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INFORMATIE  COLOFON 
   

Predikant: Vacant  Eindredactie 

Consulent: ds. J. Breure  Arie Naaktgeboren 

ds.breure@hervormdputtershoek.nl   078-6761879 

  __________________________ 

Scriba  Redactie 

mevr. A.E. Meijer-Melissant  Arie Naaktgeboren 

Pieter Repelaarstraat 82, 3297 BM Puttershoek  Kalinka de Geus 

078-8422508 / scriba@hervormdputtershoek.nl  __________________________ 

Kerkelijk bureau / ledenadministratie  Layout 

Kerkplein 3, 3297 AX Puttershoek  Krijn Bor 

Telefonisch contact: terugbelverzoek per mail / post  __________________________ 

kerkelijkbureau@hervormdputtershoek.nl  Kopij 

ledenadministratie@hervormdputtershoek.nl  t/m 6/02/2023; 19:00 uur 

Koster  klankbord@hervormdputtershoek.nl 

Familie v.d. Kolk  of  Pieter Repelaerstraat 78 

Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek  __________________________ 

078-6764033 / koster@hervormdputtershoek.nl  Volgende nummer 

Johan de Klerk  12/02/2023 t/m 18/03/2023 

Kerkauto  __________________________ 

Bart Dorsman tel.: 06-12291480  Vragen over bezorging 

Zaalreservering De Hoeksteen  Jan Plaisier 

Leonie Verrijp  Schaduwrijk 71 

078-8423672 / hoeksteen@hervormdputtershoek.nl  078-6762151 

  __________________________ 

Banknummers  De redactie behoudt zich het recht  

Kerkrentmeesters:i          NL38 RABO 0373 7112 71  voor om kopij in te korten. Te laat 

Diaconie:                          NL39 RABO 0373 7100 89  aangeleverde of anonieme tekst  

ZWO:                                NL39 RABO 0373 7100 89  kan niet worden verwerkt. 

HJP:                                  NL04 RABO 0373 7113 01  Druk- en zetfouten voorbehouden. 

Verjaardagfonds:             NL85 RABO 0373 711 298   
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IK ZAL ER ZIJN 

 

"DE TOEKOMST IS ZEKER, JA EINDELOOS GOED. 

ALS IK EENS MOET STERVEN, ALS IK U ONTMOET: 

DAN DROOGT U MIJN TRANEN, U NOEMT ZELFS MIJN NAAM. 

U BLIJFT BIJ MIJ JEZUS, LAAT MIJ NIET GAAN." 

 

SELA 
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KERKDIENSTEN  
 
15 jan 2023 10:00  17:00 

Predikant: ds. D. Smink ds. A.B. Vroomans 

 Alblasserdam Rijnsburg 

Organist: Nico van Oudheusden Nico van Oudheusden 

Zondagsschool: Gerda, Gerja, Maaike  

Oppas: Ina Groeneweg, Anna van Eck 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: GZB project ds. Vogelaar Sulawesi 

   

22 jan 2023 10:00  17:00  

Predikant: Prop. J.W. Sterrenburg ds. G. van der Linden 

 Hardinxveld-Giessendam Waalwijk 

Organist: Henk Mannee Henk Mannee 

Zondagsschool: Nadine, Tineke, Merel 

Oppas: mw. A. Molendijk, Jolijn Dekkers 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Oecumene week van het gebed 

  

29 jan 2023 10:00 Viering Heilig Avondmaal 17:00 Voortz. H.A. 

Predikant:  drs. J. Bijl ds. B.E. Weerd 

 Strijen Papendrecht 

Organist: Nico van Oudheusden Nico van Oudheusden 

Zondagsschool: Gerja, Leonie, Frank  

Oppas: mw. A. Plaisier, Nathan v.d. Zwaal 

Bekercollecte: Diaconie 

Deurcollecte: Onderhoud groenvoorziening 
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5 feb 2023 10:00   17:00 

Predikant: ds. R.H.M. de Jonge Prop. J.W. Sterrenburg 

 Leiden Hardinxveld-Giessendam 

Organist: Henk Mannee Henk Mannee 

Zondagsschool: Tineke, Gerda, Merel 

Oppas: mw. A. v.d. Kolk, Hannah v.d Zwaal 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Pastoraat eigen gemeente 

  

