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Wijs mij de weg naar Bethlehem, 

het lijkt zo eindeloos ver. 

in deze nacht hoor ik een stem, 

zie ik een licht, een ster. 

Vertel mij dan tot wie ik ga; 

een koning, kwetsbaar klein, 

die wacht tot ik naar binnenga 

om dichtbij Hem te zijn. 
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KERKDIENSTEN  
   

12 december 2021 10:00  3e Advent 15:30  

Predikant: Ds Breure Ds. G. v.d. Linden 

 Zwijndrecht Waalwijk 

Organist: dhr. H Mannee dhr.  H. Mannee 

Zondagschool/Knd: Gerja en Tineke  

Oppas: mevr. J.v.d. Berg en Nienke Hoek 

Dienstcollecte: Binnenlands diaconaat; stabiel thuis voor kinderen 

Deurcollecte: Hervormde jeugdraad 

   

19 december 2021 10:00  4e Advent 15:00  

Predikant: Ds. J.W. van Schaik Kinderkerstfeest  

 Dordrecht Zondagschool en KND 

Organist: dhr. H. Mannee  

Zondagschool/Knd: Gerda reserve: Elleke  

Oppas: mevr. A.Plaisier en Lieve v.d. Berg 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst St. Het vergeten Kind 

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 

  

24 december 2021 20:30  Kerstnachtdienst  

Predikant: Ds. W.M. de Bruin  

 Bleiswijk  

Organist: dhr. N. v. Oudheusden  

   

Deurcollecte: Evangelisatie 
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25 december 2021 10:00   

Predikant:  Ds. E. van Rooijen  

 Noordeloos 

Organist: dhr. H. Mannee  

Zondagschool/Knd: Gerja reserve: Maaike  

Oppas: mevr. A.v.d. Kolk en Esther de Haan 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Kerk in actie 

  

 26 december 2021  10:00      

Predikant: Ds. J. Noordam  

 Nieuwendijk  

Organist: dhr. N.v.Oudheusden  

Zondagschool/Knd: Tineke reserve: Merel  

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

Dienstcollecte: Diaconie 

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen  

  

31 december 2021      19:30 Oudejaarsavond  

Predikant: Ds. T. Meijer   

 Puttershoek  

Organist: dhr. N. van Oudheusden  

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Oudejaarscollecte 

  

2 januari 2022   10:00      

Predikant: Ds. T.J. de Koning Alphen a/d Rijn 

Organist: dhr H. Mannee  

Zondagschool/Knd: Nadine reserve: Leonie D 

Oppas: mevr. A.Molendijk en Norali Smit 

Dienstcollecte: Geen opgave  

Deurcollecte: Geen opgave 
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9 januari 2022 10:00 17:00 

Predikant: Ds. R. ten Napel Ds. A.J. Mouw 

 ‘s Gravendeel Wijk en Aalburg 

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

Zondagschool/Knd: Merel reserve: Gerda 

Oppas: mevr. P. Vrijlandt en Nathan v.d. Zwaal 

Dienstcollecte: Geen opgave 

Deurcollecte: Geen opgave 

  

16 januari 2022 10:00 17:00 

Predikant: Ds. E. Agterhuis Ds. R. Vogelaar 

 Heinenoord Sulawesi 

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

Zondagschool/Knd: Maaike reserve: Leonie V. 

Oppas: mevr. I. Groeneweg en Joost de Haan 

Dienstcollecte: Geen opgave  

Deurcollecte: Geen opgave  

  

U kunt de diensten ook online bijwonen. Beeld en geluid. 

 

   

   

   

   

www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 

   

Aanpassingen in diensten 
Dit jaar wordt het kinderkerstfeest gevierd op zondag 19 december en niet zoals u 

gewend bent op 1e Kerstdag. De voorbereidingen voor het kinderkerstfeest vragen 

veel tijd. Als anderen 1e Kerstdag na de kerkdienst naar huis gaan om koffie te 

drinken gaat het team van zondagsschool en kindernevendienst aan de slag om 

alles klaar te zetten voor het kinderkerstfeest dat ’s middags gevierd wordt. En als 
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anderen na het kinderkerstfeest naar huis gaan is het team nog bezig om alles op te 

ruimen. Het komt er niet van om thuis rustig kerst te vieren met het gezin. Daarom 

is ervoor gekozen om het kinderkerstfeest een week eerder te vieren.  

De nieuwjaarsdienst is gepland op 2 januari. Dat heeft een totaal andere reden en 

is eenmalig. Het is helaas niet gelukt om voor 1 januari een predikant te vinden. 

Omdat het maar 1 dag scheelt is voor dit jaar besloten de nieuwjaarsdienst te 

combineren met de eerste dienst in 2022. 

