kerstattentie rondbrengen bij 

ouderen vanaf 80 jaar 
 Het bezoeken van ouderen vanaf 

80 jaar rond hun verjaardag. 
 
Zegt u (man/vrouw) dat vind ik wel 
wat voor mij en wilt u meer 
informatie neem dan contact op met 
Hanneke Peet (telnr. 6762434) of Ina 
Groeneweg (telnr. 6762096). 
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KERKRENTMEESTERS 
 

Doorgang kerkdienstuitzendingen in 
beeld? 
In de afgelopen maanden hebben wij 
naast de ‘normale’ Kerkdienstom-
roep-uitzendingen ook gebruik ge-
maakt van beelduitzendingen, waar-
op we verschillende positieve reac-
ties mochten ontvangen, waarvoor 
dank.  We hebben dit gedaan, volle-
dig met behulp van de (voornamelijk 
private, beperkte en provisorische) 
mogelijkheden die we tot onze be-
schikking hadden.  Als kerkenraad 
beraden we ons erover, of en hoe, 
we hiermee verder gaan.  Wanneer 
u het belandrijk vindt deze mogelijk-
heid te behouden, schroom dan ze-
ker niet uw stem te laten horen! Laat 
het de kerkenraad weten of mail 
scriba@hervormdputtershoek.nl 
Wanneer wij uiteindelijk tot de con-
clusie komen dat onze gemeente 
(wij, u, de hele gemeente dus!)  ver-
der wil met deze uitzendingen, maar, 
niet onbelangrijk hierin, ook op een 
technisch verbeterde en professio-
nelere manier, zal dit de nodige kos-
ten (zowel directe als abonnements-
kosten) met zich meebrengen.   
 

Het grote dilemma hierbij is dat in 
onze huidige begroting hierin, een 
paar duizend euro, niet is voorzien. 
Verder moeten wij ons ook goed 
realiseren dat de afgelopen maan-
den de kerkgang, die zowel zonder 
gemeenteleden als met een sterk 
beperkt aantal aanwezigen kon wor-
den bezocht. Hierdoor lieten onze in-
komsten door het gemis aan we-
kelijkse collecten een sterke daling 
zien ten opzichte van de verwachtin-
gen in de begroting van eind vorig 
jaar. Daar tegenover zijn wij wel blij 
en dankbaar om te kunnen vermel-
den dat diverse gemeenteleden zich 
dat gelukkig ook al hebben gereali-
seerd en het gemis aan collecte-op-
brengsten hebben getracht te com-
penseren met extra bankboekingen.   
 
De grote vraag is of dit voldoende is 
om de begroting (al-dan-niet met 
daarnaast nog bovengenoemde ex-
tra investeringen) te halen. De voor-
lopige cijfers over de afgelopen 
periode wijzen al op een achteruit-
gang aan inkomsten uit collectes 
van liefst 13 % ten opzichte van vorig 
jaar, toen we ook al onvoorzien 
€10.000,- tekort kwamen en daarbo-
ven op een daling van de jaarlijks 
bijdragen van 3,5 %, of wel ruim 16,5 
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% daling van inkomsten.  Ook rom-
melmarkt en verjaardagsfonds, zen-
ding en jeugdwerk stevenen af op 
een forse daling, waardoor tekorten 
dit jaar een forse aanslag op onze 
minimale reserves kunnen doen.  
Hopelijk begrijpt eenieder het grote 
vraagstuk waarover we een verstan-
dige beslissing moeten nemen. 

Kerkbalans 
De inkomsten van onze gemeente 
bestaan grofweg uit giften/collecten 
en bijdragen Kerkbalans. Na jaar-
rekening vorig jaar (zie vorig Klank-
bord op de website) en lezen van 
bovenstaand stukje gaat dit stukje 
over Kerkbalans waarin we door 
inspanning van u en de dames van 
kerkelijk bureau in iedere geval op 
schema liggen voor het over maken 
van het toegezegde bedrag! Hier- 
voor zijn we zeer dankbaar! In het 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schema ziet u ook dat ondanks dit 
fantastische feit het gat tussen be-
groting en toegezegde bijdragen 
groeit. Dit is na jaren van stijgende 
bijdragen een voor ons onverklaar-
bare ontwikkeling. Omdat dit ook 
leidt tot een beroep op onze reser-
ves die minimaal zijn (eerste zorg zijn 
de eisen van PKN voor de minimale 
reserves voor het hebben van een 
full time predikant) draagt ook dit bij 
tot een groot beroep op reserves. 
Wilt u daarom kijken of u toch uw 
bijdrage of giften/collecten wilt 
verhogen? 

Vertrekkers 
Na vele jaren actief te zijn geweest 
in het verjaardagsfonds heeft Nel 
Naaktgeboren gemeend hiermee te 
stoppen. Hartelijk dank Nel voor je 
bijdrage voor de afgelopen lange pe-
riode van deelname aan deze groep, 
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die de afgelopen jaren ons financieel 
flink geholpen heeft bij soms kostba-
re investeringen. 
 
Door een verandering van zijn werk 
en de verhuizing samen met zijn ge-
zin als gevolg daarvan heeft ouder-
ling Henno Westeneng zijn ambt als 
ouderling tussentijds moeten neer-
leggen. Hoewel hij deel uitmaakte 
van een ander College waren de 
contacten met hem goed, met name 
bij de uiterlijke vernieuwing van het 
Klankbord en het vastgoedbeheer, 
en betreuren wij dit. Wij wensen 
hem en zijn gezin alle goeds toe bij 
zijn nieuwe baan en in hun nieuwe 
woonplaats! 
 
Ook bij het Klankbord waren vertrek-
kers, namelijk de Dora en Teun Stoo-
ker, die vele jaren betrokken waren 
bij de groep die de werkzaamheden 
rond verzamelen-vouwen en nieten 
verzorgde om het Klankbord bij-u-
thuis leesklaar door de brievenbus 
op de deurmat te krijgen. Ook de 
Fam. Stooker hartelijk dank voor hun 
jarenlange inzet! 

Vacatures 
Zoals bekend was de vacature van 
Peter in ’t Veld in ons College feitelijk 

beëindigd en verlengd tot 1 juli 2020, 
maar was in overleg met de kerken-
raad, veroorzaakt door de situatie 
rond de uitbraak van het coronavirus 
en binnen de toegestane kerkordelij-
ke mogelijkheden besloten tot een 
verlenging met 3 maanden, die nog 
maximaal 1 x herhaald mag worden. 
 
Feit blijft dus dat er nog een vacatu-
re kerkrentmeester is waarvoor wij u 
kunnen benaderen. Wij houden ons 
ook aanbevolen voor tips en sugges-
ties die ons kunnen helpen deze 
plaats hopelijk snel verder te kunnen 
invullen. ’t Werk van ouderling-kerk-
rentmeester is de “meest zakelijke” 
van alle ambtsdragers. Wij hebben 
ook zitting in de kerkenraad en kun-
nen zo ook als college of individueel 
invloed uitoefenen op alle activitei-
ten binnen onze gemeente. Onze ta-
ken zijn per persoon afgebakend en 
inzet per persoon is maatwerk wat in 
overleg wordt afgestemd. Kortom, 
ben je nieuwsgierig en heb je affini-
teit met bedrijfsmatig opereren al 
dan niet pastoraal getint, neem met 
een van ons contact op! 
 
Voor het Klankbord zoeken we een 
lay-out designer. Nee hoor, maar we 
zijn wel op zoek naar iemand die het 
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leuk vindt ons Klankbord mooi vorm 
te geven. Je bent maandelijks de 
schakel tussen Klankbord-redactie 
en drukkers. Dit klinkt misschien 
heftiger dan het lijkt, want het is al 
voldoende wanneer je het leuk vindt 
om in een MS Word een mooi boekje 
op te maken. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Cor Groenendijk, Jaco van der Zwaal 
 

ZONDAGSCHOOL/ 
KINDERNEVENDIENST             

 
Hallo allemaal, 
 
Nog een weekje en dan is het vakan-
tie!!! Lekker hoor even geen school, 
niet op tijd je bed uit hoeven en meer 
kunnen doen waar je zin in hebt. 
Misschien ga je zelfs ook op vakan-
tie of juist leuke daagjes weg. We 
wensen jullie heel veel plezier! 
 
We hebben net afscheid genomen 
van de oudste kinderen van de 
nevendienst. Als ik dit stukje schrijf, 
moet de dienst nog komen. Het 
wordt een bijzondere dienst. Ik hoop 
dat het voor de kinderen en hun 
ouders een fijne dienst geweest is. 
 

