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KERKDIENSTEN 

 

   

18 oktober 2020 10:00  17:00 Doopdienst 

Predikant: Ds. L.C. v.d. Eijk Ds. T. Meijer 

 Zwijndrecht Puttershoek 

Organist: Dhr. H. Mannee Dhr. H. Mannee 

Zondagschool/Knd: Elleke  

Oppas:  Mw. I.Groeneweg, Nieke 

Hoek 

mw. A. Plaisier, Jarco Brussé 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Kerk in actie 

   

25 oktober 2020 10:00  17:00  

Predikant: Ds. A.A. van den Berg Prop. J.W. Sterrenburg 

 Puttershoek Hardinxveld - Giessendam 

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

Zondagschool/Knd: Elleke  

Oppas: Mw. P. Vrijlandt, Esther de 

Haan 

 

Dienstcollecte: Diaconie 

Deurcollecte: Pastoraat eigen gemeente 

   

1 november 2020 10:00  17:00 

Predikant: Ds. A.A. van den Berg Ds. H.M. Habekotté 

 Puttershoek Maasdijk 

Organist: Dhr. H. Mannee Dhr. H. Mannee 

Zondagschool/Knd: Leonie D.  

Oppas: Mw. D. van Eck, Hannah 

v.d. Zwaal 

 

Dienstcollecte: Pastoraat eigen gemeente  

Deurcollecte: Onderhoud groenvoorzie-

ning 
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 Dankdag Kinderdienst Dankdag 

4 november 2020 15:00 uur  19:30 uur 

Predikant: Ds. A.A. van den Berg Ds. A.A. van den Berg 

 Puttershoek Puttershoek 

Organist:   Dhr. N. van Oudheusden 

Dienstcollecte: Kerk en eredienst 

Deurcollecte: Dankstondcollecte 

   

8 november 2020 10:00 uur 17:00 uur 

Predikant: Ds. R.H.M. de Jonge Ds, L. den Breejen 

 Leiden Delft 

Organist: Dhr. H. Mannee Dhr. H. Mannee 

Zondagschool/Knd: Nadine  

Oppas: Mw. A. Groeneweg, 

Noraly Smit 

 

Dienscollecte: Kerk en Eredienst  

Deurcollecte: ZWO-werk  

   

15 november 2020 10:00 uur  17:00 uur 

 Heilig Avondmaal Heilig Avondmaal 

Predikant: Ds. A.A. van den Berg Ds. A.A. van den Berg 

 Puttershoek Puttershoek 

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

Zondagschool/Knd: Tineke  

Oppas: Mw. J. Renkema, Lianne 

Brussé 

 

Dienstcollecte Bekercollecte  

Deurcollecte Onderhoud kerkplein  

Oppas Tijdens de kerkdienst  

Vanaf zondag 4 oktober zijn we weer gestart met de oppas voor kinderen t/m 3 jaar tijdens 

de kerkdiensten. Wilt u gebruik maken van de oppas dan dient u dit aan te geven bij het re-

serveren voor de dienst. De ouder die het kind brengt haalt het kind ook weer op. 
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BLOEMENGROET 

 

   

07 september Dhr. J.A. de Heer  

14 september Mw. P. Melissant-Deunhouwer  

21 september Dhr. P. Reedijk  

28 september Mw. E.A.M. Barendregt-v.d.Pol  

07 september Dhr. J.A. de Heer  

   

IN DE SCHIJNWERPERS 

 

   

Naam: Jose’van Oudheusden-Beunk  

Leeftijd: 45 jaar 

Status: Getrouwd met Bastiaan en samen 

mogen we Eelke en Ivo opvoeden. 

Opleiding / beroep: HBO-SPH door verschillende we-

gen te hebben gevolgd ben ik nu 

geleid naar het kosterschap in de 

Gereformeerde kerk in Putters-

hoek. 

Hobby’s: Lezen en af en toe tekenen 

Wat doe je het liefst? In de tuin genieten met een boek of een spel met 

de kinderen 

Wie is God voor jou? Hij is mijn trooster. Ik kan altijd bij Hem terecht en 

daardoor wordt ik steeds weer rustig van binnen, 

daardoor kan ik de moeilijkheden in het leven beter 

aan. Een mooi lied van nu die me daar weer aan 

herinnert is: Hoor jij de vogels nog fluiten van 

Christian Verwoerd. 

Laatst bekeken film? Haha dat was een vreselijke puberfilm. Maar de 

film War Room van de film aanbieder New Faith 

Network is mij het meest nabij gebleven. Dat ging 
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over de kracht van het geloof in het dagelijkse le-

ven. 

Waar kun jij je aan erge-

ren? 

Aan oneerlijkheid in een gesprek. Ik ben zelf erg 

open en eerlijk en ik verwacht de eerlijkheid dan 

ook van een ander. 

Hoe kom je tot rust? Tot rust in wat? Stille tijd als ik me onrustig voel. 

Voel ik me oké, dan lees ik graag een boek, ik heb 

veel baat bij een goede nachtrust en een knuffel 

doet ook wonderen       

Wat betekent de ge-

meente voor jou? 

De gemeente geeft me een geborgen gevoel. Ik 

vind het fijn als ik iets kan betekenen voor de me-

demens in de gemeente, maar ik vind het ook fijn 

als de gemeente iets kan betekenen voor mij. 

Favoriete Seizoen? Ik hou van de zon, maar dan net zo goed in de win-

ter als in de zomer. Als ik echt moet kiezen, dan 

kies ik voor de warmte in de zomer. 

Waar wordt je blij van? Ik word als snel blij van iets kleins, maar als ik te-

rug kan kijken op een dag vol plezier met het gezin 

kan ik daar heel blij van worden. 

Favoriete vakantiebe-

stemming? 

 

Met het gezin ga ik graag naar een camping met 

bos en water. Met Bastiaan ga ik graag naar een 

warm land met een mooie natuur. 

MEDITATIE 

 

ISRAËLZONDAG VASTHOUDEN! 

 

De eerste zondag in oktober is 

sinds 1948 in de Nederlandse Her-

vormde Kerk en ook in de Protes-

tantse Kerk in Nederland sinds 

2004 ‘Israëlzondag’. Eén zondag in 

het jaar om aandachtig stil te staan 

bij de verhouding van kerk & Israël. 

Die ligt nu weer achter ons, maar 

hoe gaan we verder? Want dr. H. 

Vreekamp zei tot ons studenten 

eens: ‘Eigenlijk zou het elke zondag 

Israëlzondag moeten zijn…’ En dat 

zei hij met het oog op hóe de ver-

houding van kerk & Israël ligt! De 

verhouding tussen het Joodse volk 

dat leeft uit het oude verbond én de 
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gemeente uit alle volken die leeft 

uit het nieuwe verbond in Jezus 

Christus (Messias) 

 

Ik hoop overigens dat u een vriend 

of vriendin bent van Sion/Jeruza-

lem/Israël? Dat betekent namelijk 

niet dat je alles geweldig vindt wat 

Israël doet als volk, religie, cultuur 

en staat… Dat zou naïef zijn want 

Joden en Grieken (alle niet-Joden) 

zijn beiden mensen met gebreken. 