We hopen u in beide diensten te mogen begroeten, indien er geen belemmeringen 

zijn door maatregelen van de overheid. 

Atie Meijer, scriba 

BLOEMENGROET 
 

31/10 Fam. A.A. v.d. Berg mevr. N. Muller-Monster 

03/11(dankdag) Kostersechtpaar v.d. Kolk dhr. J. de Klerk 

07/11 mevr. J. van Kleef-Speelman Echtpaar Bijl- v’tZelfde 

14/11 mevr. A. Gravendeel-Verbaas mevr. A.Groenendijk-v. Horsen 

21/11 Nabestaanden v.d. overleden gemeenteleden 

28/11 Hanne Kooij Christine Sterrenburg 

 
 
MEDITATIE 
 

idden in de donkerste tijd van het jaar, vieren we de geboorte van het 

licht. 

Het oude verhaal vertelt van het kind dat is geboren, in de nacht. Het 

werd geboren in een stal, in armoedige omstandigheden, in een eenvoudig gezin. 

 

De symboliek daarvan spreekt telkens weer aan, maar in de huidige 

omstandigheden misschien meer dan anders. Voor veel mensen is het een onzeker 

M 
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en verdrietige tijd. Veel mensen ondervinden de gevolgen door de corona, wat 

betreft gezondheid, maar ook in economisch opzicht. Onbezorgd contact, dagelijkse 

routines: veel van wat vertrouwd en vanzelfsprekend is, blijkt op zijn kop te komen 

te staan. 

In al die donkere situaties heb je behoefte aan een boodschap van licht en vreugde. 

 

De geboorte van het kind, staat voor een nieuw begin, dat er telkens weer is. In de 

kerk leven we van de boodschap van hoop, die ons uit de hemel gegeven wordt. 

Dat vieren we met Kerst. Midden in de winternacht ging de hemel open. 

 

Juist de kwetsbare mensen hebben het meest te lijden onder de omstandigheden. 

Dat geldt in onze eigen samenleving, maar zeker wereldwijd. Dat het Kerstkind 

geboren werd in een armoedige stal, met ruwe herders als kraamvisite, zegt ook 

iets. De liefde die het Kind uitstraalt is er voor iedereen, maar de armen en de 

kwetsbare mogen vooraan staan. 

 

Ik wens u/jullie een goed en 

gezegend Kerstfeest toe. Laten we 

het licht van kerst dit jaar extra 

koesteren en verspreiden in onze 

gemeente. 

 

Ouderling, Evelien Maas 

 

DS. BREURE 
 

Vanaf 4 oktober is ds. Breure uit Zwijndrecht werkzaam als pastoraal medewerker 

in onze gemeente. Ds. Breure werkt 8 uur per week en neemt de bezoektaken van 

onze predikant over. Als kerkenraad zijn we blij en dankbaar dat ds. Breure ons 

komt ondersteunen in het pastoraat. Wij wensen hem een goede tijd met en in onze 

gemeente.  
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Ds. Breure wil zich graag zelf aan u voorstellen: 

U zult intussen gehoord hebben dat ik i.v.m. afwezigheid van ds. Van den Berg een 

paar van zijn taken overneem. Dat zal vooral het pastorale werk zijn.  

Graag stel ik mijzelf aan u voor. Het is toch altijd prettig als je enig idee kunt 

hebben wie die dominee is die je belt om een afspraak te maken voor bezoek.  

Mijn naam is Johan Breure. Een naam met wortels in de Hoekse Waard. Mijn vader 

is geboren op de grens van Numansdorp en Klaaswaal. In Klaaswaal ging hij naar 

school en daar ging het gezin ook naar de kerk. Als ik de A29 rij, richting 

Haringvlietbrug, kom ik langs de plek waar het ouderlijk huis heeft gestaan. Dat is 

al lang geleden afgebroken. Maar het loonbedrijf, initiatief van drie van zijn broers 

is er nog steeds. 

Na mijn studie in Utrecht was mijn eerste gemeente Sebaldeburen. Een klein dorp 

in het Groningse Westerkwartier, op de grens van Groningen en Friesland. Het was 

een parttimefunctie. Daarnaast was ik betrokken bij het Hervormd Streekcentrum 

Sebaldeburen. Vanuit dit centrum organiseerden we jeugdwerkactiviteiten en 

cursussen Geestelijk Vorming voor Gemeenteleden. 