12 feb 2023 10:00 17:00 

Predikant: drs J. Bijl ds. G.v.d. Linden 

 Strijen Waalwijk 

Organist: Nico van Oudheusden Nico van Oudheusden 

Zondagsschool: Leonie, Gerja, Maaike 

Oppas: Esther den Haan, Norali Smit 

Dienstcollecte: Kerk en  Eredienst 

Deurcollecte: Onderhoude groenvoorziening 

 

 

 

BLOEMENGROET 
 

4 dec mw. P. de Klerk-de Geus Mw. A.J. van Eekelen-van 

Oudheusden 

11 dec Mw. S. Kwakernaat-Valk Mw. M.J. Goud-v.d.Burgh 
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MEDITATIE 
 

Het allerbeste voor het nieuwejaar. 

Hoe vaak hebben we dit moeten horen of hebben we het zelf uitgesproken.  

Wat heeft het nieuwe jaar voor ons in petto? Voorspoed, ziekte, gemis, 

eenzaamheid?  

Toen ik hierover wilde schrijven kwam ik het volgende tegen op internet van         

ds. Johan Hoornenborg die schrijft als volgt: 

“In Lucas 2 lezen we over Simeon, die het kind Jezus in de armen neemt. Voor 

Jozef en Maria is hij een vreemde. Toch geven ze het kind Jezus in zijn armen. 

Simeon kijkt Maria strak aan en spreekt over vallen en opstaan en hij zegent hen. 

Zegenen betekent: goede woorden spreken. 

Met zegenen verwacht je dat het de ander goed zal gaan. Maar de werkelijkheid 

van Jezus’ leven zal anders zijn. Simeon zegt: ‘Weet wel dat velen in Israël door 

Hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist 

wordt, en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid 

van velen aan het licht komen’. 

Deze woorden zeggen veel over Jezus leven. Door zijn werkwijze worden vele 

mensen van ziekte genezen en krijgen ze een nieuwe kans in het leven. Hij is dicht 

bij de mensen en helpt hen verder. Maar zijn werkwijze leidt tot zijn dood. Maria zal 

daar erg veel verdriet van hebben. Ze zal het ervaren als een zwaard door haar ziel. 

Ook zal zijn optreden mensen voor de keus stellen. Is hij iemand die slechts een 

bijzonder mens is of is hij de Redder van de wereld? Het komt er op aan of we 

Jezus serieus nemen of niet. Het heeft met vallen en opstaan te maken. Wie Jezus 

serieus neemt zal opstaan. Simeon spreekt goede woorden over Jezus maar geen 

gemakkelijke woorden. Hij geeft eerlijk aan waar het om gaat. Hoe staan we 

tegenover het kind Jezus? Simeon zegent en daarmee staat hij midden in de 

werkelijkheid. Zegenen is naast de ander staan en goede woorden spreken over de 

ander. Zegenen is goede woorden spreken op het goede moment, zodat de ander 

verder kan.  

Elk mens is van waarde. 

Vorig jaar hebben we als gemeenten vieringen gehouden met de oudejaars- en 

nieuwjaarsdiensten. We hebben God om een zegen gebeden voor het nieuwe jaar. 
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Toen wisten we nog niet dat het een bizar jaar zou worden, dat we afstand van 

elkaar moesten nemen en dat er oorlog zou komen en dat de pandemie nog niet 

weg is. 

Heeft God onze Nieuwjaars zegen dan niet gehoord? Voorzichtig wil ik die vraag 

stellen. Toch krijg ik daar geen antwoord op. Zegenen betekent niet dat het je altijd 

voor de wind gaat. Ook voor Jozef en Maria en hun kind Jezus was die zegen van 

Simeon niet een garantie dat hun moeilijkheden bespaard werden. Met de zegen 

van God vertrouwen we er op dat God zich aan zijn beloften houdt. En daarom 

hoeven we niet bang te zijn. We mogen vertrouwen dat we bij God terecht kunnen, 

dat we bij hem kunnen aankloppen. Want Jezus zegt: ‘Ik sta voor de deur en ik klop. 

Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen, en wij 

zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. Want ik ben met jullie alle dagen tot 

aan de voltooiing van deze wereld’. Dat is het teken van Kerst, het teken van 

Immanuel, God met ons. En dat is het diepste wat van God gezegd kan worden.” 

 

Nee, het is maar goed dat we niet weten wat er gebeurt dit jaar, maar laten de 

woorden van Paulus ons inspireren dat niets ons kan scheiden van de liefde van 

God. 