Maar het betekent wél dat je fun-

damenteel in je geloof overtuigd 

bent, dat het verbond van God met 

Abraham én zijn kinderen, via Mo-

zes, de profeten en in de vervulling 

in Jezus Messias tot in 2020 altijd 

geldig is gebleven! Zoals Paulus 

dat stevig stelt in Romeinen 9-11, 

waar hij worstelt met het mysterie 

dat het grootste deel van Israël 

haar eigen Messias niet aanneemt. 

Houdt Gods verbond dan op met 

zijn volk door deze afwijzing? Nee, 

beslist niet! zegt Paulus. 

 

Christelijke vrienden en vriendin-

nen van Sion zeggen dan ook altijd, 

tegen een lange kerkgeschiedenis 

van vervangingstheologie in: de 

kerk is niet in de plaats van het volk 

Israël gekomen. De kerk is niet het 

nieuwe, geestelijke Israël! Nee, de 

kerk, de gemeente is de verzame-

ling gelovigen uit alle volken die er-

bij mogen horen. Bij Israël als volk 

van God en die nu óók mogen leven 

van de genade van de Messias! 

 

De dwaling dat God Israël losgela-

ten zou hebben heeft in de geschie-

denis geleid tot ‘christelijk’ antise-

mitisme. Maar ook in onze dagen 

heeft dit denken vergaande ‘chris-

telijke’ gevolgen. Zo wordt in som-

mige Palestijnse bevrijdingstheolo-

gie het Jood-zijn van Jezus ont-

kend, of zouden de Palestijnen ei-

genlijk de Bijbelse Israëlieten zijn 

en het Joodse volk een moderne 

uitvinding. Ja, dat is altijd ook weer 

het spannende van de Israëlzondag 

en alle discussie hieromheen: het 

staat nooit helemaal los van de po-

litiek.  

 

Als God nu zijn volk niet losgelaten 

heeft vanwege de afwijzing van Je-

zus Messias, hoe is dan Gods blij-

vende verbondsrelatie tot Israël? 

En wat mag dit betekenen voor ons 

geloof in Jezus Christus als onze 

Heer en Verlosser? In Romeinen 11 

wordt duidelijk dat de heilsgeschie-

denis van God een U-bocht maakt. 
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Door de afwijzing van Jezus als de 

Messias bij het Joodse volk is het 

heil van God in Christus naar de 

heidenen gegaan. Er blijft echter 

een levende verwachting dat het 

weer zal terugkeren naar Israël, 

voor wie het allereerst bestemd is! 

Des te dankbaarder, en zeker niet 

hoogmoedig in ons geloof, moeten 

wij zijn erbij te mogen horen, in Is-

raël ingelijfd (Psalm 87), kinderen 

van de God van Israël!  

 

Ds. A.A. van den Berg 

 

UIT DE KERKENRAAD/PASTORIE 

 

Samen 

In de recente maatschappelijke dei-

ningen rond het coronavirus merk je 

als gemeente en kerkenraad hoe 

goed ons eenvoudige jaarthema 

‘Samen’ dit jaar gekozen is. Hoe het 

ook gaat, zal gaan, laten we elkaar 

zoveel mogelijk zien, begrijpen en 

vasthouden. Samen geroepen door 

Gods Heilige Geest één in Jezus 

Christus! 

 

Doopdienst  

Zondag 18 oktober zal in de mid-

dagdienst Emma Johanna Meijer 

gedoopt worden door haar opa en 

ons gemeentelid ds. T. Meijer. 

Emma is de tweede dochter van 

Sander Meijer en Loes Bekkers 

(Waterkers 10) en het zusje van 

Floor. We wensen hen en de gehele 

familie een gezegende dienst toe!   

 

Themadienst ‘Psalmen in de kerk’ 

Op zondag 25 oktober hoop ik een 

thema-dienst te houden over ‘Psal-

men in de kerkdienst’. Dit naar aan-

leiding van het feit dat de Psalmen 

bij oudere gemeenteleden vaak wel 

geliefd zijn, maar bij jongere gene-

raties veel minder. Terwijl intussen 

de Psalmen in onze traditionele 

eredienst de basis vormen van álle 

liederen. Daarom beginnen we er 

ook (bijna) altijd mee. Komen de 

Psalmen wellicht dichterbij in ei-

gentijdse uitvoeringen? En wat 

doen wij met de Psalmen waar alle 

generaties moeite mee hebben: die 

over ‘mijn vijanden’ en ‘het gebed 

om de wraak van God’? Het zou 

mooi zijn als enkele gemeentele-

den het mooi vinden een getuigenis 

te geven van hun band met de Psal-

men. Bent u dat, of jij?! Laat het me 

weten! 
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Dankdag 

Woensdag 4 november vieren we 

de Dankdag voor gewas en arbeid. 

’s Middags 15 uur weer een dienst 

speciaal voor de kinderen van de 

basisschool en ’s avonds de Dank-

stond om half 8. Danken na en te 

midden van corona, maakt dat ver-

schil met voorgaande jaren - en zo 

ja, hoe dan?! Ja, hóe verschillend 

staan we erin afhankelijk van eigen 

omstandigheden! Wilt u uw ver-

haal delen als input voor deze 

dienst? Ik hoor het graag! 

 

Wel/niet zingen 

Dit thema heeft velen vanuit ver-

schillende invalshoeken sterk be-

ziggehouden. De omkering van het 

7 september genomen besluit van 

het moderamen om 20 november 

weer te gaan zingen was niet ge-

makkelijk voor het moderamen en 

de kerkenraad als geheel. Daarom 

hebben we er met elkaar grondig 

op teruggekeken. Om zodoende 

recht te doen aan het beargumen-

teerd genomen besluit én aan de 

snelle maatschappelijke verande-

ring daarna rond de opleving van 

het coronavirus. Wanneer neem je 

een verantwoord minimaal risico 

en wanneer kies je principieel voor 

de meest voorzichtige optie? Over 

die vragen gingen de verschillende 

gedachtegangen in de kerkernaad. 

We blijven uitzien naar het moment 

dat we weer de lof van God zullen 

zingen! Want het zing-vasten in de 

eredienst blijft intussen geen ge-

ringe opgave.    

 

Open kerk 

De kerk is wekelijks open op don-

derdagmorgen van 11 tot 12 uur. In 

de regel zal ondergetekende aan-

wezig zijn voor een gesprek, bij 

mijn afwezigheid i.v.m. andere 

werkzaamheden zullen ouderlingen 

waarnemen. Op de laatste zaterdag 

van de maand is de kerk open van 

10.30 tot 12.00 uur en zijn ouderling 

Evelien Maas en bezoekzuster Cobi 

Kuipers aanwezig.  

 

Een hartelijke groet vanuit de pas-

torie, ook namens Jojanneke,    

ds. A.A. van den Berg 
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PASTO(P)RAAT 1 

 

Beste Gemeente,  

Wat hebben wij een prachtig start-

weekend gehad. 

Zaterdagmiddag de mooie strand-

wandeling met elkaar op de Maas-

vlakte. 

Het was prachtig weer en erg ge-

zellig om eens even lekker uit te 

waaien op het strand. 

Zondagmorgen de startdienst en 

daarna zingen tot Gods eer op het 

Kerkplein. 