Nogal onverwacht kwam op zeker moment de vraag om soortgelijke activiteiten op 

te zetten in Kenia. Het accent lag daarbij op toerusting van leidinggevenden in 

kerkelijke gemeenschappen. Zelf had ik niet aan zending gedacht. Ik zag mijn 

toekomst in Nederland. Maar als zoiets op je weg komt en de verschillende 

stoplichten blijven op groen staan (zoals psychologische en medische keuringen) 

dan weet je dat je maar een ding kunt doen: je koffers pakken en gaan. We zouden 

voor zes jaar gaan. Het werden er acht. In die tijd ontvingen we ook drie van onze 

vier adoptiekinderen. Na Kenia volgde Namibië om uiteindelijke na vijftien jaar 

terug te keren naar Nederland. 

Al snel na onze terugkeer kwam ik in contact met de Herv. Gemeente 

Geldermalsen-Oost. Ondanks ruime ervaring was het in zekere zin toch mijn eerste 
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gemeente. Veel moest geleerd worden en vooral ook de vraag: wie ben je nu zelf 

als predikant? Hoe kijk je vanuit Bijbels perspectief tegen de verschillende 

vraagstukken aan waar je als predikant mee te maken krijgt. Het was een boeiende 

tijd.  

En dan ben je tegen de zestig en krijg je de gelegenheid om nog een aantal jaren in 

een andere gemeente te werken. Ik heb het altijd als een voorrecht gezien om op 

die leeftijd nog een nieuwe uitdaging aan te kunnen gaan. Het beroep kwam van de 

Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek. Aan de andere kant van de Oude 

Maas. Hemelsbreed een paar kilometer van Puttershoek. Een mooie gemeente 

waar ik met plezier mijn werk heb gedaan tot mijn emeritaat vorig jaar, 1 maart 

2020. 

En nu hoop ik in uw midden mee te werken aan het gemeenteleven. Dinsdag- en 

woensdagmiddag zal ik bezoekwerk doen. De namen krijg ik van de ouderlingen. 

Het zal vooral gaan om gemeenteleden die anders door ds. Van den Berg zouden 

zijn bezocht. Daarnaast heeft de kerkenraad gevraagd om ook voor te gaan bij een 

uitvaart.  

Ik zie uit naar een goede tijd met elkaar.  

Met een hartelijke groet 

Ds. Johan Breure 

Zwijndrecht 

 

PASTOPRAAT 
 
Wat een rare tijd. We dachten dat we het ergste hadden gehad en we hebben 

afgeschaald. Nu ik dit schrijf staat de middagdienst in de schijnwerpers. Stoppen 

we er mee of gaan we dienst vervroegen. 

Op maandag 29 november vergaderde de kerkenraad digitaal om dit te bespreken. 
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Voor ons als ouderlingen is het een moeilijke tijd. Waar het gewoon was om bij 

eenieder aan te gaan is het nu maar behelpen en kijken wat de mensen zelf willen. 

Door de onzekere tijden laten we ons niet uit het veld slaan.  

 

Sinds september is onze predikant ziek. Dat betekent meer werk voor ons als 

consistorie. We gaan er vol voor en zitten zeker niet stil.  En gelukkig worden we 

ondersteund door ds. J. Breure die tijdelijk in onze gemeente is aangesteld als 

pastoraal medewerker. Hij is voortvarend te werk gegaan en heeft al met veel 

gemeenteleden contact gehad en veel bezoeken afgelegd. Ook vult hij enkele gaten 

in het preekrooster in.  

 

Het preekrooster vullen is een taak waar we niet te licht over moeten denken. De 

preekroosters voor 2023 staan al in de steigers en vragen de volledige aandacht. Er 

wordt hard gewerkt om predikanten op de preekstoel te krijgen.  

 

Op 30 oktober zijn we met de voltallige kerkenraad bij elkaar geweest om te kijken 

hoe we verder moeten in de toekomst en dan praten we over “Waar staan we over 

5 jaar”? Ideeën te over, maar nu de uitvoering nog. Waar haal je de tijd, en mensen 

vandaan om de plannen die uit de enquête tevoorschijn zijn gekomen uit te (laten) 

voeren. Er wordt gewerkt aan een beleidsplan voor 2022 – 2025. Binnenkort hoort u 

hier meer over.  

 

Dit jaar treden veel kerkenraadsleden af. Er zijn door de gemeente veel namen 

voorgedragen waarvoor dank en binnen de kerkenraad worden die voordrachten 

gebruikt om mensen te benoemen in de verschillende ambten. Op dit moment zijn 8 

van de 12 vacatures weer ingevuld. Daar zijn we dankbaar voor. We hopen 

natuurlijk in januari weer met een voltallige kerkenraad van start te kunnen gaan. 

 

Ook willen we uiteraard op de hoogte blijven als u iets mankeert of anders de 

aandacht nodig heeft. Voor sommige dingen moeten we u dan misschien 

doorverwijzen naar de diaconie. Weet wel als u iets dwars zit kom naar ons toe. 