Nu de kerk weer een beetje open is, 
hopen we jullie ook in de kerk en bij 
de nevendienst te zien. De filmpjes 
van Leonie zijn gestopt maar jullie 
papa en mama hebben de verhalen 
en knutselwerkjes van ons gekregen 
om dat samen met jullie te doen. 
Ook kunnen jullie de filmpjes van de 
HenkieShow bekijken en de werkjes 
hierover maken. Het gaat over 
´Daniël vertrouwt op God´. Veel 
plezier ermee en we horen-zien 
graag hoe het allemaal gelukt is. 
 
We wensen iedereen een hele fijne 
vakantie toe.  
 
Zonnige groeten,  
Namens de zondagsschool 
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EMMA 
 

 
Hallo Allemaal,  
 
Hierbij wil ik de dames van EMMA 
groeten en vragen om met allen te 
bidden om kracht en wijsheid voor 
onze zieken en eenzamen in deze 
moeilijke tijd. Laten we hopen dat we 
in september weer van start mogen 
met de EMMA avonden. Wij als be-
stuursleden staan te popelen om 
weer te starten. We wensen ieder-
een een mooie zomer en hopelijk tot 
ziens.  
 
Voor informatie bel een van onze 
bestuursleden.  
Elly Voogt tel 0786763340, 
Tiny Spaans tel 0786760077, 
Maartje Janse tel 0786762666, 
Corrie Wimmer tel 0786454323. 
 

OUTLOOK 
 

 
Op zondag 13 september is het start-
zondag in onze gemeente.  Alle ge-
meentelijke activiteiten gaan in deze 
week weer beginnen, dus ook out-
look.  
 

U bent vanaf donderdagmiddag 17 
september weer van harte welkom 
in de Hoeksteen om een spelletje te 
doen, te biljarten, een kaartje te 
leggen of om een praatje te maken. 
Vanaf 14 uur staat de koffie of thee 
klaar.  Dit alles onder voorbehoud. 
Wanneer het coronavirus nog onder 
ons is dan zullen wij met onze 
middagen nog even moeten 
wachten.    
 
Tiem Meijer 
 

ROMMELMARKT 
 

 
De rommelmarkt is nog gesloten 
tevens kan er op de maandagavond 
ook geen spullen gebracht worden 
vanwege het coronavirus. U kunt 
echter wel winkelen via Markt-
plaats.nl om een afspraak te maken 
onder het kopje Rommelmarkt 
Puttershoek. 
 
Hartelijke groet, An Klinge 
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BERICHTEN 
 

Bedankt (1) 
Via deze weg wil ik iedereen 
hartelijk danken voor het medeleven 
d.m.v. kaarten, telefoontjes en gebed 
tijdens mijn verblijf van 3 weken in 
het Brandwondencentrum van het 
Maasstad Ziekenhuis en mijn 
revalidatieperiode van 4 weken in ’t 
Huys te Hoecke, het was 
hartverwarmend. Inmiddels ben ik 
gelukkig weer thuis waar ik verder 
werk aan mijn herstel.  
Met een hartelijke groet, 
Mevr. S. Kwakernaat-Valk 
____________________________________ 

 
Bedankt (2) 
Tijdens en na twee ziekenhuisopna-
mes en een revalidatietraject mocht 
ik veel kaarten en aandacht uit de 
gemeente ontvangen, waarvoor ik 
eenieder hartelijk dank. Inmiddels 
ben ik tot mijn tevredenheid verhuisd 
naar Zomerplein kamer 87 en gaat 
het naar omstandigheden goed met 
mij. Ik wens u al het goede en 
bovenal Gods zegen.  
 
C. Gravendeel 
 

Bedankt (3) 
Lieve mensen hier een groet van uit 
Schaduwrijk 2. 
Ik mis jullie allemaal heel erg en ik 
hoop en bid dat we elkaar weer 
gauw in de armen kunnen sluiten. 
Ik wil ook de mensen bedanken die 
voor mij de boodschappen doen of 
die wel eens iets lekker bij mij 
brengen. 
Ik geniet van de goede zorgen en de 
kaartjes, telefoontjes het doet mij 
goed. 
Ik hoop tot gauw en zo is’t. 
 
Mevr. v.d. Linden - van den Ouden. 
____________________________________ 

 
Bedankt (4) 
Ik wil iedereen heel hartelijk 
bedanken voor de vele kaarten en 
cadeautjes die ik heb gekregen voor 
mijn 18e verjaardag en het behalen 
van mijn diploma. Ik vond het 
superleuk! 
  
Lieve groetjes Laura Westdijk 
____________________________________ 

 
Met de visienota ‘Van U is de toe-
komst’ zet de Protestantse Kerk een 
nieuw perspectief neer voor de rich-
ting die de kerk de komende jaren 
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inslaat. Met een duidelijke gericht-
heid op gebed, de lokale oecumene 
en een leven lang leren als gelovige. 
Bijna de voltallige Generale Synode 
kan zich hierin vinden en schaart 
zich achter de nieuwe visie. Om te-
gemoet te komen aan de gemaakte 
opmerkingen zegt scriba ds. René 
De Reuver toe dat in samenspraak 
met de Generale Raad van Advies 
(GRA) de visienota wordt aangevuld. 
De nieuwe visienota geeft richting 
en biedt perspectief voor kerk-zijn in 
de huidige Nederlandse context, 
aldus scriba De Reuver. Voor alle 
plaatselijke gemeenten komt een 
gesprekshandleiding met suggesties 
en vragen voor het gesprek binnen 
de eigen gemeente over de visienota 
beschikbaar. 
  
Genade als grondtoon 
De visienota actualiseert en concre-
tiseert Kerk2025, de beweging die de 
Protestantse Kerk enkele jaren gele-
den heeft ingezet. ‘Van U is de toe-
komst’ wordt vertaald in concreet 
beleid voor de kerk als geheel en 
voor de dienstverlening aan lokale 
gemeenten. De nadruk in de visie ligt 
op genade als bevrijdende grond-
toon. “Het komt in onze tijd aan op 
lege handen, ontvankelijkheid, 

waakzaamheid en concentratie op 
God,” aldus ds. De Reuver. “De kerk 
is niet een bedrijf dat we moeten 
redden, de kerk leeft van de verbon-
denheid met Jezus Christus. Waar 
Jezus is, daar is de kerk.” In de 
visienota wordt gerefereerd aan het 
beeld van een kerk rond twee alta-
ren. De Reuver: "Het ene altaar staat 
in de kerk en het andere midden in 
de samenleving. Het ene altaar kan 
niet zonder het andere. We verbin-
den de liturgie in de kerk met de ‘li-
turgie van het dagelijks leven." 
 
Kerk in een veranderende context 
We leven in een tijd waarin Neder-
landers ‘klagend gelukkig’ zijn, maar 
grote maatschappelijke ontwikkelin-
gen het gevoel van onzekerheid voe-
den. Driekwart van de Nederlanders 
vindt dat de tegenstellingen in de sa-
menleving toenemen. De kerk en an-
dere georganiseerde religieuze ver-
banden lijken te verkruimelen. Tege-
lijkertijd telt ons land talloze zinzoe-
kers. Met name bij jongeren is er 
een verlangen ergens bij te horen. 
De Reuver: “Als kerk sluiten we onze 
ogen niet voor zorgelijke ontwikke-
lingen. Veel gemeenten zijn bevan-
gen door kramp vanwege de krimp. 
Hoe houden we het vol?” In deze 
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context is de Protestantse Kerk ac-
tief als kerk, aan het begin van een 
nieuw decennium. “Daarin gebeurt 
ook veel goeds, in en buiten de kerk. 
Laten we daarom om te beginnen 
eens dik onderstrepen dat we dank-
baar mogen zijn voor wat God ons 
geeft, in vrijheid en (relatieve) wel-
vaart.”  
 
Meer dan inzoomen op moment 
De synodevergadering vond in een 
unieke setting plaats. Geheel vol-
gens de coronarichtlijnen zijn op 4 
locaties in het land (Leeuwarden, 
Doorn, Utrecht en Tilburg) maximaal 
30 leden bijeen. Onderling contact is 
er via beeldverbinding. De nota was 
al grotendeels klaar voor de kerk te 
maken kreeg met de coronacrisis. 
De Reuver: “Dit visiedocument doet 
méér dan inzoomen op het moment.” 
Tegelijk erkent hij dat door het coro-
navirus alles anders is geworden. 
“Dat kan gevolgen hebben voor hoe 
de visienota door plaatselijke ge-
meenten uitgewerkt zal worden.” 
 