Heel fijn om dit samen te doen. 

Daarna de picknick in de pastorie-

tuin. 

Ieder bracht zijn /haar eigen stoel 

mee en had iets lekkers klaarge-

maakt en meegebracht. 

Het was echt SAMEN bindend. 

Het was een ander weekend dan 

wat wij gewend waren met de bbq, 

maar zeer zeker geslaagd. 

Zachtjes aan, maar erg voorzichtig 

mogen we elkaar weer ontmoeten, 

op corona afstand natuurlijk. 

De vrouwengespreksgroep  Man-

ninne is ook weer opgestart, maar 

nu in de Hoeksteen. 

De kinderoppas gaat weer begin-

nen. 

Ook de zondagschool is weer opge-

start. 

Maar laten we SAMEN blijven bid-

den dat wij gespaard mogen blijven 

voor corona en dat het virus mag 

stoppen. 

Gebed is heel hard nodig, zo kun-

nen en mogen we vertrouwen op 

Gods bescherming. 

Iedereen Gods zegen toegewenst. 

  

Maddy v d Ree 

 

 

Samen zingen op het kerkplein na de 

startdienst. 
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PASTO(P)RAAT 2 

 

 

Wist u dat: 

- Onze gemeente 1012 ge-

meenteleden telt 

- Dit 655 adressen zijn  

- Dit heel veel adressen zijn 

voor 1 predikant 

- De predikant wordt bijge-

staan door 6 ouderlingen 

en enkele bezoekzusters 

en broeders 

- De HVD daarnaast ook veel 

werk verricht in de ge-

meente  

- Er veel vrijwilligers betrok-

ken zijn bij onze gemeente 

- Het onmogelijk voor ons is 

om alles van u te weten 

- We daarom uw hulp nodig 

hebben  

- We alleen SAMEN een ac-

tieve en levende gemeente 

kunnen zijn? 

 

Hoe kunnen we dat vormgeven?  

 

Ik heb in het ziekenhuis gelegen en 

niets van de kerk gehoord. De kerk 

wil er graag voor u zijn, maar weet 

niet alles. Heeft u of iemand in uw 

omgeving de kerk geïnformeerd? 

Datzelfde geldt natuurlijk bij ern-

stige ziekte, verlies of zorgen in de 

familie, geboorte van een kindje of 

kleinkind, een huwelijk, kortom 

voor alles wat voor u belangrijk is. 

Laat het ons weten. We beleven dit 

graag SAMEN met u.    

 

Nelleke, weet je dat ……  Iemand 

spreekt me aan en vertelt over een 

gemeentelid dat ziek is of extra 

aandacht nodig heeft. Zomaar 

spontaan bij de winkels. Even 5 mi-

nuten praten en we gaan alle twee 

weer verder met onze boodschap-

pen. Maar de boodschap is overge-

komen. Door dit attente gemeente-

lid dat SAMEN met ons meedenkt.      

 

Ik krijg nooit huisbezoek. Als ouder-

lingen en predikant worstelen we 

daar best wel mee. We willen wel, 

maar onze tijd is beperkt en er is al-

tijd meer werk dan tijd. Kunnen we 

daar SAMEN een oplossing voor 

zoeken? Bel gerust eens naar uw 

wijkouderling om een afspraak te 

maken. Het hoeft niet altijd van een 

kant te komen.    

 

Dit zijn maar voorbeelden, maar 

kleine daden kunnen een groot 
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verschil maken. Laten we er dit jaar 

SAMEN de schouders onder zetten.   

 

Nelleke Dorsman 

Wijkouderling 

 

 

DIACONIE/ZWO 

 

 

De diaconiecollecte die wij zondag 

30 augustus gehouden hebben voor 

de noodhulp in Beiroet heeft het 

mooie bedrag van EUR 535 opge-

bracht. Hartelijk dank voor uw bij-

dragen. 

 

Gedicht: Wat de toekomst brengt 

van Jolanda Vlastuin-van Deelen 

 

Heer, ‘k weet niet wat de toekomst 

brengt. 

Dat ligt bij U verborgen. 

Maar ondanks die onzekerheid 

Weet ik dat U zult zorgen! 

U strekt Uw handen uit naar mij, 

U vangt mij als ik val. 

En dwaal ik soms, dan zoekt U mij 

totdat U vinden zal … 

Want Heer, U noemde mij Uw kind 

Toen U – bespot, geslagen – 

Aan ’t houten kruis op Golgotha 

Mijn straf hebt willen dragen. 

Wat was het groot wat U daar 

deed. 

Want ik, die ’t niet verdien 

Mag U , ondanks dat ik soms faal  

Tóch als mijn Redder zien. 

Heer, ‘k weet niet wat de toekomst 

brengt. 

‘k Weet wel dat U zult zorgen. 

Want Heer, om wat U deed voor mij 

Ben ‘k veilig … nu én morgen. 

 

Namens de diaconie 

Tineke van Horssen 

 

KERKRENTMEESTERS 

 

 

Ontvangen gift 

Zoals bij velen wel bekend is werd 

in juni 2006 de vroegere school, die 

toen bekend stond als het gebouw 

De Stap, van de burgerlijke ge-

meente Puttershoek overgenomen.   

Na de aankoop kreeg het gebouw 

een nieuwe naam en staat nu be-

kend als De Schakel, waar de HJP 

en de Rommelmarkt zijn gehuis-

vest. Voor de aankoop was een 

flinke bedrag nodig en het toenma-

lige Collega van Kerkrentmeesters 

deed een flink beroep op onze ge-

meenteleden om bij te springen in 

de vorm van de aankoop van één of 
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meer obligaties die in de jaren erna 

aflosbaar zouden werden gesteld.  

Die obligaties hadden een looptijd 

van maximaal 10 jaar 

Begin september jl. werd de laat-

ste, nog uitstaande, obligatie te-

rugontvangen die op 20 september 

2020 betaalbaar zou zijn.   Er werd 

ons daarbij echter medegedeeld 

dat deze NIET hoefde te worden te-

rugbetaald maar dat het gehele af 

te lossen bedrag hiervan (liefst € 

5.000,-- !!)  mocht worden be-

schouwd als een gift.  Uiteraard zijn 

we hier bijzonder dankbaar en blij 

mee!   

De bedoeling is om dit bedrag te 

bestemmen voor de vervanging van 

de stencilmachine die in het Kerke-

lijk Bureau wordt gebruikt voor o.a. 

het Klankbord en voor de liturgieën 

voor de diensten. 

 

Wijzigingen en vacature in ons col-

lege. 

Peter in ’t Veld zou, zoals u weet, in 

afgelopen januari hebben moeten 

aftreden omdat zijn 3e periode erop 

zat, maar omdat de ontstane vaca-

ture nog niet was ingevuld was, zou 

hij aanvankelijk nog aanblijven tot 

1 juli. Daarna is in de kerkenraad, in 

overleg met Peter, gebruik gemaakt 

van de door de Corona- pandemie 

veroorzaakte bijzondere extra uit-

stelmogelijkheid van 2 x 3 maanden 

na 1 juli dit jaar, maar eind decem-

ber is het echt afgelopen. Gelukkig 

zijn wij intussen blij te kunnen mel-

den dat Evert Jan van Eck bereid is 

gevonden ons college te komen 

versterken.  Met hem is afgespro-

ken dat, i.v.m. zijn studie t/m de-

cember dit vanaf januari 2021 zal 

zijn. Over de datum van zijn beves-

tiging hoort u de komende maan-

den meer.  