Ik bid en hoop voor u en jou dat die belofte in je hart zit verankerd, en dat wanneer 

de stormen van alle dag op je inbeuken je overeind mag blijven ziende op hem. 

Laten we zo op weg gaan onder de hoede van Jezus en ons richten op wat komt 

onder zijn zegenende handen. 

 

Ouderling Hugo Snaaijer 

 

 
PASTOPRAAT 

 

Allereerst wil ik u allen Gods zegen toewensen voor het nieuwe jaar. We staan aan 

het begin en we kijken vooruit. Vele mensen zullen plannen maken voor het 

komende jaar. Misschien u ook.  Er zullen ook mensen zijn die voorzichtig zijn en 

geen plannen maken.  In deze wereld is immers niets meer zeker.  Er is in de 

Oekraïne een oorlog gaande en wij gaan van crisis naar crisis.  Kun je dan wel 
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vooruitkijken en plannen maken? Hoe doen wij dat in de kerk? Mogen wij in de kerk 

ook plannen maken?  Jazeker!  Allereerst is het aan het begin van het nieuwe jaar 

een uitgelezen kans om als gemeente samen af te spreken dat iedereen meewerkt 

aan de opbouw van de gemeente. Laten wij samen de handen ineenslaan en de 

schouders onder het gemeentewerk zetten. Dan zal God ons werk zegenen.  Want 

er moet veel gebeuren in het komende jaar.  Zoals u weet zijn wij sinds juni 2022 

vacant. Het komende jaar moeten wij op zoek naar een nieuwe herder en leraar. De 

kerkenraad heeft een beroepingscommissie samengesteld.  De commissie komt uit 

de breedte van onze gemeente. Dit zijn de heren: Arie van den Berg, Arie 

Naaktgeboren, Gert Euser en Joost de Haan. De dames: Jacolien Hoek, Jenneke 

Hoogvliet, Esther Janse, Jolande Kornaat, Jose Beunk en Annie Vlasblom.  Onze 

consulent, ds. J. Breure, zal de beroepingscommissie bij staan als adviseur. Laten 

wij biddend om de commissie heen staan.  

 

Namens de kerkenraad groet ik u allen. 

Atie Meijer, scriba. 

 

DIACONIE 
 

Update opvang van het Oekraïense gezin in de pastorie  

Zoals u gezien heeft is het beroepingswerk van start gegaan. Dit betekent ook dat, 

als er een nieuwe predikant wordt beroepen, de opvang in de pastorie gaat 

stoppen. Het gezin komt dan niet op straat te staan maar wordt in een 

gemeentelijke opvang verder opgevangen totdat er eventueel weer een gastgezin 

beschikbaar is. De bemiddelingsorganisatie Takecarebnb kan echter geen garantie 

geven dat dit een plekje in de Hoeksche waard zal zijn. Het gezin is inmiddels 4 

maanden bij ons te gast. Wij hebben met hen afgesproken dat ze in ieder geval nog 

tot 1 maart 2023 kunnen blijven. Begin februari zullen we de situatie opnieuw 

moeten bekijken. Zowel Allan als Anastasia hebben inmiddels een fulltimebaan 

gevonden. Het oudste zoontje gaat al 4 maanden naar de Schelp en binnenkort zal 

daar ook zijn broertje starten. Ze werken er hard aan om de taal te leren. Hugo 

Snaaijer verzorgt 1 keer per week Nederlandse les. Het gezin heeft aangegeven dat 
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ze graag zouden willen blijven in Nederland en verder te bouwen aan een toekomst 

hier. We willen hen graag helpen in de stappen die zij daarvoor moeten zetten. Een 

meer permanente woning is daarbij wel een hele belangrijke stap. Weet u een 

woning in Puttershoek/ Maasdam of omgeving, die het gezin voor langere tijd zou 

kunnen huren, wilt u dan contact met ons opnemen? We zijn erg dankbaar voor de 

giften die we hebben ontvangen om het gezin te huisvesten. Nu Allan en Anastasia 

vanaf januari een inkomen hebben, dragen zij zelf meer bij in de kosten. Denk 

hierbij aan de energierekening, water, gemeentelijke belastingen, internet en 

noodzakelijke medische kosten. Zij kunnen echter niet alle lasten zelf dragen. Wilt u 

meehelpen in de ondersteuning van het gezin dan kunt u uw bijdrage overmaken op 

de rekening van de diaconie: NL39RABO0373710089 o.v.v. "opvang gezin Oekraïne"  

 

Het vakantiebureau 

 We hebben een nieuwe folder ontvangen van het vakantiebureau. Het 

vakantiebureau organiseert vakanties voor senioren en mensen met een zorgvraag. 