Alleen praten kan soms al veel oplossen. 
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Wat was het fijn dat we weer een enkel keer koffie hebben kunnen drinken met 

elkaar en dat u er weer eens bij kon zijn. En wat jammer dat dit in november weer 

afgelast moest worden. Ook de preekbespreking die op verzoek gepland was voor 

12 december kan helaas niet doorgaan.  

 

Laten we niet vergeten dat het woord ons voedt opdat we geestelijk niet uitgeput 

raken. Laten we zo bemoedigend naar elkaar omkijken niemand vergeten: Is 

iedereen er nog? Stuur eens een kaartje of bel iemand op het kan soms de dag 

doorbreken van het alleen zijn.  

Ouderling, 

Hugo Snaaijer 
 

DIACONIE/ZWO 
 

De bekercollecte van zondag 19 september was bestemd voor Pastor Louis en heeft 

het mooie bedrag van   

€ 1211,90 opgebracht. 

De bekercollecte van zondag 14 november was bestemd voor Stichting Gave, 

opvang Afghaanse vluchtelingen in Nederland en heeft € 659,20 opgebracht. 

Bij het Klankbord van oktober zat een flyer van de ZWO voor de Dorcas voedselactie 

deze heeft € 1185,50 opgebracht. 

Wij willen iedereen heel hartelijk dankzeggen voor al deze giften. 

 

Op 1e kerstdag ’s morgens is de deurcollecte voor Kerk in Actie 

Een gammele tent, extreme kou of juist de ondraaglijke hitte, onveiligheid. Gebrek 

aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. Maar misschien wel 

het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de 

realiteit waarin duizenden kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. 

Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie. Doe mee! Geef licht 

aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. 

Namens de Diaconie 

Tineke van Horssen 
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PROJECT VOOR DE JONGEREN NAMENS DE ZENDINGS- COMMISSIE  
 

Ds. Vogelaar komt in januari met 

verlof naar Nederland en gaat 16 

januari voor in de middag- dienst. 

Wij kunnen dominee Vogelaar 

helpen met zijn zendingswerk in 

Sulawesi door geld te sparen 

waarmee in Indonesië het 

zendingswerk kan doorgaan door 

het doen van klusjes. De klus- 

kaarten worden 2 januari uitgedeeld tijdens de KND en liggen ook onder de toren. 

Wat is de bedoeling van deze kluskaart? Op de kluskaart staan verschillende klusjes 

die je kunt doen voor je ouders, familie, kennissen of buren. Vraag of je een klusje 

voor hen mag doen.  

Je mag natuurlijk dezelfde klus vaker doen. Het geld dat je hebt verdiend, kun je in 

een spaarpot doen. Als de kluskaart vol is, vul je op de kaart in hoeveel geld je hebt 

verdiend.  

Vraag aan je vader of moeder of ze het verdiende geld over willen maken naar de 

Diaconie Hervormde gemeente  

Puttershoek onder vermelding van “kluskaart” Ds. Vogelaar NL39 RABO 0373710089. 

 

Dankjewel voor je inzet! Spaar je mee? Wist jij dat het op sommige plekken in de 

wereld verboden is om over de Heere Jezus te vertellen? Soms is het zelfs verboden 

om uit de Bijbel te lezen of om als christenen thuis samen te komen. We willen graag 

dat steeds meer mensen de Heere Jezus leren kennen en jij kunt daarbij helpen. 

Spaar je mee? 

De klusjes actie loopt van 1 januari tot 15 januari 2022 

Extra kaarten zijn verkrijgbaar bij de zendingscommissie 

Cockie Snaaijer  

cockiesnaaijer@gmail.com 

mailto:cockiesnaaijer@gmail.com
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BIJBEL LEZEN EN GEBED 
 

Wandelen met God 

Er is een tijd geweest dat ambtsdragers een gemeentelid wat niet meer zo 

regelmatig naar de kerk kwam met enig gezag konden bevragen naar het hoe en 

waarom. De wat volgzame types verschenen dan weer enige tijd regelmatig, de 

meer brutalen ketsten het verwijt af met de opmerking dat ze God evengoed in de 

natuur konden ontmoeten. 

Het valt te vermoeden dat dit laatste slechts een smoes was; ik heb het in ieder 

geval altijd maar bij de kerkgang gehouden om wijzer te worden aangaande de 

dingen van Gods Koninkrijk. Ik had dan ook nooit kunnen denken dat ook ik mezelf 

op 's Heren wegen en paden zou begeven in plaats van aan te schuiven rond de 

preekstoel. 