 

Aktie Kerkbalans   

• Finale afwikkeling 2019 

Ook de goedkeurende verklaring 

van de PKN heeft door het Corona-

virus vertraging opgelopen, waar-

voor uitstel was gekregen, maar 

deze is begin september binnenge-

komen, dus we mogen het boekjaar 

2019 nu definitief als geëindigd be-

schouwen.  

• Resultaten 2020 

Alle donateurs enorm bedankt voor 

dit prachtige resultaat! We hopen 

dit in 2020 minstens te kunnen eve-

naren met z’n allen.   Dit is een zin-

netje uit ons vaste stukje in het 

Klankbord van januari 2020, maar 



 

 

15 

toen wisten we nog niet wat er al-

lemaal op ons af ging komen.  

Door de, kerkelijk gezien, heel on-

gewone periode sinds begin maart, 

veroorzaakt door de Corona-crisis 

zijn wij dan ook heel benieuwd hoe 

dit jaar, financieel gezien, zal gaan 

eindigen. Aan de ene kant zijn wij, 

door het beperkte kerkgebruik, 

meerdere collectes misgelopen, 

aan de andere kant hebben een he-

leboel gemeenteleden zich dat ge-

lukkig ook gerealiseerd en werden 

de dames van het Kerkelijk Bureau 

regelmatig verblijd met heel wat 

extra binnengekomen gelden. Fijn 

dat op zo’n manier een heleboel ge-

meenteleden met ons meedachten 

en ook daadwerkelijk actie namen!   

Hopelijk zal hiermee het wat lager 

dan andere jaren begrote bedrag 

weer kunnen worden gecompen-

seerd. We gaan het zien! 

• Voorbereidingen 2021 

Behalve dat er wat bestelmogelijk-

heden voor de voor actie Kerkba-

lans 2021 benodigde zaken zijn, is 

hierover op dit moment nog niets te 

melden maar daar zal in de ko-

mende maanden wel verandering 

komen. Vooruitlopend hierop, en 

om u de goed te geven hierover na 

te denken willen we nog eens wij-

zen op het belastingvoordeel dat u 

krijgt wanneer u met ons een over-

eenkomst sluit voor 5 jaar voor een 

te geven bedrag. Wanneer u hier-

aan meewerkt bestaat het recht om 

uw gift, zonder franchise (beper-

king) volledig af te trekken bij uw 

belastingaangifte. Wij informeren 

u graag over deze mogelijkheid. 

 

Nog even wat belangrijke gege-

vens op een rijtje: 

 

Kerkelijk bureau  

Het kerkelijk bureau is te bereiken 

voor elke vraag over en wijziging 

van financiële gegevens per: 

• brieven/post: Kerkplein 3, 

te 3297 AX Puttershoek 

• e-mail: kerkelijkbu-

reau@hervormdputtershoek.nl  

• telefoon: vraag een terug-

belverzoek voorzien van naam en 

telefoonnummer aan per mail of 

brief/post 

Ledenadministratie 

De ledenadministratie is te berei-

ken voor elke wijziging van niet fi-

nanciële persoonsgegevens door 

het sturen van een mail aan:  

ledenadministratie@hervormdput-

tershoek.nl 
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Collectebonnen 

Steeds meer gemeenteleden ma-

ken gebruik van collectebonnen. 

Voordelen hiervan zijn dat kosten 

hiervoor gemakkelijk meegenomen 

kunnen worden in uw belastingaf-

trek en u nooit meer te weinig 

kleingeld in huis hebt. Op verzoek 

van velen en om het gebruik goed 

te ondersteunen nemen we voort-

aan in deze rubriek altijd een over-

zicht 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 ken-

merk/reg.nr. kunt u opvragen bij de 

ledenadministratie of het kerkelijk 

bureau. De volgende bonnen zijn 

verkrijgbaar: 

 

Kleur Per bon Per kaart 

oranje € 0,50 € 10,- 

blauw € 0,75 € 15,- 

rood € 1,25 € 25,- 

geel € 1,50 € 30,- 

 

Gebruik maken van de collectebon-

nen kan, in overleg met het Kerke-

lijk Bureau, ook in combinatie met 

de schenkingsovereenkomst, 

plaatsvinden. Dat levert dus ook 

hier belastingvoordeel op. Meer in-

formatie over de schenkingsover-

eenkomst kunt u krijgen bij Cor 

Groenendijk (078 6761845/ cor-

adrie@groenwaard.nl). 

 

Met vriendelijke groeten, 

Cor Groenendijk 

 

ZONDAGSCHOOL/ 

KINDERNEVENDIENST             

 

Hallo jongens en meisjes, 

 

Waren jullie erbij? Bij ons start-

weekend? Dit jaar was het start-

weekend, zoals zoveel dingen, een 

beetje anders dan anders. Er was 

geen BBQ en geen springkussen... 

maar er was wel een strandwande-

ling, een startdienst en een pick-

nick in de tuin van de dominee! En 

het allerbelangrijkste, we waren er 

samen! En dat laatste woordje ‘sa-

men’ is ook het thema voor het 

nieuwe seizoen.  

 

Samen, dat is eigenlijk best een 

raar thema in deze tijd waarin we 

niet met te veel mensen bij elkaar 

mogen komen en waarin we 
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afstand moeten houden. Waarom 

dan toch het thema samen? Omdat 

we elkaar nodig hebben! Samen 

spelen is toch veel leuker dan al-

leen? Dat geldt ook voor samen 

over God te praten of samen te zin-

gen. Ook zijn er veel mensen die 

zich nu eenzaam voelen, zullen we 

kijken hoe we SAMEN kunnen hel-

pen? 

 

Heb je zin om te zingen? Er is een 

liedje dat heet samen en wordt ge-

zongen door Elly en Rikkert. Mis-

schien kun je vragen of je dat mag 

opzoeken. 

 

Ik hoop jullie snel weer te zien op 

de zondagsschool of via de erbij 

live uitzendingen van de kerkdienst. 

 

Groetjes, 

Namens de leiding van de zondags-

school en kindernevendienst, 

Leonie Dekkers 

 

JUNI JOR 

 

 

Hallo JuniJor kinderen, 

We hebben samen iets nieuws be-

dacht en wij hopen dat jullie het net 

zo leuk vinden als wij zelf! 

Op 6 november en op 27 november 

gaan we samen koken, samen bak-

ken of samen iets lekkers klaarma-

ken en SAMEN opeten. 

We gaan om vier uur samen begin-

nen met een stukje uit de bijbel of 

met een lied waar we dan samen 

even over praten. Dan begint het 

samen klaarmaken van het eten, 

maar ook het samen leuk dekken 

van de tafel en daar hoort dan een 

knutsel bij. Om vijf uur gaan we sa-

men aan tafel en daarna ruimen we 

alles samen op. Om half zes is het 

afgelopen en als je dan nog trek 

hebt, kan je thuis ook nog gezellig 

samen aan tafel en over de club 

vertellen. 