Focus op meer dan alleen kerk-zijn 
De komende jaren investeert de Pro-
testantse Kerk in Nederland in het 
versterken van de plaatselijke ge-
meente als Woord- en tafelgemeen-

schap. De Reuver: “We verlangen 
ernaar dat het Woord zo wordt ge-
hoord en vertolkt dat het in deze tijd 
klinkt als een ontdekkend, bevrijdend 
en hoopvol woord van genade.” Ook 
wordt de focus gelegd op de kerk als 
gebedsgemeenschap en wordt ge-
streefd naar een vernieuwde cultuur 
van gebed in eredienst, aan kerke-
lijke vergadertafels, in kleine kring 
en in persoonlijk gebed. Daarnaast 
wordt gewerkt aan een kwalitatief 
hoogstaande en brede muziek- en 
liedcultuur. Daarbij wordt geput uit 
de rijke traditie van de kerk van alle 
tijden en plaatsen, die de laatste de-
cennia een enorme verbreding heeft 
ondergaan. De Reuver: “Als kerk wil-
len we ons oefenen rond de vraag 
waar Christus zich laat vinden en 
waar Hij ons roept Hem te volgen. 
Hoe dien ik God in mijn leven van 
alledag?” 
 
Ingezonden door Arie van der Zwaal 
 

ACTUEEL 
 

Instrumentaal zomeravondconcert 
Op zaterdag 11 juli 2020 wordt in de 
Boezemkerk te Ridderkerk-Bolnes 
het jaarlijkse instrumentale zomera-
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vondconcert georganiseerd. Mede-
werkenden aan dit concert zijn Pas-
cal van der Velde en Matthijs Val-
kenwoud (trompet), Marien Stouten 
(orgel) en Jan Peter (piano). Op het 
programma staan (licht)klassieke 
werken, populaire muziek, bewerkin-
gen over geestelijke liederen en een 
improvisatie op verzoek. Tijdens dit 
concert wordt ook de nieuwe cd 
‘Con Brio’ gepresenteerd, die Pasal, 
Matthijs, Marien en Jan Peter recent 
hebben opgenomen. 
 
Het concert is toegankelijk voor ma-
ximaal 100 bezoekers. In verband 
met de maatregelen tegen de ver-
spreiding van het coronavirus geldt 
het volgende: 
 Reserveren vooraf is verplicht. 

Dit kan (met opgave van telefoon-
nummer) door een mail te sturen 
naar janpeterteeuw@filternet.nl 
of te appen naar 06-81421468. De 
reserveringen worden op volgor-
de van binnenkomst behandeld. 

 Voorafgaand aan het concert 
worden aan elke bezoeker enkele 
vragen gesteld over de gezond-
heidssituatie. Als u gereserveerd 
heeft maar op de dag van het 
concert klachten heeft, wordt u 
gevraagd thuis te blijven. 

 Bij de ingang van de kerk kunt u 
uw handen ontsmetten. Er zal 
geen pauze zijn en er worden ook 
geen consumpties geserveerd. 
Verder geldt in de kerk een vaste 
looproute. Op het programma 
staat dit jaar geen samenzang. 

 
Het concert begint om 20:00 en duurt 
ca. vijf kwartier. De deuren aan de 
Pretoriusstraat gaan om 19:30 open. 
De toegang is (net als voorgaande 
jaren) nog steeds gratis. 
 
Iedereen die niet in de gelegenheid 
is om naar de kerk te komen, kan het 
concert ook thuis meebeluisteren! 
Vanaf 20:00 wordt het concert live 
gestreamd op www.youtube.com/ 
user/marienstouten. 
 
Jong en oud van harte welkom! 

 
COLLECTEBONNEN 

 
 
Steeds meer gemeenteleden maken 
gebruik van collectebonnen. 
Voordelen hiervan zijn dat kosten 
hiervoor gemakkelijk meegenomen 
kunnen worden in uw 
belastingaftrek en u nooit meer te 
weinig kleingeld in huis hebt. Op 

http://www.youtube.com/
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verzoek van velen en om het gebruik 
goed te ondersteunen 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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cor-adrie@groenwaard.nl
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- ingezonden brief (1) - 
 
Coronatijd, eindtijd? 
Coronatijd is een vervelende tijd voor veel mensen. Zelfs voor vrome kerk-
gangers is het maar een moeilijk te verteren tijd. We kunnen de onder-linge 
samenkomsten niet beleven want ze zijn er niet. Ons "kerkelijk" geloof mist 
het samenzijn.  Nu heb ik niks met "kerkelijk geloof" omdat het geloof wat de 
kerken en onze gemeente belijdt discutabel is. Er zijn predikers in de PKN 
die weinig met God en Zijn gebod op hebben. Ik heb het liever over "Bijbels" 
geloof! Want dat behoort onze grondslag te zijn. Het zijn ook geen 
"onderlinge samenkomstén " want het zijn openbare erediensten! Hoe 
kunnen mensen en predikers zich vergissen! En dan is er de angst dat men 
gewend is om lekker lui op de bank te blijven zitten en geen "samenkomsten" 
te bezoeken! Als de gemeente "gesticht" wordt onder het Woord in de 
diensten, verlang men daarnaar en komt graag. Is soms het gebrek aan 
bijbels uitleg en de ernst keuze te maken voor de Verlosser die ons gegeven 
is, een oorzaak van kerkverlating? Helaas is het teruglopend kerkbezoek in 
onze hervormde gemeente een feit. De kerkenraad kan zich daar best 
zorgen om maken. Maar met alleen de erediensten bereikt men niet de 
dwalende schapen die buiten lopen! Een herder die daar mee begaan is 
gaat de sloppen en stegen in om het verlorene te zoeken. Naar aanleiding 
van de meditatie van onze dominee in het Ringblad heb ik via een brief 
gereageerd. Een gesprek met het moderamen heeft weinig meer opgeleverd 
dan dat het verkeerd begrepen werd en een reactie van ds. in het Ringblad 
zou een en ander verhelderen. Zijn reactie is gelezen maar heeft mij weinig 
duidelijkheid gegeven in zijn visie. In deze tijd van grote zorg om 
coronavirus wordt dat ook wel in verband gebracht met de eindtijd waarin 
bij voorbeeld in het Bijbelboek Openbaring wordt geschreven. Omdat via 
preken in onze gemeente weinig aandacht besteed wordt ben ik op het 
internet gaan zoeken. Daar vindt je uitleggers die duidelijk uitleg geven 
als het gaat over corona en eindtijd. Geweldig wat een "gezichten" zij 
hebben ontvangen van God. Voor evangelische zusters en broeders zeer 
bekende bijbeluitleggers! We kunnen door de moderne techniek ook hiervan 
kennisnemen en ontdekken hoe begaan God is met deze wereld. Ik heb dit 
stukje geschreven omdat ik me zorgen maak hoe er nu gepreekt wordt en 
gedacht wordt dat onze zaligheid afhangt van ons kerkbezoek en "kerkelijk 
geloof". Ik hoop dat dit stukje u zal inspireren om naar God op zoek te gaan 
en kritisch zult zijn op wat er gepreekt, gezegd en gedaan wordt. Een groet 
van een bezorgde broeder van onze gemeente.  

Arie van der Zwaal. 
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OPBRENGST COLLECTEN 

 

Dienstcollecten  
17-05-20 via bank of bus/week 21  €             309,25  

- ingezonden brief (2) - 
 
Afscheid 

Het is een tijd van afscheid. Tieners die na hun diploma van school gaan, 

kinderen die de basisschool verlaten  en, recent, het afscheid van Anna, 

Floor, Janine, Levi, Nynke en Sanne van de kindernevendienst.  

 

Vanwege onze verhuizing naar Rhenen nemen wij, als gezin, ook afscheid. 

Daarmee komt er ook een einde aan het verzorgen van de lay-out van het 

Klankbord. Ik hoop dat er snel iemand gevonden wordt die dit letterlijk en 

figuurlijk vorm gaat geven.  

 

Ik hoop daarnaast ook op eenheid in de gemeente! Covid19 heeft er voor 

gezorgd dat de fysieke verbondenheid met elkaar minder is geworden. 