Naast kerkgang had ik altijd al wel een serieus ritueel van Bijbellezen en gebed, en 

ook een goed gesprek en af en toe een theologisch boek versmaadde ik niet. De 

beperkingen rond corona openden echter verrassende perspectieven en nog weer 

een wending in het geestelijk leven.  

Geen kerkgang, falende techniek, verbod op zingen; het voelde wat leeg, al volgde 

ik wel geruime tijd met stichting en genoegen de morgendiensten van een ander 

kerkverband in een naburig dorp via you tube. Uiteindelijk heb ik ook dat losgelaten. 

De leegte werd sindsdien echter goed gevuld: Op de vroege morgen onder het 

genot van een paar koppen koffie een hoofdstuk Bijbellezen, een dagboekgedeelte, 

en ja, als je in de kerk niet zingen mag, kun je het ook gewoon thuis doen. Zo ben ik 

vanaf psalm 1 alles wat ik herkende - en dus de melodie wist - gaan zingen; alle 

coupletten in plaats van het vers 1 en 3 syndroom wat we in de kerk zo gewoon 

zijn. Op deze manier krijg je het hele verhaal mee - een verrijking. Vervolgens: een 

flinke wandeling, een fietstocht, of - als de weersomstandigheden dat niet toelaten 

- een halfuur op de hometrainer. Dat is dan tegelijk het gebedsmoment. Vaste 

punten als dankzegging, schuldbelijdenis, verootmoediging en lofprijzing krijgen 
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vorm, of worden gekleurd door hetgeen gelezen en gezongen werd. Het eigen 

leven, de nood en schuld van de mens, de wereld en de kerk worden beschouwd, 

overpeinsd en zo voor God gebracht.  

Een half uur hometrainer is nog te overzien, maar een wandeling van 10 km 

betekent pakweg 2 uur bidden. Dat lijkt veel, maar anders dan een lijst 

gebedspunten in een relatief kort, geconcentreerd tijdsbestek, is het als een vrij, in 

de wijdse ruimte en onder de open hemel in alle rust gevoerd gesprek met een 

goede, intieme vriend bij wie je alles durft te geven, zonder schaamte, geen stand 

of status ophoudend. Er zijn momenten van zwijgen, gedachten ordenend. 

Gedachten dwalen soms af door wat je onderweg tegenkomt, komen weer terug in 

het geestelijk kader en krijgen plaats in dat wonderlijke gesprek. 

Ik voel me iedere keer weer rijk gezegend na zo'n geestelijke reis, en laat de 

morgendienst er momenteel even voor schieten. Voor wie mij daar gemist heeft: 

het gaat goed met mij, heel goed. 

Voor iedere broeder en zuster is de omgang met God een eigen persoonlijke zaak; 

mogelijk op een andere manier vreugdevol het contact met God ervarend; of 

misschien ook wel een moeizame woestijnervaring. En wat nu zo goed en mooi is, 

kan zomaar in de versukkeling raken als het leven moeilijk wordt. Het leek mij in 

ieder geval goed mijn ervaringen te delen, wie weet ter inspiratie - al is het 

natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen de kerkdiensten dan maar links laat 

liggen. 

Cor Gravendeel 

Ga met God en hij zal met je zijn 

jou nabij op al je wegen 

met Zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 

Korte terug- en vooruitblik 

Het laatste Klankbord van een kalenderjaar is een ideale gelegenheid om heel even 

achterom te kijken naar wat geweest is en wat er komen gaat. Net als in 2020 het 

geval was, is was ook 2021 een turbulent jaar geworden met eerst beetje bij beetje 

een langzame teruggang van de coronatijd naar het oude ‘normaal’ terwijl nu, in de 

periode dat wij weer toeleven naar de inleverdatum van het Klankbord, de 

pandemie in alle hevigheid weer opleeft. Laten wij hopen en bidden dat 2022 een 

beter jaar zal gaan worden. 

Begroting 2022   

Op een afzonderlijke pagina is te vinden de Begroting van het komende jaar 

waaraan intussen is gewerkt met deze laatste zin van de terugblik als uitgangspunt. 