Wil jij hier ook bij zijn en zit je in 

groep 4, 5 of 6 dan ben je van harte 

welkom alleen of samen met een 

vriend of vriendin bij de Schakel bij 

de Hervormde Kerk in Puttershoek. 

Het begint om 16.00 uur en eindigt 

om 17.30 uur 

Het kost 2 euro per persoon 

Je moet je opgeven uiterlijk op de 

dinsdag van tevoren i.v.m. de 

boodschappen, maar ook dat we je 

kunnen bereiken als het niet door 

kan gaan als we bijvoorbeeld met 

te weinig kinderen zijn. 
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Heb je een allergie geef het ons 

door, dan proberen we daar samen 

rekening mee te houden. 

Je kan je opgeven via de JuniJor 

app zo blijf je op de hoogte van de 

data en activiteiten het nummer is 

06 557 2341 7 (José van Oudheus-

den). 

Hoe vaak heb jij het woordje SA-

MEN gelezen??? 

Groetjes José, Annemarie, Anne-

lies en Kalinka 

 

EMMA 

 

 

Hallo Allemaal,  

 

SAMEN op weg gaan dat is ons ge-

bed.Ja, lieve dames van EMMA, 

WANNEER kunnen we weer SA-

MEN komen voor de EMMA avon-

den?Alles is in zeer onzeker nu de 

Corona besmetting weer toeneemt.  

Wanneer het weer verantwoord is 

worden jullie uiteraard op de 

hoogte gebracht. 

Maartje Janse wil langs deze weg 

jullie laten weten dat ze verhuisd 

is.Haar nieuwe adres is Wieken-

kruis 20. Wij wensen Maartje en 

haar man nog veel geluk in hun 

nieuwe woning.  

Ook hopen en bidden wij dat alles 

weer goed komt en we elkaar weer 

snel kunnen ontmoeten in de Hoek-

steen.  

Groetjes van ELLY, TINY, MAARTJE 

en CORRIE. 

 

BERICHTEN 

 

 

Hulpverlening in Beiroet  

Sinds maandag 24 augustus zijn wij, 

Bart en Nelleke Dorsman, in Libanon. 

We zijn uitgezonden door de hulporga-

nisatie Dorcas om te assisteren bij de 

hulpverlening na de enorme explosie op 

4 augustus in een loods in de haven van 

Beiroet.  

De ontploffing heeft een grote ravage 

aangericht in de stad. Een groot deel  

 

van de haven is met de grond gelijk ge-

maakt. De materiele schade is groot en 

de klap van de explosie en de gevolgen 

heeft bij velen een trauma veroorzaakt.. 

Dit bleek onlangs extra toen er in de ha-

ven een grote brand uitbrak. Er was in-

eens een voelbare spanning en onrust 

op social media. Komt er weer een ont-

ploffing? Ligt er nog meer explosief ma-

teriaal in de haven? Werk werd afge-

broken en mensen gingen zo snel moge-

lijk naar huis. Vooral voor de mensen die 
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in het havengebied wonen en alles van 

nabij hebben meegemaakt was het een 

vreselijke dag. Wij merkten het ook bij 

onze Dorcas collega’s die wel dapper 

doorwerkten, maar ’s avonds toch graag 

naar huis gingen.   

Het is nu 8 weken na de ramp en de 

stad is weer opgeruimd. Er is beter zicht 

op de noden en er kan gericht hulp wor-

den verleend.  

Reparatie van huizen en winkels 

Er zijn ca. 12.000 huizen met zware 

structurele schade aan muren en daken. 

Er is nog niet bekend hoeveel van deze 

huizen echt onbewoonbaar zijn gewor-

den, maar van onbezorgd wonen is in 

deze huizen geen sprake. Ongeveer 

57.000 huizen hebben schade aan ra-

men, deuren en veelal glas. Dan zijn er 

nog 13.500 die daarnaast ook nog 

schade hebben aan pleisterwerk, pla-

fonds, keukens, watervoorzieningen en 

dergelijke.  

Voor veel mensen zit er weinig anders 

op dan in hun beschadigde huis te blij-

ven wonen. Daarom is er de eerste we-

ken na de explosie plastic uitgedeeld 

om huizen af te dichten. Nu is het tijd 

om de reparaties uit te gaan voeren.  

Samen met het Dorcas team is Bart be-

trokken bij het repareren van huizen en 

winkels. Ze werken appartementenge-

bouwen af en gaan van deur tot deur. 

De eerste stap is een onderzoek naar de 

nood. Is er schade, kunnen de bewoners 

dat zelf repareren, hebben ze de midde-

len om de reparatie te laten uitvoeren? 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door 

een gespecialiseerd team. Diezelfde 

dag komt er een bouwkundige en een 

aannemer om de precieze schade op te 

nemen. Het is de bedoeling dat de repa-

raties binnen 2 weken na het eerste be-

zoek worden uitgevoerd. Het is een 

strijd tegen de klok, want eind novem-

ber wordt het winter en dus kouder en 

dan wil Dorcas de meeste reparaties af-

gerond hebben. Dorcas heeft fondsen 

om ongeveer 300 huizen en 30 winkels 

op te knappen. Niet veel in vergelijking 

met de totale schade, maar er zijn heel 

veel (lokale en internationale) organisa-

ties bij het reparatiewerk betrokken. Dat 

vergt ook een hele goede coördinatie; 

werk op de achtergrond wat zeer be-

langrijk is. Deze week is Bart in contact 

geweest met een lokale predikant. De 

kerk heeft geld ingezameld en wil hui-

zen repareren in dezelfde wijk waar 

Dorcas werkt. Aanstaande week gaan 

ze kijken wie wat doet en hoe ze elkaar 

daarbij kunnen ondersteunen.    

Financiële ondersteuning 

Soms kunnen mensen wel zelf hun huis 

repareren maar hebben ze niet de mid-

delen om de materialen aan te 
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schaffen. In zo’n geval krijgt het gezin 

een gift om de reparatie uit te kunnen 

voeren. Ook wordt er financiële onder-

steuning gegeven bij werkloosheid ver-

oorzaakt door de explosie om kosten te 

dekken voor bijvoorbeeld levensonder-

houd, scholing of ziektekosten.   

Voedselhulp 

Vanaf het begin is er voedsel uitgedeeld 

aan de getroffen bewoners. Veel men-

sen zijn hun bron van inkomsten kwijt-

geraakt en van de ene op de andere dag 

afhankelijk van voedselhulp. Meteen na 

de ramp zag je dat de lokale bevolking 

dat oppakte samen met veel lokale or-

ganisaties. Inmiddels wordt het voor 

veel van deze hulpverleners financieel 

te zwaar om daar mee door te gaan. 

Dorcas neemt dat over en gaat vanaf 1 

oktober eten en voedselpakketten uit-

delen en kan zo de voedselzekerheid 

voor minimaal 1200 gezinnen voor de 

komende vier maanden garanderen.  