Er zijn vele mogelijkheden om vakantie te vieren, zo is er aanbod voor senioren met 

een lichte of een zware zorgbehoefte, voor mantelzorgers en hun partner en voor 

senioren zonder zorgbehoefte. De vakanties worden georganiseerd met financiële 

steun van het de PKN. Nieuwsgierig geworden? Vraag één van de diakenen om de 

vakantiegids. 

 

Maak geldzorgen bespreekbaar  

Veel mensen hebben op dit moment moeite met geldzaken en met rondkomen. 

Gelukkig zijn er ook veel organisaties die kunnen helpen. Heb je ondersteuning 

nodig, dreig je de komende maanden in de financiële problemen te komen of weet 

je iemand die onze hulp goed kan gebruiken, neem dan contact met ons op. Of meld 

het via het diaconaal en pastoraal meldpunt (Dit kan door te bellen naar nummer 

06-57768905 (Nelleke Dorsman) of een email te sturen naar 

diaconie@hervormdputtershoek.nl)  

 

Terugblik op de high tea van 14 december 2022.  

Dankbaar kijken we terug op de high tea van 14 december 2022. Fijn dat we elkaar 

weer op deze manier konden ontmoeten onder het genot van een lekker hapje en 

mailto:diaconie@hervormdputtershoek.nl
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kopje thee. Dankzij de bakkunsten van meerdere gemeenteleden hebben we 

genoten van verschillende zoete en hartige hapjes. Ds. Breure heeft een mooi 

kerstverhaal voorgelezen en er was gelegenheid om bij te praten. Ontzettend 

bedankt voor al uw leuke reacties en warme woorden, dankzij de hulp van de 

bakkers en gastvrouwen was dit niet gelukt!  

 

Hartelijke groet, Victor, Annie, Leonie en Kalinka 

 

ZWO 
 

De zendings(deur)bussen hebben over 2022 het mooie bedrag van circa EUR 1.650 

opgebracht. Dit bedrag zal verdeeld worden over onderstaande projecten van Kerk 

in Actie: 

• Onderwijs voor werkende kinderen Columbia - projectnummer K09109249  

• Opvang van Rohingya vluchtelingen Bangladesh - projectnummer N000703  

• Kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken Oeganda – projectnummer 

W009068. 

De projecten waar wij samen met u en jullie voor willen sparen in 2023 zijn: 

Stichting Pa en Zoon Helpen 

 

Wij zijn Gerard Andeweg (vader) en Robert Andeweg (zoon) en wij wonen in Oud-

Beijerland en zijn sinds 2005 actief met hulpverlening in Sri Lanka: 

Elke euro die door ons wordt ingezameld komt voor de volle 100% ten goede aan de 

projecten in Sri Lanka. Reis- en verblijfkosten betalen wij uit onze eigen zak. 

Meestal wordt er bij Ruzain, onze Sri Lankaanse vriend, gelogeerd zodat het directe 

contact met de lokale bevolking aanwezig is. 

 

De projecten zijn kleinschalig maar enorm nuttig en vooral die projecten worden 

uitgevoerd die bij de grotere instanties geen schijn van kans hebben. Alle projecten 

moeten uitgevoerd worden tijdens onze bezoeken zodat wij direct kunnen 

controleren of daadwerkelijk alles ten goede komt aan de desbetreffende personen. 

Mochten er projecten dusdanig groot zijn of veel tijd kosten dan is Ruzain onze 
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aangewezen persoon om het project te begeleiden of af te ronden, onder onze 

supervisie. 

 

Bij volgende bezoeken worden die projecten dan bezocht en onderzocht zodat wij 

u in alle eerlijkheid kunnen vertellen dat wederom elke euro aan de Sri Lankaanse 

bevolking besteed is. Een paar keer per maand hebben wij contact met Ruzain. 

Tijdens deze contacten horen we hoe alles loopt en vertelt hij over 

eventuele nieuwe projecten die we kunnen ondersteunen. 

 

Door het vele werk van ons in Galle en omgeving en onze bezoeken zijn veel 

mensen op de hoogte dat er jaarlijks Hollanders overkomen om hulp te bieden. 