Daaraan kleeft het risico dat ook de geestelijke verbondenheid, het één zijn 

in onze Heer, afneemt. We zijn allemaal verschillend, hebben onze eigen  

visie, meningen en gedachten, maar zijn, zoals Paulus schrijft in 1 Korinthe 

12, wel allemaal onderdeel van één Lichaam. Laat die eenheid dan preva-

leren en laten we, bij alles wat we doen, zeggen of schrijven in de gemeente, 

bedenken of dit onze gemeente opbouwt, ons geloof verstrekt en onze liefde-

volle Vader groot maakt! ‘Samen in de naam van Jezus!’ (OTH 360) 

 

Mede namens Judith en de kinderen wil ik u bedanken voor de fijne tijd in 

de gemeente en u Gods zegen toewensen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Henno Westeneng  
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24-05-20 via bank of bus/week 22  €             710,00  
31-05-20 via bank of bus/week 23  €             592,00  
07-06-20 via bank of bus/week 24  €             747,25  
14-06-20 via coll./bank/bus/week 25  €             482,10  
21-06-20 via coll./bank/bus/col. HA  €             382,20  

Deurbussen 
31-05-20 Zendingsbussen/mei/juni  €                 21,00  
31-05-20 Jeugdwerkbussen/mei/juni  €                 21,00  

Giften (via kas en bank van 28 mei t/m 21 juni 2020) 
 Kerk  €             380,25  
 Verk. Aquarel Jan Plaisier  €               50,00  
 Diaconie  €             154,00  
 HVD/Bloemen  €               25,00  
 Evangelisatie  €               10,00  
 YOR World Servants  €               25,00  
 Verjaardagsfonds  €               18,50  
 ZWO/spaardoosje  €                5,00  
 Kerk in Actie/Zending  €               75,00  
 Project Ds. Vogelaar  €               50,00  
 Hulpfonds Mw.De 

Jonge/Manninne  €               18,00  
   
Kerkbalans 
 Toezegging 2020  €        87.027,62  
 Reeds ontvangen 2020  €        57.879,09  

 
AGENDA 

 
  

 Tot 1 september 2020 geen kerkelijke activiteiten 
  



 

 

KINDERKLANK 
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	Negatief ingestelde mensen en mensen die A zeggen en B doen.
	Hoe kom je tot rust?
	Ben niet echt een stresskip dus heb niet heel veel nodig om tot rust te komen, maar bij het uitvoeren van mijn hobby’s, autorijden naar huis, netflix of gewoon lekker in de tuin genieten kom ik al snel tot rust.
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	Mensen om wie ik geef helpen of leuke dingen mee doen daar ben ik altijd voor in, kan slecht nee zeggen, dus dat is wel eens lastig…agenda technisch.
	Favoriete vakantiebe-stemming?
	Zwitserland, mooie natuur, water, bergen, aardige mensen en natuurlijk het geklingel van de koeien-bellen. N.B. Weet u dat opwekkingsnummers nog mooier klinken in de bergen dan in Nederland?
	Hierbij een oproep van de redactie.

	Nu onze lay-out man Henno Westen-eng gaat vertrekken vanuit Putters-hoek, zijn we op zoek naar een op-volger/ster voor hem in het team dat het Klankbord samenstelt. Iemand die het leuk vindt om het Klankbord in elkaar te zetten met de onderwer-pen die belangrijk of in ieder geval interessant zijn voor de Kerkelijke Gemeente. De inhoud van het nieu-we Klankbord wordt aangeleverd en dan gaat de lay-out man/vrouw aan de slag. Enige kennis/handigheid met de computer is wel een pre.
	Als u denkt dat u de juiste persoon bent en heeft wel zin in deze uitda-ging kunt u contact opnemen met een van de redactieleden of Jaco van der Zwaal. Zolang Henno nog hier woont kunt u ook hem wel aanspreken voor goede raad of andere zaken.
	Een hartelijke groet namens de redactie, 
	Kalinka de Geus
	Arie Naaktgeboren
	Beste gemeenteleden,

	Dit stuk heeft mij erg geraakt, nu in deze corona tijd. Ik had het al eens eerder willen publiceren, maar ik geloof dat het nu de tijd is om het te doen. Ik hoop dat wij als gemeente ons moeten bezinnen op dit verhaal en erover na te denken.
	Satan hield een wereldwijde con-ferentie voor demonen. In zijn ope-ning zei hij: We kunnen de christe-nen er niet van weerhouden om naar de kerk te gaan. We kunnen ze er niet van weerhouden in hun bijbel te lezen. We kunnen ze zelfs niet weer-houden om een intieme relatie met hun verlosser te hebben. Zodra ze Jezus aannemen, is onze macht over hen verbroken. Dus laat ze naar de kerk gaan, laat ze hun maaltijden hebben. Maar zorg ervoor dat ze geen tijd hebben. Geen tijd om een relatie op de bouwen met Jezus.
	Dit is wat ik wil dat jullie doen, zei de duivel. Leid ze af van hun pogingen om hun verlosser te bereiken, en blijf dat volhouden. Hoe moeten we dat doen? Vroegen de demonen. Houd ze bezig met nutteloze van het leven en verzin verschillende dingen om hun gedachtes ervoor te sluiten, antwoordde hij. Verleid ze om maar te blijven kopen en te lenen. Overtuig vrouwen ervan om ook veel uren te werken. En de mannen om 6 of 7 dagen per week te werken; 10_12 uur per dag. Zodat hun leven leeg blijft.
	Laat ze geen tijd over hebben om met hun kinderen door te brengen. Zodat hun familie uit elkaar valt en ze in hun huizen geen rust kunnen vinden voor het dagelijks werk.
	Stimuleer hun gedachten te veel, zodat ze de stille stem van God niet zullen horen. Lok ze om naar niet christelijke muziek te luisteren, ter-wijl ze onderweg zijn of gewoon thuis. Laat ze thuis en op het werk ook naar de TV en computers kijken naar alles wat de wereld biedt. Dit zal hun gedachten vertroebelen en verwarring stichten, zodat ze breken met de eensgezindheid met Christus.
	Leg tijdschriften en nieuwsbladen op de tafels waar ze koffiedrinken.
	Overstelp hun gedachten 24 uur lang met het nieuws. Val binnen op de momenten dat ze langs de reclame/ nieuwsbrieven rijden. Laat hun mail-boxen overstromen met mailtjes, be-stelcatalogi, of andere nieuwsbrie-ven of bestelformulieren om nieuwe, gratis producten/ diensten te kopen die ze valse hoop geven.
	Laat mooie modellen zien op tijd-schriften en op de tv zodat mannen zullen geloven, dat schoonheid van buiten belangrijker is. Laat ze daar-door ontevreden worden over hun vrouw, zodat ze alle 2 moe zullen zijn om elkaar lief te hebben. Geef vrou-wen hoofdpijn, zodat ze hun mannen niet de liefde kunnen geven die ze nodig hebben. De mannen zullen dan andere vormen van liefde gaan zoe-ken. Hun families zullen dan snel uit elkaar vallen.
	Geef ze de paashaas, zodat ze niet meer zullen praten over de opstan-ding van Jezus, en dat Hij de dood heeft overwonnen. Zelfs als ze tijd voor ontspanning hebben laat ze dan buitensporig zijn, zodat ze uitgeput thuiskomen. Houd ze druk bezig om ze te weerhouden om van de natuur, Gods schepping, te genieten. Laat ze daarvoor in de plaats naar pretpar-ken gaan, naar sportevenementen, concerten en bioscopen.
	Houd ze bezig!
	En als ze zoeken naar spirituele vriendschap/ omgang, zorg dan dat er over hun gepraat/geroddeld wordt zodat hun geweten bezwaard is met al die problemen. Geef ze zoveel goede dingen in het leven dat ze geen tijd hebben om naar de kracht van Jezus te zoeken. Ze zullen al snel alles op eigen kracht gaan/ willen doen. Ze zullen geloven dat ze hun gezondheid en familie aan hun eigen werk te danken hebben.
	Het zal werken! Zeker... het zal werken!
	Het is een plan! Demonen proberen overal christenen te overstelpen, zodat ze weinig tijd hebben voor hun gezin en voor God. Zodat ze geen tijd hebben om andere mensen over Jezus te vertellen. Ik denk dat de vraag is, heeft de duivel succes met dit plan in jouw leven? Jij bent de rechter.
	Ik kwam bovenstaand verhaal tegen in een dikke ordnermap. Een heel oud verhaal. Maar de clue is denk ik nu nog actueler dan zo'n 20 jaar geleden. Als ik in mijn eigen leven kijk dan heb ik periodes gehad dat ik zolang met nutteloze dingen bezig kon zijn. Tijden waarin ik meer ge-richt was op aardse dingen dan dat ik me vulde met Gods Woord. Uiteindelijk ben ik keuzes gaan maken in mijn tijdsbesteding, en langzaam merkte ik dat mijn relatie met de Heere Jezus dieper werd en ik Hem meer leerde kennen. Dit proces gaat nog steeds met vallen en opstaan, de Heere God heeft veel geduld. Hij wacht net zolang tot we weer bij Hem komen om naar Zijn stem te luisteren. Op het moment dat wij kiezen om stil te worden voor de Heere God gaat Hij voor ons strijden.
	Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig (1 Korinthe 10:23.)
	Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de over-heden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. (Efeze 6: 12)
	Lieve groeten,
	Ouderling Maddy v d Ree de Jongh
	Eredienst in beweging