Traumaverwerking 

Dorcas heeft mensen in dienst die ge-

specialiseerd zijn in psychosociale 

dienstverlening. Zij organiseren zoge-

naamde Eerste Hulp sessies, waar sa-

men gekeken wordt welke hulp het 

hardst nodig is. Er is veel aandacht voor 

de kinderen. Door middel van activitei-

ten proberen ze samen met de kinderen 

de ervaringen te verwerken. Ook zijn er 

plannen voor een vakantiekamp met 

speciale activiteiten voor getraumati-

seerde kinderen.  Deze kinderen uit de 

stad Beiroet gaan samen met hun moe-

ders een week naar de bergen om in de 

natuur weer tot rust te komen.  

Fondsen 

Er is wereldwijd veel aandacht geweest 

voor de ramp in Beirut. In Nederland 

werd Giro 555 geopend. Het Christelijk 

Noodhulp Cluster, een samenwerkings-

verband van Dorcas, EO Metterdaad, 

Red een Kind, TEAR, Woord en Daad en 

ZOA, heeft actie gevoerd. De Neder-

landse Overheid heeft 3 miljoen euro ter 

beschikking gesteld voor de Dutch Re-

liëf Alliance, waar 15 Nederlandse 

hulporganisaties waaronder ook Dorcas 

bij betrokken zijn.    

De hulpverlening van Dorcas wordt ge-

financierd door het Christelijk Noodhulp 

Cluster en de Nederlandse overheid/ 

Dutch Reliëf Alliance.  

We blijven hier enkele maanden en 

houden u graag via het Klankbord op de 

hoogte. Wilt u blijven bidden voor het 

werk van Dorcas in Beiroet?  

Bart en Nelleke Dorsman 
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HET PROJECT KERSTENGEL 

 

 

Zoals u zich vast nog wel zult herinneren 

is er de afgelopen drie jaar via het bu-

reau Angeli en Co een Kerstengel-pro-

ject opgezet en uitgevoerd.  

Vele Kerstengelen van onze gemeente 

gingen in de adventsweken door het 

dorp om mensen iedere adventsweek 

een keer anoniem te verrassen met een 

attentie. We hebben daarop mooie en 

ontroerende reacties gekregen, die ons 

hebben geïnspireerd dit in totaal drie 

jaar achtereen te organiseren.  

We merkten vorig jaar dat er hier en 

daar een zekere moeheid ontstond voor 

mensen om zich op te geven als kerst-

engel. Kort gezegd: we kwamen wat 

engelen tekort t.o.v. het aantal namen 

van mensen die opgegeven werden als 

ontvanger. Dat gaf wat frictie in de or-

ganisatie en er moesten mensen ge-

zocht worden die meerdere adressen 

voor hun rekening namen, overigens vol 

enthousiasme en inzet. Maar toch: 

twee of drie adressen is best veel. 

Al met al hebben we gemeend dit jaar 

even pas op de plaats te moeten maken 

en de organisatie van Project Kersten-

gel een jaar stil te leggen. Wellicht dat 

de medewerkers van bureau Angeli en 

Co volgend jaar weer fris van start gaan.  

Met het jaarthema SAMEN in gedach-

ten kunnen gemeenteleden natuurlijk 

ook zelf aan de slag om mensen, die 

naar hun mening wel wat extra aan-

dacht kunnen gebruiken, die aandacht 

ook te geven, al dan niet in de advents-

tijd. Daarbij kan gelukkig ook gezegd dat 

dit binnen onze gemeente al veelvuldig 

gebeurt. 

 

Met vriendelijke groet en dank aan de 

vele kerstengelen die de afgelopen drie 

jaren door Puttershoek gevlogen zijn. 

Medewerkers van bureau Angeli en Co 

 

SMAKELIJK ETEN+ 

 

 

Door alle narigheid vanwege het Coro-

navirus en de daarmee gepaard 

gaande maatregelen waren we in 

maart van dit jaar plotseling genood-

zaakt te stoppen met de gezamenlijke 

maaltijden op de laatste donderdag 

van de maand. Gelukkig konden we te-

rugkijken op zeven geslaagde avonden 

met gezellig samenzijn en heerlijke 

maaltijden. We voelden ons dankbare 

mensen dat we dit stukje gemeente-

zijn mochten beleven.  

En toen werd er een streep onder ge-

zet. En door heel veel meer dingen die 

mensen gewend waren te doen. Het 
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was niet anders. 

Nu denken we deze activiteit weer 

voorzichtig te kunnen opstarten, omdat 

er meer mogelijkheden zijn en omdat 

ons geluiden bereikten dat het door 

meerdere mensen gemist werd. Door 

de werkgroep is dus een (voorlopig) 

plan gemaakt. 

We willen eind oktober weer beginnen 

met een groep van maximaal 12 men-

sen.  Daar komen de mensen van de 

organisatie dus nog bij. We zullen in 

een grotere ruimte zitten. Ook het sa-

menkomen met drankje vooraf zal in 

die ruimte plaatsvinden. Als u een 

plaats aan tafel, op ruime afstand van 

uw naaste tafelgenoot, heeft gekozen 

mag u niet meer van plaats wisselen. 

We zullen u aan tafel voorzien van 

hapje en drankje. In de zaal zal met pij-

len een looproute aangegeven worden. 

Het klinkt allemaal erg streng, maar u 

begrijpt dat we ertoe gedwongen zijn 

door de omstandigheden. 

Op het moment van dit schrijven (22 

september) denken en hopen we dat 

het zo moet kunnen. 

Het spreekt vanzelf dat als u corona-

gerelateerde klachten heeft, u vooral 

niet moet komen.  

Lieve mensen, we proberen het en wil-

len beginnen op donderdag 29 oktober. 

Inloop vanaf 17.00 uur.  U kunt  zich na 

het lezen van dit stukje opgeven, via de 

telefoon op woensdag, donderdag of 

vrijdag van 17.00 tot 18.00 uur bij Cobi 

Kuipers 078 6762671 of via de mail op 

het adres reserveren@hervormdput-

tershoek.nl. We gaan de volgorde van 

opgeven strikt in de gaten houden en 

zullen mensen die we teleur moeten 

stellen voor deze eerste avond voor-

rang geven op de volgende avond. Tot 

zover de organisatie en laten we hopen 

dat het goed werkt en weer een fijne 

avond mag worden. 

Samengevat: de eerste avond zal dus 

worden gehouden op donderdag 29 ok-

tober met inloop vanaf 17.00 uur. We 

willen gaan eten om ongeveer 18.00 

uur. Plaats: Hoeksteen 

 

Groet werkgroep Smakelijk Eten + 

 

DE HOEKSTEEN 

 

 

Hoeksteen nieuws 

Het startweekend is weer geweest 

en zo starten ook weer allerlei acti-

viteiten in de Hoeksteen volgens 

het protocol vanwege het Corona. 

Het thema dit jaar is SAMEN. Wat 

is het dan fijn dat we weer samen 

met elkaar bezig kunnen zijn! 
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Inmiddels mag er ook weer kof-

fie/thee gedronken worden. 