In de cijfers van Begroting is rekening gehouden met de, mede door de veroorzaakte 

coronamaatregelen, verminderde kerkgang, die zijn weerslag had en heeft op de 

collecte-inkomsten. Wij hopen dat dit tijdelijk is en doen een beroep op u als 

gemeente hieraan te denken bij de komende Aktie Kerkbalans.  Wij verwijzen u 

verder ook naar de tekstuele Toelichting bij de Begroting.  
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Toelichting bij de Begroting 2022  

-Jaarlijkse Bijdragen: De ontvangsten van de Jaarlijkse Bijdragen liepen tot 2019 

aardig in de pas met de kosten van Pastoraat. Met de ontvangsten uit Collecten en 

Giften was het ook redelijk mogelijk de overige kosten van onderhoud enz. te 

bekostigen. Mede door de verlaging van de opbrengsten Levend Geld als gevolg 

van door de coronapandemie veroorzaakte vermindering van het kerkbezoek door de 

noodgedwongen verlaging van de fysiek bezochte kerkdiensten, alsmede ook door 

de extra Kosten voor Pastoraat in verband met de ingeschakelde noodhulp als 

gevolg van de ziekte van de predikant, is hierin een duidelijke kentering gekomen 

die vooral in het boekjaar 2022 merkbaar zal worden. Als gevolg hiervan kunnen 

geen reserves voor toekomstige kosten/verplichtingen worden getroffen zoals 

gebruikelijk was, en zullen de onderhoudskosten geheel ten laste van de hiervoor 

getroffen voorziening moeten komen. Het uiteindelijke negatieve resultaat van het 

verslagjaar tussen zal noodgedwongen op de Algemene Reserve in mindering 

moeten worden gebracht.  

–Monumentale Onderhoudskosten: In de begroting voor 2022 zit tevens opgenomen 

een flink bedrag dat in 2021 in de begroting wel al stond opgenomen, maar niet 

daadwerkelijk werd uitgegeven. Daardoor is een flink deel van het in 2021 begrote 

negatieve resultaat doorgeschoven naar 2022. -Pastoraatkosten:  

-Pastoraatkosten: De Pastoraatkosten zullen naar verwachting in 2022 hoger 

uitvallen als gevolg van de ziekte van de dominee. Hiervoor is het laatste kwartaal 

een emeritus-predikant tijdelijk is ingehuurd voor hulp in het Pastoraat. Zeer recent 

is besloten deze tijdelijke hulp enkele maanden te verlengen. De extra kosten 

hiervoor waren nog niet in de cijfers van deze begroting opgenomen en zijn ook 

moeilijk te becijferen, gezien de onzekere ontwikkeling van het verloop van het 

ziekteproces. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Cor Groenendijk - Penningmeester 
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NIEUWSBRIEF 
 

De voorbereidingen voor de nieuwsbrief zijn 

in volle gang. Zoals u weet is er besloten om 

wekelijks een nieuwsbrief uit te brengen met 

de meest actuele berichtgeving van en voor 

de gemeente.  

Vaste onderwerpen worden: 

• Liturgie 

• De mededelingen zoals die wekelijks voor de dienst worden gegeven 

• Het leed en lief lijstje 

• De activiteiten die in de nieuwe week staan gepland 

Daarnaast is er ruimte voor bijzondere of éénmalige berichten. 

Het ontwerp en verspreiding van de nieuwsbrief wordt voorbereid door een aantal 

leden vanuit de werkgroep communicatie. 

Om een goede continuïteit te waarborgen is het belangrijk dat er team kan worden 

gevormd die de brief wekelijks gaat verzorgen. Op dit moment zijn er twee leden 

die dat gaan doen maar de wens is om dit uit te breiden naar minimaal 4 personen. 

Dus als dit ook iets voor u is schroomt u zich dan niet en meldt u aan. Dit kan via 

het mailadres nieuwsbrief@hervormdputtershoek.nl 

Er zijn op dit moment circa 14 gemeenteleden die zich hebben opgegeven voor het 

ontvangen van de nieuwsbrief maar er kunnen er nog veel meer bij. 

Dus geef u op! Graag via het invulformulier op de website. 

Dit formulier is te vinden op de pagina “Nieuwsbrief” onder de knop “Actueel” van 

de website www.hervormdputtershoek.nl 

Opgave kan ook per email: nieuwsbrief@hervormdputtershoek.nl 

Namens de werkgroep nieuwsbrief, 

 

Krijn Bor. 

 

mailto:nieuwsbrief@hervormdputtershoek.nl
http://www.hervormdputtershoek.nl/
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EEN BIJZONDER VERHAAL 
 

Er was eens een oude man. Hij was heel rijk en woonde in een groot landhuis met 

een grote tuin er om heen. Toch was er een groot verdriet in zijn leven. Hij was al 

vele jaren weduwnaar. Bij de geboorte van zijn zoon was zijn vrouw gestorven. 

Vele jaren leefden vader en zoon samen in dit mooie huis. De vader hield veel van 

zijn zoon. Zoveel zelfs dat hij op een dag een kunstschilder liet komen en hem 

opdracht gaf een portret, een schilderij van zijn zoon te maken. Toen het schilderij 

klaar was kreeg het een mooi plekje op de schoorsteenmantel. 

Enkele jaren later stierf de zoon in een oorlog en was de man helemaal alleen. Er 

ging geen dag voorbij of hij stond wel een paar minuten naar het schilderij van zijn 

zoon te kijken. 