Ruzain maakt een schifting en zo komen er elk jaar weer leuke projecten op ons af. 

Als we in Sri Lanka zijn wordt er een keuze gemaakt welk project er ondersteund 

wordt.  

 

Ook zijn we inmiddels bekend bij verschillende overheidsambtenaren. Elk jaar 

hebben we een gesprek met deze mensen waarna we zelf de door deze 

ambtenaren opgedragen projecten bezoeken om te beoordelen of ze wel of niet 

ondersteund worden. Tijdens ons verblijf bij Ruzain thuis staat er een hele groep 

mensen klaar om ons te helpen.  

Indienen van overheidsaanvragen voor bijvoorbeeld wateraansluitingen, chauffeurs 

(het Sri Lankaanse verkeer is werkelijk dramatisch), boodschappenjongens, fysieke 

krachten enz. enz. Kortom: Pa en ik staan niet alleen en hebben al een aardig 

netwerk om ons heen gebouwd. 

Voor meer informatie zie www.paenzoonhelpen.nl  

SchuldHulpMaatje Nederland 

 

Alles wat SchuldHulpMaatje Nederland doet is erop gericht om mensen met 

(dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden via internet en met 

getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar 

een schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en financiële 

zelfredzaamheid staan daarbij centraal. 

 

http://www.paenzoonhelpen.nl/
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Naastenliefde is onze basis en het evangelie onze inspiratiebron. Dat betekent dat 

elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient. Met onze 

SchuldHulpMaatje aanpak willen we een structurele bijdrage leveren aan het 

oplossen van de toenemende schuldenproblematiek. Deze aanpak, die aanvullend is 

op de reguliere schuldhulpverlening, is gebaseerd op samenwerking met overheden 

en maatschappelijke organisaties. Hiermee versterken wij de diaconale inzet van 

kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties. Samen lukt ‘t ……. 

 

Namens de ZWO 

Tineke van Horssen 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 

Beheer van de gebouwen en het kerkplein 

De kerk: 

De nachttemperatuur is inmiddels teruggezet naar 13 graden met een 

streeftemperatuur van 17 graden tijdens de zondagse diensten. Dit blijkt inmiddels 

goed haalbaar met een redelijk gasverbruik. Tijdens de dienst zien we dat de 

temperatuur met ca. 1 graad toeneemt door de warmte die de bezoekers uitstralen. 

Aan het eind van de dienst zien we de temperatuur dan ook naar 18 graden 

verschuiven. In de maand december is ongeveer 1.000 m3 gas verbruikt. De eerste 

twee weken waren erg koud en tijdens de kerstperiode is de kerk ook voor 

meerdere door de weekse activiteiten gebruikt.  Met een kostenpost van ca. EUR 

3.000 is het toch nog wel een groot bedrag geworden. De collecte aan het eind van 

het jaar die voor de energiekosten werd bestemd leverde met ca. EUR 800 een mooi 

bedrag op. Dit werd door de kerkrentmeesters als hartverwarmend ervaren. We 

hebben wel voor onze gebouwen de 2x EUR 190 overheidsbijdrage in de energie 

kosten ontvangen. We hopen ook dat we in de categorie zakelijke kleinverbruikers 

vallen om voor het energieplafond te kwalificeren. Tijdens de winterperiode willen 

we wel een aantal collectes voor dit doel blijven bestemmen. We blijven hierbij 

rekenen op uw betrokkenheid.  
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De torenklok laat het de laatste tijd regelmatig afweten. Hij valt regelmatig stil. De 

toren valt onder de verantwoordelijkheid van de burgerlijke gemeente, die een 

gespecialiseerd bedrijf inschakelt om het uurwerk draaiend te houden. Het luiden 

op 8 en 12 uur blijft wel gewoon doorgaan, ook als het uurwerk is gestopt. Wij 

laten hen weten als het uurwerk weer een zetje moet krijgen.  

 

Het kerkplein: 

We wachten nog steeds op een reactie van de gemeente Hoeksche Waard of zij 

hun medewerking willen verlenen om de ruimte rondom de historische wilg iets te 

verbeteren. De grond is erg verhard en hierdoor niet optimaal voor de doorvoer van 

lucht en water voor deze oude boom. We hebben nog een beetje grond voor dit doel 

achtergehouden. Deze hoop grond ziet u nog steeds bij de ruimte rondom de 

kastanjes bij de toreningang liggen. Deze ruimte zal in het voorjaar worden 

ingepoot met lichte beplanting om ook dit stukje weer netjes te krijgen.  