	In het vorige KB schreef ik (in de geest van onze landelijke scriba De Reuver bij de opening van de kerk-deuren per juni): ‘Aan verantwoord weer fysiek samen komen voor het Woord, het gezamenlijk gebed 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 nor-maal!’ Inmiddels hebben we als gemeente al weer vier zondagen achter de rug op het dubbele spoor van online en fysiek. De nieuwe situatie is voor allen nu wennen en intensief. Het is wennen voor wie naar de kerk zijn geweest met de maatregelen erbij. En het is moeilijk voor hen die zich in de buurt van de risicogroepen bevinden. Wat is dan wijsheid? Wel heel fijn als je dit dan kan delen met een zuster of broeder, ervoor bidt en persoonlijk helderheid en rust mag krijgen. Toch mag de vreugde de boventoon voeren geloof ik. Persoonlijk heb ik weer nieuwe lucht gekregen in mijn longen als dienaar van het Woord, want het voorgaan voor een camera begon me geestelijk wel steeds meer leeg te zuigen de laatste weken voor 14 juni. De levende stem van het Evan-gelie heeft blijkbaar fysiek aanwe-zige mensen die horen en reageren nodig om levend te blijven. Wat heb ik u bij de uitgang gemist en nog, met vaak maar één woordje of gebaar van verbondenheid!  
	Slotavonden catechisatie 2019/’20

	Op de dinsdagen 2 en 9 juni heb ik ’s avonds in de pastorietuin corona-proof de slotavonden van de jongere en oudere catechisatiegroep gehou-den. We zagen elkaar voor het eerst weer in groepsverband na het plots-klapse einde van het seizoen. Het was mooi om na zo’n lange tijd toch weer het oude groepsgevoel te heb-ben. Er kwam zelfs nog iemand die het hele jaar niet geweest was van-uit de vroegere band. Zo’n avond kan echt niet gemist worden in seizoens-jeugdwerk voel je dan. Bij de oudere groep was uiteraard ook mijn assis-tent/sparringpartner Govert Graven-
	deel aanwezig, die nog enkele dagen spierpijn overhield aan het avondje als gevolg van zijn indrukwekkende volleybal- en klimkwaliteiten! We stonden uiteraard stil bij de corona-
	ervaringen van de tieners, die va-rieerden van ‘vreselijke tijd’ tot en met ‘van mij mag het altijd zo blij-ven’! We hebben natuurlijk samen gegeten en teruggeblikt op de het afgelopen seizoen en het lange tijd niet naar de kerk gaan. We hebben ‘coronaproof buitenspelen’ ge-speeld: volleybal, ‘ballonprik’, de ‘ei-lepel-hindernisbaan’ (opgesteld door gastvrouw Lidewey!) en het onweer-
	staanbare verstoppertje op het Kerkplein… In de oudste groep aan het einde nog een verdiepend rondje ‘Babbelklets: om in echt gesprek te raken met je kinderen...’ Top!
	Hoop op God
	Dit radioprogramma op woensdag-avond 19.15 uur vanuit de kerk zal doorgaan tot 1 september. Het vrij-willigersteam achter het programma hoopt dat het voor vele luisteraars en kijkers een bemoediging mag zijn. Daar was het tenslotte om te doen bij het begin en daarom gaan we ook nog even door!
	Open kerk

	Ook de open kerk zal sowieso door-gaan tot 1 september. Op maandag- woensdag- en vrijdagmorgen is de kerk open van 11.00 uur tot 12.00 uur. 
	U kunt terecht om even in de kerk te zijn, voor een moment van bezinning of een gesprek met mij of een ouder-ling. Heel mooi om te ervaren dat het begint te lopen en niet zo’n drempel meer heeft als bij het begin. In prin-cipe ben ik er vijf op de zes morgens. Eén keer per twee weken is ouder-ling Nelleke Dorsman op vrijdagmor-gen aanwezig. Als ik soms niet kan word ik vervangen door een ouder-ling die wel aanwezig kan zijn.
	Afscheid en verlenging ambtstermijn

	In de dienst van 12 juli zullen we af-scheid nemen van ouderling Henno Westeneng in verband met zijn aan-staande 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 persoonlijk, na het al genoemde, ook aan zijn uitingen van verlangen naar het geloofsgesprek in de kerkenraad.
	Geboorte (1)

	Op 18 mei is geboren Luxor John Maarten Reedijk, zoon van papa Vincent en mama Amy. We wensen de ouders blijdschap toe met Lux en Gods zegen samen als gezin.
	Geboorte (2)

	Met vreugde en dankbaarheid ma-ken Sander Meijer en Loes Bekkers de geboorte van hun dochter Emma Johanna bekend. Emma werd gebo-ren op 23 juni en is het zusje van Floor. Wij feliciteren de ouders met de geboorte van hun dochter en wensen hen Gods zegen toe bij de opvoeding van hun dochters.
	Consulentschap ‘s Gravendeel

	De vorige keer schreef ik hierover: ‘Ik ben onder de indruk van het in-tensieve en verantwoordelijke werk dat door de beroepingscommissie gedaan wordt en hoop op Gods ze-gen op hun inzet voor de gemeente!’ Tijdens dit schrijven houd ik het voor goed mogelijk dat er bij verschijning van dit KB zo ongeveer een beroep is uitgebracht door de Hervormde gemeente ’s Gravendeel. Dat gunnen wij onze buurgemeente na alle inspanningen natuurlijk van harte!
	Belijdeniskring
	Wie wil er komend jaar belijdenis-catechese volgen? Ik heb al één aanmelding binnen. Wie volgt? Graag aanmelden vóór 1 september bij mij. Vooraf een verkennend ge-sprek of het iets voor je is ook altijd mogelijk uiteraard!
	Vakantie

	Van zaterdag 25 juli tot en met zater-dag 15 augustus houd ik vakantie. In voorkomende gevallen is er een achterwacht-collega beschikbaar. 
	Hartelijke groeten,  
	ds. Ard van den Berg
	In het vorige klankbord heeft u het pasto(p)raatje van ouderling Hugo Snaaijer gelezen. Ik schrijf dit omdat het eigenlijk mijn beurt was om een stukje in te dienen, maar soms zijn er momenten dat je niets op papier kunt zetten en dan is het fijn dat een col-lega ouderling voor je waarneemt. Mijn man en ik verloren in korte tijd een broer en een zwager en dan besef je wat een impact dit heeft in hoe we nu met elkaar moeten om-gaan. Goed afscheid kunnen nemen is belangrijk voor het rouwproces en dat is door de coronacrisis ingewik-keld geworden.
	Des temeer ervaar ik nu de bemoedi-ging en troostende woorden van veel mensen en besef dat ik als ou-derling vaak tekortschiet in het ambt. Ik zie de saamhorigheid in onze kerk en dat we niet in ons eigen hokje blijven zitten, maar naar buiten mo-gen treden. Wie hulp nodig heeft mag aankloppen. Er zijn voor elkaar, binnen en buiten de kerk. 
	Aankomende vergadering gaan we ons buigen over het huisbezoek (wel of niet) in deze coronatijd. Persoon-lijk zou ik u/jullie graag weer willen ontmoeten en hoop dat dit langza-merhand ook gaat gebeuren.
	Tot slot wil ik u een gebed van Ds. Bloemert om ontferming meegeven:
	Lieve God, 
	hier zijn we, met alles wat ons bezig-houdt: de zorgen van ons eigen bestaan en die van de wereld waarin wij leven. Want we worden het zo beu, corona blijft ons dagelijks leven bepalen, zelfs al wordt de speel-ruimte groter. Juist nu merken we hoe lastig samen leven eigenlijk is: 
	we zijn onze onbevangenheid kwijt, draaien om elkaar heen. Hoe kunnen we zo elkaar tot naaste zijn? We er-varen moeite en ongemak: elkaar kunnen ontmoeten, maar nog steeds zonder liefdevol aanraken, wel naar de kerk mogen, maar zo anders en zonder zang. En we dragen de last van de voorbije maanden met ons: 
	sommigen werkten zo intensief en zo veel; anderen moesten thuis zitten, werkloos, niets te verdienen. Wat wacht ons nog? Omwille van die dubbelheid, die zorg en angst bidden wij: Heer ontferm U. 
	Goede God,
	Dankbaar willen we zijn voor het goede van uw schepping. Maar ook daar die tegenstrijdigheden: elke dag prachtig weer, maar mét de dreiging van droogte. Erop uit willen trekken en tegelijk: pas op voor veel mensen! Hier mensen die elkaar bemoedigen en naar elkaar omzien,
	daar mensen die elkaar uitsluiten en kwaad doen. Hoe kunnen we zo genieten van wat goed is? Omwille van moeite, onrecht en teleurstelling bidden we: Heer ontferm U.
	Trouwe God,
	Onze samenleving onder druk. Me-demensen in nood: Zo machteloos kunnen we ons daarbij voelen. En toch, ondanks alles: we mogen ge-loven in uw aanwezigheid, dat u on-ze eenzaamheid en stilte wilt door-breken, dat u met uw Geest dichtbij ons wilt komen. Daarom bidden we uit de grond van ons hart: Heer ont-ferm U, Christus ontferm U, Heer ont-ferm U. Amen
	Namens alle ouderlingen,
	Evelien Maas
	Bedankt