Niet lang daarna stierf ook de oude vader. Na zes weken kregen alle erfgenamen 

een brief van de notaris, waarin stond dat alle eigendommen en bezittingen van de 

oude man geveild zouden worden. Al zijn mooie meubels en antieke kasten, zelfs 

zijn huis en land zouden verkocht worden. 

Toen iedereen op de bewuste dag aanwezig was, opende de notaris de veiling. 

Dames en heren, zo begon de notaris, in het testament staat dat voordat de veiling 

begint, eerst het portret van de zoon geveild moet worden.  

“Wie biedt er geld voor het schilderij van de zoon?” Niemand zei iets. De mensen 

keken elkaar eens aan. Ze waren niet voor het portret van de zoon gekomen.      

“Wie biedt er geld”, herhaalde de notaris. Toen ging er langzaam een hand 

omhoog. Het was de hand van de oude tuinman. Hij had de zoon goed gekend, had 

hem op zien groeien en had altijd veel van hem gehouden. Voor een klein bedrag 

werd het schilderij aan hem overhandigd. Dames en heren, zo ging de notaris 

verder, de veiling is gesloten. Want ik lees in het testament dat wie het portret van 

de zoon heeft, al het andere erbij krijgt, voor niets. Wie de zoon heeft, heeft alles… 
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Een mooi verhaal, toch? Ook een “bijbels verhaal”, want in 1 Joh. 5 staat: 

“Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het 

leven niet”. 

Elke vergelijking gaat mank. Deze ook. Toch is het een bijzonder verhaal. Want als 

de Zoon van God in je hart leeft, als Hij het voor het zeggen heeft, dan heb je alles 

wat je in dit het leven nodig hebt. Daarvoor wordt het Kerstfeest….!                                    

Ingezonden door trouwe KB-lezer. (Naam bij redactie bekend) 

 

 

PASTORAAL MELDPUNT 
 

Pastoraal meldpunt 

We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd. 

Daarom is er sinds kort een pastoraal meldpunt in het leven geroepen. Bij dit 

pastoraal meldpunt kan ieder gemeentelid terecht met vragen op pastoraal 

gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen.  

Bel naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of stuur een email naar 

pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl 

Natuurlijk kunt u ook nog steeds terecht bij uw wijkouderling.  

Aarzel niet, maar bel of mail.   

 

 

 

mailto:pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl
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ZONDAGSSCHOOL/KINDERNEVENDIENST 
 

 

Hallo allemaal, 

Fijn dat jullie dit stukje weer lezen! 

Nog een paar weekjes school en dan 

is het alweer kerst. Maar eerst wil ik 

jullie vertellen hoeveel schoenendozen 

er zijn verzameld, wat hebben jullie 

goed je best gedaan zeg. Op de foto 

zien jullie de auto volgeladen met 

allemaal gevulde dozen. Was het leuk 

om de dozen te vullen? In totaal zijn er 

56 dozen ingeleverd. De gereformeerde kerk deed ook mee, die hadden 40 dozen.  

Het is alweer bijna tijd voor het kerstfeest. Komende zondagen behandelen we het 

adventsproject vol met mooie verhalen en leuke opdrachten. Het thema dit jaar is 

‘Tel je mee’. De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het kerstverhaal 

maakt dat op een bijzondere manier duidelijk. Jezus zelf kwam naar de aarde als 

een klein en hulpeloos kind. Zo liet God aan ons zien dat juist ‘kleine’ mensen, 

zonder macht en invloed, een speciale plek bij Hem hebben.  

En natuurlijk als afsluiting de kerstmusical. Veel van jullie zijn hier al hard voor aan 

het oefenen. Dit jaar is de musical op zondag 19 december. Hopelijk kan alles 

doorgaan. Succes met oefenen voor de kerstmusical! 

Groetjes namens de leiding van de zondagsschool en de kindernevendienst, 

Merel in’t Veld 
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BERICHTEN 
 
OUTLOOK 

Outlook is sinds de startweek in september weer wekelijks bij elkaar geweest. De 

opkomst was boven verwachting en we hebben zelfs enkele nieuwe deelnemers 

mogen begroeten. Helaas moesten wij eind oktober weer stoppen omdat het aantal 

corona besmettingen fors toe nam.  We blijven hopen op betere tijden. Misschien 

kunnen wij in januari weer opnieuw kunnen beginnen.  