  

Graag nog even aandacht voor het 

volgende: 

*  Kopjes graag afspoelen en in de 

vaatwasser zetten of gewoon even 

afwassen 

* Alleen een volle vaatwasser aan 

zetten 

* Theeglazen en ander glaswerk 

niet schoonmaken in de vaatwas-

sen, maar met de hand afwassen 

* In de 1e la links ligt een lijst waar 

de hoeveelheid genuttigde kof-

fie/thee ingevuld kan worden na 

elke keer dat hiervan gebruik is ge-

maakt 

  

Bij elke reservering door leden van 

onze kerk dient men zelf koffie/thee 

te zetten. Annie komt hier niet voor 

naar de Hoeksteen. Alleen voor ge-

heel externe partijen maakt Leonie 

in overleg met Annie afspraken 

over koffie/thee zetten. 

Voor wie wil, staat er een busje 

voor een vrijwillige bijdrage voor de 

genuttigde koffie & thee. Dit is niet 

verplicht, maar draagt wel bij aan 

de bestrijding van de onkosten. 

Als er een afspraak gemaakt wordt 

bij Leonie, zal er met haar een 

eindverantwoordelijke worden 

aangewezen (degene die de af-

spraak maakt of degene die 

opent/sluit). Deze eindverantwoor-

delijke let erop dat alles netjes ach-

tergelaten en afgesloten wordt en 

de regels worden nageleefd. 

  

Met een vriendelijke groet namens 

het beheer 

Leonie, Annie & Jaco 

 

 

ROMMLMARKT 

 

 

Rommelmarkt op afspraak open - 

inleveren weer mogelijk. 

De rommelmarkt is tot nader order 

gesloten maar u kunt telefonisch 

een afspraak maken om te kijken en 

eventueel iets te kopen telefoon-

nummer 06-22551924. Tevens kunt 

u via marktplaats een afspraak ma-

ken onder het kopje rommelmarkt 

Puttershoek. 

zie https://www.markt-

plaats.nl/u/rommelmarkt-putters-

hoek/25441322/  

Er kunnen weer spullen worden in-

geleverd op de eerste maandag van 

https://www.marktplaats.nl/u/rommelmarkt-puttershoek/25441322/
https://www.marktplaats.nl/u/rommelmarkt-puttershoek/25441322/
https://www.marktplaats.nl/u/rommelmarkt-puttershoek/25441322/


 

 

24 

de maand tussen 19.00 tot 20.00 

uur. Dit i.v.m. het Coronavirus. 

Rommelmarktteam 

 

 

 

ACTUEEL 

 

 

Oecumenische gespreksgroep 

 

In een samenwerkingsverband van 

de Rooms-katholieke parochie van 

Sint Petrus, de Hervormde ge-

meente Maasdam, de Gerefor-

meerde kerk Puttershoek/ Maas-

dam en onze Hervormde gemeente 

Puttershoek was jarenlang de oe-

cumenische werkgroep actief. Ie-

der jaar werden 4 leeravonden ge-

organiseerd en talloze gevarieerde 

onderwerpen zijn aan de orde geko-

men.  

Diverse mensen uit onze gemeente 

waren jarenlang trouwe bezoekers 

van die leeravonden. Maar de tijd 

gaat door, mensen worden ouder 

en gaan ’s avonds niet graag meer 

van huis, invulling van vrije tijd ver-

andert en zo zagen we het aantal 

mensen dat de leeravonden be-

zocht langzaam maar zeker kleiner 

worden. Afgelopen jaar hebben we 

door de maatregelen vanwege het 

coronavirus abrupt moeten stoppen 

met het organiseren van de bijeen-

komsten. 

Binnen de werkgroep is overlegd en 

we zijn tot de conclusie gekomen 

dat wellicht met een andere invul-

ling van de oecumenische activitei-

ten de vlam nog brandende kan 

worden gehouden. 

In de Rooms-katholieke gemeente 

bestaat een gesprekskring die, 

voorafgaande aan een zondag 

waarop een bepaald Bijbelgedeelte 

op het oecumenisch leesrooster 

staat, dat Bijbelgedeelte met een 

groep gemeenteleden bespreekt. 

Nu dachten we dat zoiets wellicht 

ook in oecumenisch verband zou 

kunnen worden opgestart. Een in-

terkerkelijke gespreks- of bijbelstu-

diekring dus. We denken aan het 

organiseren van een beperkt aantal 

avonden per jaar. Tijdens zo’n 

avond lezen en bespreken we dan 

een Bijbelgedeelte vanuit diverse 

Bijbelvertalingen, die gebruikt wor-

den in de verschillende kerken. Ge-

meenteleden van voornoemde vier 

kerken zullen worden uitgenodigd 

mee te doen. 
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U hoort hierover later meer, want 

vanwege de beperkingen die er nu 

nog zijn om bij elkaar te komen, 

hebben we besloten nog even te 

wachten alvorens van start te gaan. 

Maar u bent dan op de hoogte van 

de plannen van de oecumenische 

werkgroep. 

 

Namens de oecumenische werk-

groep, 

J. Kuipers - Versendaal 

 

 

 

 

 

 

 

Vooraankondiging boek “Baken 

achter de dijk” 

 

Er is de laatste jaren hard gewerkt 

aan het boek “Baken achter de 

dijk” 

In het boek wordt het ontstaan van 

onze kerk beschreven.  De kerk, 

dat midden in de 15e eeuw verrees 

in ons dorp, heeft een boeiende en 

rijke geschiedenis. In het boek 

wordt aandacht geschonken aan 

de voorgeschiedenis en het ont-

staan van ons kerkgebouw.  Ook 

wordt ruim de aandacht geschon-

ken aan de toren, het interieur van 

de kerk en het orgel. Naast een 

hoofdstuk over alle 42 predikanten 

die de gemeente hebben gediend 

is er ook aandacht voor alle pasto-

raal werkers, ambtsdragers, kos-

ters, organisten en ga zomaar 

door. Het boek telt 247 pagina’s en 

het formaat is 17,7 x 25,3 cm. Het 

boek is voorzien van een groot 

aantal unieke zwart/wit illustra-

ties. 

 

Het boek verschijnt eind novem-

ber, dus vlak voor de feestmaand. 

Het lijkt ons een prachtig Sinter-

klaas of Kerstcadeau. De prijs be-

draagt € 20.  

Het boek wordt uitgegeven door 

Stichting Oud - Puttershoek en is 

alleen in onze kerk te koop en in 

het Jan Hoogvliet museum. 

Van elk verkocht boek ontvangt 

onze gemeente € 2,50.  

Door het boek aan te schaffen 

steunt u ook onze gemeente. 

 

In de hal van de kerk komt begin 

november een lijst te liggen 

waarop u kunt inschrijven.  Ook 

kunt u per mail een exemplaar be-

stellen.  Het mailadres wordt t.z.t. 
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bekend gemaakt. Het boek kan dan 

op een datum waarop iemand aan-

wezig is in de kerk of Hoeksteen 

worden afgehaald.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wandelen onder de open 

hemel 
 

 

U wordt hartelijk uitgenodigd voor 

een gespreksgroep in de buiten-

lucht. We gaan 5 zaterdagen 

wandelen en praten. We beginnen 

om 11:00 uur op het kerkplein (of el-

ders) en lopen dan een rondje 

van ongeveer 10 km. U dient zelf 

uw lunch mee te nemen, die wordt 

dan onderweg genuttigd. 