	Zeer dankbaar zijn we voor het grote bedrag van de Avondmaalscollecte en de giften vanuit Puttershoek die we op 18 mei mochten ontvangen. Een bedrag van 1.793,50 euro.
	We hadden net van de week een be-drag overgemaakt naar ds. Benjamin Chikuku omdat er een groot voedsel-probleem is. Gelukkig hebben we dan nu weer geld voor de volgende keer voedselhulp.
	De scholen zijn nog dicht (vanwege de Corona) maar in de Gemeente is veel honger. Daarom heb ik Benja-min voorgesteld om vanuit zijn huis voedsel te geven aan mensen in de Gemeente en aan andere mensen waarvan hij weet dat ze voedselge-brek hebben. Gelukkig kon hij het geld via Western Union krijgen en heeft het tegen een goede koers kunnen wisselen. Zodoende kon hij een flinke voorraad maismeel kopen, verder gedroogde visjes, bonen, zon-nebloemolie, zout en staven zeep.
	Door de Gemeente Puttershoek kun-nen we nog steeds doorgaan met dit project. We zijn daar heel dankbaar om! Gods zegen en nabijheid toe-gewenst in deze bijzonder tijd.
	Hartelijke groeten,
	Rien en Teunie de Jonge
	Worlds Servants

	In de maand mei hebben alle projec-ten van World Servants te horen ge-kregen dat deze dit jaar niet door kunnen gaan vanwege (de maatre-gelen rondom) het corona-virus. 
	World Servants is erin geslaagd om met de luchtvaartmaatschappij die ons gaat vervoeren, te regelen dat we de reis kunnen verplaatsen naar volgend jaar. Dat betekent dus dat we alsnog dienstbaar kunnen zijn op de plek waar we dat hadden ge-pland, alleen een jaar later. Natuur-lijk zagen we er ontzettend naar uit om op reis te gaan, maar gezien de situatie is dat nu niet verantwoord. 
	Het bouwproject waar we aan mee zullen werken gaat alsnog door. World Servants heeft de bijdrage daarvoor al aan de lokale organisa-tie gegarandeerd. De fundering is alvast gelegd. Volgend jaar steken we samen met de gemeenschap de handen uit de mouwen om het ge-bouw te realiseren. De gemeen-schap ziet er erg naar uit om dat met ons samen te doen, net zoals wij ook uitzien naar de samenwerking met hen. We verwachten dat we veel van elkaar gaan leren, wat naast de bouw een belangrijk doel van deze reis is. Nieuwe deelnemers op deze reis zijn ook welkom.
	Het uitstellen van de werkvakantie brengt extra kosten met zich mee, kosten die World Servants zowel in 2020 als in 2021 voor onze reis moet uitgeven. Samen met World Ser-vants gaan we ervoor om €852,- per persoon te werven, naast de onge-veer € 2500,- die we dit jaar al ge-worven hebben. De supporters van World Servants dragen per deelne-mer € 250,- bij. Dat betekent dat wij ervoor gaan om dit jaar per deelne-mer nog € 602,- op te halen. Check: worldservants.nl/challenge2021. Jullie hulp daarbij wordt erg gewaardeerd! 
	Zolang er taarten worden besteld, blijven wij bakken en bezorgen voor de Bak-en-Bezorg actie die we eind maart hebben opgezet. Een taart bestellen kan door 1 van ons aan te spreken, te bellen naar 0681399947 / jorworldservants@gmail.com. Voor meer informatie over de actie: www.geef.ws/bakenbezorg. Op die site kunt u ook uw bestelling plaat-sen. De pepermuntactie zal ook zolang doorlopen als de voorraad strekt.
	We houden u graag op de hoogte van onze huidige acties en de nieu-we acties die we volgend jaar zullen organiseren. Andere vragen over World Servants en corona kunt u lezen op worldservants.nl/corona. Natuurlijk kunt u ook altijd een de leden van de groep aanspreken, 
	Hartelijke groet,
	Judith, Eline, Joost en Esther
	JOR World Servants Puttershoek
	Hervormde Vrouwen Dienst
	De HVD is een orgaan van bijstand van de kerkenraad. Zij verricht hand- en spandiensten in het kerkenwerk. Een aantal dames die met veel liefde jarenlang opgepast hebben, bloe-men wegbrachten, ouderen bezoch-ten zijn inmiddels gestopt. Wij komen op dit moment mensen tekort en wil-len een andere opzet creëren: 
	HVD 2.0. Niet meer alles doen maar kiezen wat je leuk vindt en daar je voor inzetten:
	 Oppas (0 /m 3 jaar) tijdens de morgendienst
	 Bezoeken 2 jarige doopleden
	 Bloemengroet wegbrengen na de kerkdienst
	 Bezoeken van nieuw ingekomen gemeenteleden
	 Kerstmiddag organiseren voor de ouderen
	 Kerstattentie rondbrengen bij ouderen vanaf 80 jaar
	 Het bezoeken van ouderen vanaf 80 jaar rond hun verjaardag.
	Zegt u (man/vrouw) dat vind ik wel wat voor mij en wilt u meer informatie neem dan contact op met Hanneke Peet (telnr. 6762434) of Ina Groeneweg (telnr. 6762096).
	Doorgang kerkdienstuitzendingen in beeld?

	In de afgelopen maanden hebben wij naast de ‘normale’ Kerkdienstom-roep-uitzendingen ook gebruik ge-maakt van beelduitzendingen, waar-op we verschillende positieve reac-ties mochten ontvangen, waarvoor dank.  We hebben dit gedaan, volle-dig met behulp van de (voornamelijk private, beperkte en provisorische) mogelijkheden die we tot onze be-schikking hadden.  Als kerkenraad beraden we ons erover, of en hoe, we hiermee verder gaan.  Wanneer u het belandrijk vindt deze mogelijk-heid te behouden, schroom dan ze-ker niet uw stem te laten horen! Laat het de kerkenraad weten of mail scriba@hervormdputtershoek.nl Wanneer wij uiteindelijk tot de con-clusie komen dat onze gemeente (wij, u, de hele gemeente dus!)  ver-der wil met deze uitzendingen, maar, niet onbelangrijk hierin, ook op een technisch verbeterde en professio-nelere manier, zal dit de nodige kos-ten (zowel directe als abonnements-kosten) met zich meebrengen.  
	Het grote dilemma hierbij is dat in onze huidige begroting hierin, een paar duizend euro, niet is voorzien. Verder moeten wij ons ook goed realiseren dat de afgelopen maan-den de kerkgang, die zowel zonder gemeenteleden als met een sterk beperkt aantal aanwezigen kon wor-den bezocht. Hierdoor lieten onze in-komsten door het gemis aan we-kelijkse collecten een sterke daling zien ten opzichte van de verwachtin-gen in de begroting van eind vorig jaar. Daar tegenover zijn wij wel blij en dankbaar om te kunnen vermel-den dat diverse gemeenteleden zich dat gelukkig ook al hebben gereali-seerd en het gemis aan collecte-op-brengsten hebben getracht te com-penseren met extra bankboekingen.  
	De grote vraag is of dit voldoende is om de begroting (al-dan-niet met daarnaast nog bovengenoemde ex-tra investeringen) te halen. De voor-lopige cijfers over de afgelopen periode wijzen al op een achteruit-gang aan inkomsten uit collectes van liefst 13 % ten opzichte van vorig jaar, toen we ook al onvoorzien €10.000,- tekort kwamen en daarbo-ven op een daling van de jaarlijks bijdragen van 3,5 %, of wel ruim 16,5 % daling van inkomsten.  Ook rom-melmarkt en verjaardagsfonds, zen-ding en jeugdwerk stevenen af op een forse daling, waardoor tekorten dit jaar een forse aanslag op onze minimale reserves kunnen doen. 
	Hopelijk begrijpt eenieder het grote vraagstuk waarover we een verstan-dige beslissing moeten nemen.
	Kerkbalans

	De inkomsten van onze gemeente bestaan grofweg uit giften/collecten en bijdragen Kerkbalans. Na jaar-rekening vorig jaar (zie vorig Klank-bord op de website) en lezen van bovenstaand stukje gaat dit stukje over Kerkbalans waarin we door inspanning van u en de dames van kerkelijk bureau in iedere geval op schema liggen voor het over maken van het toegezegde bedrag! Hier-
	voor zijn we zeer dankbaar! In het
	schema ziet u ook dat ondanks dit fantastische feit het gat tussen be-groting en toegezegde bijdragen groeit. Dit is na jaren van stijgende bijdragen een voor ons onverklaar-bare ontwikkeling. Omdat dit ook leidt tot een beroep op onze reser-ves die minimaal zijn (eerste zorg zijn de eisen van PKN voor de minimale reserves voor het hebben van een full time predikant) draagt ook dit bij tot een groot beroep op reserves. Wilt u daarom kijken of u toch uw bijdrage of giften/collecten wilt verhogen?
	Vertrekkers