 

BEDANKJE 

 

Via deze weg wil ik iedereen voor de 2e keer in korte tijd heel hartelijk danken voor 

het medeleven d.m.v. kaarten, telefoontjes en gebed tijdens mijn verblijf in het 

Ziekenhuis en het Zorghotel. Door de coronamaatregelen mocht ik geen bezoek 

ontvangen in het Zorghotel. Het was hartverwarmend om weer zo veel kaarten te 

mogen ontvangen uit de gemeente. Inmiddels ben ik gelukkig weer thuis waar ik 

verder werk aan mijn herstel. 

Met een hartelijke groet, 

Mevr. A. Groenendijk-van Horssen 

Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten en telefoontjes met 

bemoedigde woorden. 

Uit de onderzoeken is gebleken dat er geen uitzaaiingen zijn en word ik zo gauw 

mogelijk aan mijn voet geopereerd. 

De heupoperatie laat nog even op zich wachten. 

Ik wens u allen gezegende kerstdagen toe en een goed Nieuwjaar. 

Nogmaals dank, het heeft mij goed gedaan 

Mevr. N. Muller-Monster 

Wiekenkruis 10 
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Bedankje 

Beste mensen, 

Graag wil ik eenieder bedanken voor het medeleven na mijn val en de 

ziekenhuisopname. Veel dank voor de belangstelling en de mooie kaarten. Het heeft 

mij goed gedaan. 

Net vriendelijke groet, 

Mevr. A. Gravendeel-Verbaas. 

 

 

ROMMELMARKT 

 

Hallo Allemaal,  

 

We kunnen (tot nu toe) gelukkig weer met de EMMA dames bij elkaar komen.  

 

De Sinterklaasviering hebben we gehad en gaan ons nu voorbereiden op de 

Kerstviering op 22 december.  

 

Maar we gaan eerst nog op 8 december met elkaar naar Intratuin.  

 

Een druk programma dus, maar ook met veel gezelligheid na de lange Corona stop.  

 

De dames van EMMA  wensen U allen GEZEGENDE  KERSTDAGEN en een GOED en 

GEZOND 2022 
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OPBRENGSTEN COLLECTEN 
 

 

Collecten : via coll./bank/app of bus oktober 2021 

    

03-10-21 week 41  €           180,25 

10-10-21 week 42  €          292,40 

17-10-21 week 43  €           429,80 

24-10-21 week 44  €           272,10 

31-10-21 week 45 € 404,25 

     

Deurbussen: 

31-10-21 Zending/okt.(zwo) € 101,50 

31-10-21 Jeugdwerk/okt.(hjp) € 92,40 

Giften en collecten: oktober 

 kerk € 1390,00 

 Diaconie  € 170,00 

 Bloemen € 30,00 

 Klankbord € 10,00 

 Verjaardagsfonds  € 25,00 

 Hulpfonds mevr. De Jonge € 50,00 

 HA (HtH) Pastor Luis 3/10 € 56,30 

 Kerk en Israël 3/10 € 195,05 

 ZWO/PKN geloofsopvoeding € 195,05 

 Kerk in Actie-Werelddiac 24/10 € 175,70 

 Dorcas Voedselpakketten € 50,00 

Kerkbalans: 

 toezegging 2021 € 83.507,08 

 reeds ontvangen € 73.912,61 

    

Kerkelijk bureau, Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek 
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Collecten : via coll./bank/app of bus november 2021 

    

03-11-21 week 45  €           239,20 

07-11-21 week 46  €          347,80 

14-11-21 week 47  €           195,65 

21-11-21 week 48  €           215,50 

28-11-21 week 49 € 172,35 

     

Deurbussen: 

28-11-21 Zending/nov.(zwo) € 75,90 

28-11-21 Jeugdwerk/nov.(hjp) € 63,20 

Giften en collecten: november 

 kerk/ div. giften € 510 

 Diaconie 28/11 € 138,60 

 Kerk in Actie-Diaconaat € 188,50 

 Kerktelef.busje dorp (2x) € 447,50 

 Verjaardagsfonds nov € 65,00 

 Dankstondcoll. 3/11 € 520,20 

 Kinderdankdienst 3/11 € 20,40 

 HA Stichting Gaven 14/11 € 659,20 

Kerkbalans: 

 toezegging 2021 € 83.159,08 

 reeds ontvangen € 78,134,37 

    

Kerkelijk bureau, Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek 
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Nog even wat belangrijke gegevens 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 Puttershoeke-mail: 

kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl  

• telefoon: vraag een terugbelverzoek voorzien van naam en 

telefoonnummer aan per mail of brief/post 

Ledenadministratie 

De ledenadministratie is te bereiken voor elke wijziging van niet financiële 

persoonsgegevens door het sturen van een mail aan:  

ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl 

Collectebonnen  

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/reg.nr. kunt u opvragen bij de 

ledenadministratie of het kerkelijk bureau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl
mailto:ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl
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