Ondertussen praten we met elkaar 

over de onderstaande overdenkin-

gen van David Wilkerson, o.a. 

bekend van het boek ‘Het kruis in 

de asfaltjungle’. 

Wilt u meelopen, geeft u zich dan 

op bij Victor de Haan, victor@bon-

physics.nl, 078-6767040. 

 

1. 10 oktober 2020: Een open hemel 

Jezus keerde zich tot Nathaniël en 

zei "Ja, ik verzeker jullie: je zult de 

hemel open zien en de engelen 

van God zien opklimmen en afdalen 

naar de Mensenzoon!" (Johannes 

1:51). Het grondwoord in het 

Grieks hier duidt op "herhaaldelijk". 

Met andere woorden, Jezus ver-

telde hier: "God zal een 
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voortdurende stroom aan openba-

ringen schenken". 

https://www.davidwilkerson.nl/ar-

tikelen/2528/een-open-hemel.html 

2. 21 november 2020: Geloof is 

meer een uitnodiging dan een ge-

bod 

"Hoe groot is het goed dat Gij hebt 

weggelegd voor wie U vrezen, dat 

Gij bereid hebt voor wie bij U 

schuilen ten aanschouwen van de 

mensenkinderen. Gij verbergt hen 

in het verborgene van uw 

aanschijn voor de samenscholing 

der mensen; Gij bergt hen in een 

hut voor het getwist der tongen" 

(Psalm 31:20-21) 

https://www.davidwilkerson.nl/ar-

tikelen/1973/geloof-is-meer-een-

uitnodiging-dan-eengebod. 

html 

3. 2 januari 2021: Niets anders dan 

Christus 

Er bestaat een oud lied in de kerk 

die een diepe betekenis voor mij 

heeft. Het gaat als volgt: "Jezus 

heeft een gedekte tafel waar de 

heiligen van God worden gevoed. 

Hij nodigt Zijn uitverkoren volk 

uit om te komen eten". Die tafel 

staat in de hemelse gewesten, en 

door geloof kunnen we daar 

plaatsnemen. Paulus bevestigt dit 

en zegt Hij "heeft ons mede opge-

wekt en ons mede een plaats 

gegeven in de hemelse gewesten, 

in Christus Jezus" (Efeziërs 2:6). 

https://www.davidwilkerson.nl/ar-

tikelen/2170/niets-anders-dan-

christus.html 

4. 13 februari 2021: Werken der 

duisternis 

“Maar is uw oog boosaardig, dan is 

uw hele lichaam duister. Dus, als 

het licht dat in u is, is uitgegaan, 

wat zal het dan duister zijn!" (Mat-

theüs 6:23). De Schrift is er heel 

duidelijk over dat verborgen zonden 

"werken der duisternis" zijn. We 

weten uit Gods Woord dat het licht 

niets gemeen heeft met het 

duister. 

https://www.davidwilkerson.nl/ar-

tikelen/2529/werken-der-duister-

nis.html 

5. 26 maart 2021: De Glorie van 

God 

En nu, verheerlijk Gij Mij, Vader, bij 

Uzelf ..." (Johannes 17:5) 

https://www.davidwilkerson.nl/ar-

tikelen/1801/de-glorie-van-

god.html 
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Deze activiteit wordt aangeboden 

door Herv. gemeente Puttershoek. 

www.hervormdputtershoek.nl 

Ingezonden door Victor de Haan 

 

BEDANKT 

Beste Gemeenteleden,  

 

Allereerst willen we iedereen be-

danken voor de kaarten 

welke we hebben mogen ontvan-

gen na het overlijden van mijn va-

der, schoonvader en opa.  

Verder wil ik graag even een up-

date geven over mijzelf, daar er re-

gelmatig aan mijn vrouw en zoon 

gevraagd wordt hoe het met mij 

gaat.   

Woensdag 16 september heb ik de 

uitslagen van diverse onderzoeken 

gehad, en deze waren niet zo roos-

kleurig. Dit najaar zullen er weer di-

verse onderzoeken uitgevoerd wor-

den en zal ik regelmatig een bezoek 

aan het ziekenhuis mogen brengen. 

De Sarcoïdose heeft diverse bij-

werkingen opgeleverd met alle ge-

volgen van dien.   

Tot slot willen we iedereen bedan-

ken voor alle steun in de vorm van 

een kaartje, of belangstelling 

via mijn vrouw en zoon, het voelt 

goed dat ik niet vergeten ben.  

 

Flip en Carla Tuk 

 

 

 

OUTLOOK 

 

 

Outlook is weer van start gegaan. 

U bent welkom op donderdagmid-

dag in de Hoeksteen om een spel-

letje te doen, om te biljarten, een 

kaartje te leggen of om een 

praatje te maken. Vanaf 14 uur 

staat de koffie of thee weer klaar.   

Wij houden ons aan de regels van 

het RIVM.  We wassen onze han-

den en houden 1 ½ meter afstand 

van elkaar. Ik hoop u allen weer te 

zien. 

 

Tiem Meijer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hervormdputtershoek.nl/
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OPBRENGST COLLECTEN 

 

Dienstcollecten  

30-08-20 via coll./bank of bus/week 36 € 420,00 

06-09-20 via coll./bank of bus/week 37 € 468,50 

13-09-20 via coll./bank of bus/week 38 € 358,85 

20-09-20 via coll./bank of bus/week 39 € 529,10 

Deurbussen 

27-09-20 Zendingsbussen/september € 169,60 

27-09-20 Jeugdwerkbussen/september € 110,35 

Giften (via coll./bus/bank van 31 aug.t/m 27 sept. 2020) 

 Kerk € 430,00 

 Bekercollecte H.A./Dorcas €   55,00 

 Diaconie/Dorcas € 130,00 

 HJP €     3,75 

 ZWO €     3,75 

 Verjaardagsfonds €     5,00 

 Bloemenfonds €     5,00 

 Hulpfonds Mw. De 

Jonge/Zimbabwe € 234,00 

 Beiroet € 110,00 

Kerkbalans 

 Toezegging 2020  €   86.922,12  

 Reeds ontvangen  €   71.177,49  



 

 

KINDERKLANK 
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De reis door het leven 

 

Ons leven is een reis 

Onderweg naar de bestemming 

Elke nieuwe dag brengt mij 

Een stukje dichterbij 

De reis gaat soms voorspoedig 

Dat maakt je overmoedig 

Maar het kan ook zo moeizaam gaan 

Dat je haast niet kan blijven staan 

Soms zijn de pinnen van je tent 

Zo vastgeslagen in de grond 

Dan weet je dat je verder moet 

Maar dat je dat dan toch niet doet 

Dan twijfel je aan de route 

Is dit de goede weg? 

Dan begin je te verdwalen 

En kom je in duistere dalen 

Maar dan herinner je je weer 

De stem van de Goede Herder 

Hij roept je keer op keer 

Volg Mij, dan kom je veilig thuis 

En raak je niet verdwaald 

Ik weet de weg Mijn dwaze kind 

Ik heb er voor betaald 

Daarom kom je alleen maar thuis 

Als je in Mij gelooft 

De weg die ben ik al gegaan 

Ik heb Mijn leven zelfs gegeven 

Om jou te laten leven 

 

Marry de Haan 

 



 

 

 