	Na vele jaren actief te zijn geweest in het verjaardagsfonds heeft Nel Naaktgeboren gemeend hiermee te stoppen. Hartelijk dank Nel voor je bijdrage voor de afgelopen lange pe-riode van deelname aan deze groep,
	die de afgelopen jaren ons financieel flink geholpen heeft bij soms kostba-re investeringen.
	Door een verandering van zijn werk en de verhuizing samen met zijn ge-zin als gevolg daarvan heeft ouder-ling Henno Westeneng zijn ambt als ouderling tussentijds moeten neer-leggen. Hoewel hij deel uitmaakte van een ander College waren de contacten met hem goed, met name bij de uiterlijke vernieuwing van het Klankbord en het vastgoedbeheer, en betreuren wij dit. Wij wensen hem en zijn gezin alle goeds toe bij zijn nieuwe baan en in hun nieuwe woonplaats!
	Ook bij het Klankbord waren vertrek-kers, namelijk de Dora en Teun Stoo-ker, die vele jaren betrokken waren bij de groep die de werkzaamheden rond verzamelen-vouwen en nieten verzorgde om het Klankbord bij-u-thuis leesklaar door de brievenbus op de deurmat te krijgen. Ook de Fam. Stooker hartelijk dank voor hun jarenlange inzet!
	Vacatures

	Zoals bekend was de vacature van Peter in ’t Veld in ons College feitelijk beëindigd en verlengd tot 1 juli 2020, maar was in overleg met de kerken-raad, veroorzaakt door de situatie rond de uitbraak van het coronavirus en binnen de toegestane kerkordelij-ke mogelijkheden besloten tot een verlenging met 3 maanden, die nog maximaal 1 x herhaald mag worden.
	Feit blijft dus dat er nog een vacatu-re kerkrentmeester is waarvoor wij u kunnen benaderen. Wij houden ons ook aanbevolen voor tips en sugges-ties die ons kunnen helpen deze plaats hopelijk snel verder te kunnen invullen. ’t Werk van ouderling-kerk-rentmeester is de “meest zakelijke” van alle ambtsdragers. Wij hebben ook zitting in de kerkenraad en kun-nen zo ook als college of individueel invloed uitoefenen op alle activitei-ten binnen onze gemeente. Onze ta-ken zijn per persoon afgebakend en inzet per persoon is maatwerk wat in overleg wordt afgestemd. Kortom, ben je nieuwsgierig en heb je affini-teit met bedrijfsmatig opereren al dan niet pastoraal getint, neem met een van ons contact op!
	Voor het Klankbord zoeken we een lay-out designer. Nee hoor, maar we zijn wel op zoek naar iemand die het leuk vindt ons Klankbord mooi vorm te geven. Je bent maandelijks de schakel tussen Klankbord-redactie en drukkers. Dit klinkt misschien heftiger dan het lijkt, want het is al voldoende wanneer je het leuk vindt om in een MS Word een mooi boekje op te maken.
	Met vriendelijke groeten,
	Cor Groenendijk, Jaco van der Zwaal
	Hallo allemaal,
	Nog een weekje en dan is het vakan-tie!!! Lekker hoor even geen school, niet op tijd je bed uit hoeven en meer kunnen doen waar je zin in hebt. Misschien ga je zelfs ook op vakan-tie of juist leuke daagjes weg. We wensen jullie heel veel plezier!
	We hebben net afscheid genomen van de oudste kinderen van de nevendienst. Als ik dit stukje schrijf, moet de dienst nog komen. Het wordt een bijzondere dienst. Ik hoop dat het voor de kinderen en hun ouders een fijne dienst geweest is.
	Nu de kerk weer een beetje open is, hopen we jullie ook in de kerk en bij de nevendienst te zien. De filmpjes van Leonie zijn gestopt maar jullie papa en mama hebben de verhalen en knutselwerkjes van ons gekregen om dat samen met jullie te doen.
	Ook kunnen jullie de filmpjes van de HenkieShow bekijken en de werkjes hierover maken. Het gaat over ´Daniël vertrouwt op God´. Veel plezier ermee en we horen-zien graag hoe het allemaal gelukt is.
	We wensen iedereen een hele fijne vakantie toe. 
	Zonnige groeten, 
	Namens de zondagsschool
	Hallo Allemaal, 
	Hierbij wil ik de dames van EMMA groeten en vragen om met allen te bidden om kracht en wijsheid voor onze zieken en eenzamen in deze moeilijke tijd. Laten we hopen dat we in september weer van start mogen met de EMMA avonden. Wij als be-stuursleden staan te popelen om weer te starten. We wensen ieder-een een mooie zomer en hopelijk tot ziens. 
	Voor informatie bel een van onze bestuursleden. 
	Elly Voogt tel 0786763340,
	Tiny Spaans tel 0786760077,
	Maartje Janse tel 0786762666,
	Corrie Wimmer tel 0786454323.
	Op zondag 13 september is het start-zondag in onze gemeente.  Alle ge-meentelijke activiteiten gaan in deze week weer beginnen, dus ook out-look. 
	U bent vanaf donderdagmiddag 17 september weer van harte welkom in de Hoeksteen om een spelletje te doen, te biljarten, een kaartje te leggen of om een praatje te maken. Vanaf 14 uur staat de koffie of thee klaar.  Dit alles onder voorbehoud. Wanneer het coronavirus nog onder ons is dan zullen wij met onze middagen nog even moeten wachten.   
	Tiem Meijer
	De rommelmarkt is nog gesloten tevens kan er op de maandagavond ook geen spullen gebracht worden vanwege het coronavirus. U kunt echter wel winkelen via Markt-plaats.nl om een afspraak te maken onder het kopje Rommelmarkt Puttershoek.
	Hartelijke groet, An Klinge
	Bedankt (1)

	Via deze weg wil ik iedereen hartelijk danken voor het medeleven d.m.v. kaarten, telefoontjes en gebed tijdens mijn verblijf van 3 weken in het Brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis en mijn revalidatieperiode van 4 weken in ’t Huys te Hoecke, het was hartverwarmend. Inmiddels ben ik gelukkig weer thuis waar ik verder werk aan mijn herstel. 
	Met een hartelijke groet,
	Mevr. S. Kwakernaat-Valk
	Bedankt (2)
	Tijdens en na twee ziekenhuisopna-mes en een revalidatietraject mocht ik veel kaarten en aandacht uit de gemeente ontvangen, waarvoor ik eenieder hartelijk dank. Inmiddels ben ik tot mijn tevredenheid verhuisd naar Zomerplein kamer 87 en gaat het naar omstandigheden goed met mij. Ik wens u al het goede en bovenal Gods zegen. 
	C. Gravendeel
	Bedankt (3)
	Lieve mensen hier een groet van uit Schaduwrijk 2.
	Ik mis jullie allemaal heel erg en ik hoop en bid dat we elkaar weer gauw in de armen kunnen sluiten.
	Ik wil ook de mensen bedanken die voor mij de boodschappen doen of die wel eens iets lekker bij mij brengen.
	Ik geniet van de goede zorgen en de kaartjes, telefoontjes het doet mij goed.
	Ik hoop tot gauw en zo is’t.
	Mevr. v.d. Linden - van den Ouden.
	Bedankt (4)
	Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten en cadeautjes die ik heb gekregen voor mijn 18e verjaardag en het behalen van mijn diploma. Ik vond het superleuk!
	 
	Lieve groetjes Laura Westdijk
	Met de visienota ‘Van U is de toe-komst’ zet de Protestantse Kerk een nieuw perspectief neer voor de rich-ting die de kerk de komende jaren inslaat. Met een duidelijke gericht-heid op gebed, de lokale oecumene en een leven lang leren als gelovige. Bijna de voltallige Generale Synode kan zich hierin vinden en schaart zich achter de nieuwe visie. Om te-gemoet te komen aan de gemaakte opmerkingen zegt scriba ds. René De Reuver toe dat in samenspraak met de Generale Raad van Advies (GRA) de visienota wordt aangevuld. De nieuwe visienota geeft richting en biedt perspectief voor kerk-zijn in de huidige Nederlandse context, aldus scriba De Reuver. Voor alle plaatselijke gemeenten komt een gesprekshandleiding met suggesties en vragen voor het gesprek binnen de eigen gemeente over de visienota beschikbaar.
	Genade als grondtoon
	De visienota actualiseert en concre-tiseert Kerk2025, de beweging die de Protestantse Kerk enkele jaren gele-den heeft ingezet. ‘Van U is de toe-komst’ wordt vertaald in concreet beleid voor de kerk als geheel en voor de dienstverlening aan lokale gemeenten. De nadruk in de visie ligt op genade als bevrijdende grond-toon. “Het komt in onze tijd aan op lege handen, ontvankelijkheid, waakzaamheid en concentratie op God,” aldus ds. De Reuver. “De kerk is niet een bedrijf dat we moeten redden, de kerk leeft van de verbon-denheid met Jezus Christus. Waar Jezus is, daar is de kerk.” In de visienota wordt gerefereerd aan het beeld van een kerk rond twee alta-ren. De Reuver: "Het ene altaar staat in de kerk en het andere midden in de samenleving. Het ene altaar kan niet zonder het andere. We verbin-den de liturgie in de kerk met de ‘li-turgie van het dagelijks leven."
	Kerk in een veranderende context
	We leven in een tijd waarin Neder-landers ‘klagend gelukkig’ zijn, maar grote maatschappelijke ontwikkelin-gen het gevoel van onzekerheid voe-den. Driekwart van de Nederlanders vindt dat de tegenstellingen in de sa-menleving toenemen. De kerk en an-dere georganiseerde religieuze ver-banden lijken te verkruimelen. Tege-lijkertijd telt ons land talloze zinzoe-kers. Met name bij jongeren is er een verlangen ergens bij te horen. De Reuver: “Als kerk sluiten we onze ogen niet voor zorgelijke ontwikke-lingen. Veel gemeenten zijn bevan-gen door kramp vanwege de krimp. Hoe houden we het vol?” In deze context is de Protestantse Kerk ac-tief als kerk, aan het begin van een nieuw decennium. “Daarin gebeurt ook veel goeds, in en buiten de kerk. Laten we daarom om te beginnen eens dik onderstrepen dat we dank-baar mogen zijn voor wat God ons geeft, in vrijheid en (relatieve) wel-vaart.” 
	Meer dan inzoomen op moment
	De synodevergadering vond in een unieke setting plaats. Geheel vol-gens de coronarichtlijnen zijn op 4 locaties in het land (Leeuwarden, Doorn, Utrecht en Tilburg) maximaal 30 leden bijeen. Onderling contact is er via beeldverbinding. De nota was al grotendeels klaar voor de kerk te maken kreeg met de coronacrisis. De Reuver: “Dit visiedocument doet méér dan inzoomen op het moment.” Tegelijk erkent hij dat door het coro-navirus alles anders is geworden. “Dat kan gevolgen hebben voor hoe de visienota door plaatselijke ge-meenten uitgewerkt zal worden.”
	Focus op meer dan alleen kerk-zijn
	De komende jaren investeert de Pro-testantse Kerk in Nederland in het versterken van de plaatselijke ge-meente als Woord- en tafelgemeen-schap. De Reuver: “We verlangen ernaar dat het Woord zo wordt ge-hoord en vertolkt dat het in deze tijd klinkt als een ontdekkend, bevrijdend en hoopvol woord van genade.” Ook wordt de focus gelegd op de kerk als gebedsgemeenschap en wordt ge-streefd naar een vernieuwde cultuur van gebed in eredienst, aan kerke-lijke vergadertafels, in kleine kring en in persoonlijk gebed. Daarnaast wordt gewerkt aan een kwalitatief hoogstaande en brede muziek- en liedcultuur. Daarbij wordt geput uit de rijke traditie van de kerk van alle tijden en plaatsen, die de laatste de-cennia een enorme verbreding heeft ondergaan. De Reuver: “Als kerk wil-len we ons oefenen rond de vraag waar Christus zich laat vinden en waar Hij ons roept Hem te volgen. Hoe dien ik God in mijn leven van alledag?”
	Ingezonden door Arie van der Zwaal
	Instrumentaal zomeravondconcert

	Op zaterdag 11 juli 2020 wordt in de Boezemkerk te Ridderkerk-Bolnes het jaarlijkse instrumentale zomera-vondconcert georganiseerd. Mede-werkenden aan dit concert zijn Pas-cal van der Velde en Matthijs Val-kenwoud (trompet), Marien Stouten (orgel) en Jan Peter (piano). Op het programma staan (licht)klassieke werken, populaire muziek, bewerkin-gen over geestelijke liederen en een improvisatie op verzoek. Tijdens dit concert wordt ook de nieuwe cd ‘Con Brio’ gepresenteerd, die Pasal, Matthijs, Marien en Jan Peter recent hebben opgenomen.
	Het concert is toegankelijk voor ma-ximaal 100 bezoekers. In verband met de maatregelen tegen de ver-spreiding van het coronavirus geldt het volgende:
	 Reserveren vooraf is verplicht. Dit kan (met opgave van telefoon-nummer) door een mail te sturen naar janpeterteeuw@filternet.nl of te appen naar 06-81421468. De reserveringen worden op volgor-de van binnenkomst behandeld.
	 Voorafgaand aan het concert worden aan elke bezoeker enkele vragen gesteld over de gezond-heidssituatie. Als u gereserveerd heeft maar op de dag van het concert klachten heeft, wordt u gevraagd thuis te blijven.
	 Bij de ingang van de kerk kunt u uw handen ontsmetten. Er zal geen pauze zijn en er worden ook geen consumpties geserveerd. Verder geldt in de kerk een vaste looproute. Op het programma staat dit jaar geen samenzang.
	Het concert begint om 20:00 en duurt ca. vijf kwartier. De deuren aan de Pretoriusstraat gaan om 19:30 open. De toegang is (net als voorgaande jaren) nog steeds gratis.
	Iedereen die niet in de gelegenheid is om naar de kerk te komen, kan het concert ook thuis meebeluisteren! Vanaf 20:00 wordt het concert live gestreamd op www.youtube.com/ user/marienstouten.
	Jong en oud van harte welkom!
	Steeds meer gemeenteleden maken gebruik van collectebonnen. Voordelen hiervan zijn dat kosten hiervoor gemakkelijk meegenomen kunnen worden in uw belastingaftrek en u nooit meer te weinig kleingeld in huis hebt. Op verzoek van velen en om het gebruik goed te ondersteunen 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
	Dienstcollecten 

	17-05-20
	via bank of bus/week 21
	 €             309,25 
	24-05-20
	via bank of bus/week 22
	 €             710,00 
	31-05-20
	via bank of bus/week 23
	 €             592,00 
	07-06-20
	via bank of bus/week 24
	 €             747,25 
	14-06-20
	via coll./bank/bus/week 25
	 €             482,10 
	21-06-20
	via coll./bank/bus/col. HA
	 €             382,20 
	Deurbussen

	31-05-20
	Zendingsbussen/mei/juni
	 €                 21,00 
	31-05-20
	Jeugdwerkbussen/mei/juni
	 €                 21,00 
	Giften

	(via kas en bank van 28 mei t/m 21 juni 2020)
	Kerk
	 €             380,25 
	Verk. Aquarel Jan Plaisier
	 €               50,00 
	Diaconie
	 €             154,00 
	HVD/Bloemen
	 €               25,00 
	Evangelisatie
	 €               10,00 
	YOR World Servants
	 €               25,00 
	Verjaardagsfonds
	 €               18,50 
	ZWO/spaardoosje
	 €                5,00 
	Kerk in Actie/Zending
	 €               75,00 
	Project Ds. Vogelaar
	 €               50,00 
	Hulpfonds Mw.De Jonge/Manninne
	 €               18,00 
	Kerkbalans
	Toezegging 2020
	 €        87.027,62 
	Reeds ontvangen 2020
	 €        57.879,09 
	Tot 1 september 2020 geen kerkelijke activiteiten




	- ingezonden brief (1) -
	Coronatijd, eindtijd?
	- ingezonden brief (2) -
	Afscheid
	Het is een tijd van afscheid. Tieners die na hun diploma van school gaan, kinderen die de basisschool verlaten  en, recent, het afscheid van Anna, Floor, Janine, Levi, Nynke en Sanne van de kindernevendienst.
	Vanwege onze verhuizing naar Rhenen nemen wij, als gezin, ook afscheid. Daarmee komt er ook een einde aan het verzorgen van de lay-out van het Klankbord. Ik hoop dat er snel iemand gevonden wordt die dit letterlijk en figuurlijk vorm gaat geven.
	Ik hoop daarnaast ook op eenheid in de gemeente! Covid19 heeft er voor gezorgd dat de fysieke verbondenheid met elkaar minder is geworden. Daaraan kleeft het risico dat ook de geestelijke verbondenheid, het één zijn in onze Heer, afneemt. We zijn alle...
	Mede namens Judith en de kinderen wil ik u bedanken voor de fijne tijd in de gemeente en u Gods zegen toewensen.
	Met vriendelijke groet,
	Henno Westeneng