 

De Hoeksteen en de Schakel: 

Ook voor deze gebouwen wordt het energieverbruik nauwgezet gevolgd. Waar 

mogelijk worden de activiteiten in de Hoeksteen gehouden in de kleinst mogelijke 

zaal om zo het energieverbruik te beperken.  

 

Financiële zaken 

Solvabiliteitsverklaring: 

Op grond van onze meerjarenraming heeft de PKN begin december een positieve 

solvabiliteitsverklaring afgegeven, zodat het weer invullen van een voltijdse 

predikantsplaats mogelijk is.   

 

Inkomsten uit ‘levend geld’: 

Het kalenderjaar is inmiddels afgesloten en de administratie wordt weer bijgewerkt 

met alle inkomsten uit de vrijwillige bijdragen, collectes en giften. Het is altijd weer 

spannend of er in de laatste maand nog wat bestaande achterstanden ten opzichte 

van de begroting konden worden goedgemaakt. U hoort daar in het volgende 

Klankbord meer over. Er is in ieder geval wel sprake geweest van een mooie 

financiële opsteker. In de laatste week van december heeft de 
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rommelmarktcommissie de boeken afgesloten en het mooie bedrag van EUR 14.000 

aan de kerk overgemaakt. Dit bedrag is het netto resultaat dat kon worden 

gerealiseerd met de verkoop over het gehele jaar 2022. Alle kosten die ze voor de 

verkoop moesten maken zijn hier al vanaf. Dit is weer een prachtig resultaat waar 

we alle 15 medewerkers hartelijk voor willen bedanken.  Naast de financiële 

ondersteuning van onze begroting heeft de rommelmarkt ook een belangrijke 

sociale functie. Zij kunnen meerdere noodzakelijke artikelen, waaronder veel 

kleding, voor lage prijzen aanbieden en hiermee veel mensen ondersteunen in een 

tijd waarin alles zo duur geworden is.   

 

De actie Kerkbalans 2023: 

In de week van 10 tot 14 januari worden de enveloppen voor de actie Kerkbalans 

2023 weer bezorgd en bij meerdere adressen in de daarop volgende week weer 

opgehaald. Verschillende vrijwilligers zullen de enveloppen bij ca. 500 adressen 

bezorgen.  

Actie Kerkbalans is de jaarlijkse actie van onze Hervormde gemeente in 

Puttershoek, waarbij wij alle leden vragen om een vaste  financiële bijdrage. Met 

de actie hopen we bijna 2/3 van onze jaarlijkse kosten te dekken. In alle vrijheid en 

bescheidenheid vragen wij als kerkrentmeesters  aan u om ook dit jaar weer gul te 

geven! 

 

In het beleidsplan staat welke gemeente wij willen zijn. Hierbij richten we ons o.a. 

op: 

Er is een Bijbelse verkondiging in de eredienst en kringwerk door de weeks, 

Wij zijn een biddende gemeente waarin lofprijzing, aanbidding en gebed een 

prominente rol hebben in de eredienst en in de overige activiteiten, 

Wij zien naar elkaar om zoals Jezus ons geleerd heeft, 

De jeugd en jonge gezinnen zijn betrokken bij de gemeente. 

Herkent u zich hierin? Wilt u daarom graag bijdragen om onze gemeente in stand te 

houden?  

Kerkbalans is het belangrijkste moment waarop we met elkaar laten zien dat het 

‘gemeente-zijn’ op onze financiële steun kan rekenen. 
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Over de jaren heen liggen de jaarlijkse kosten van de gemeente tussen de EUR 

150.000 en 160.000. Twee derde deel hiervan betreft de kosten van het pastoraat 

verbonden aan een volledig ingevulde predikantsplaats. De kosten van de kerkelijke 

gebouwen bedragen jaarlijks ca. EUR 40.000. Hierin is begrepen ons monumentale 

kerkgebouw. De kosten van de kerkdiensten, jeugdwerk en overige kosten bedragen 

ca. EUR 15.000. Met de actie Kerkbalans hopen we dus zoals gezegd bijna 2/3 deel 

(ca. 55%)  van deze kosten te kunnen dekken.  

 

We zien de laatste jaren een dalend aantal bijdragende leden naar ca. 470 eind 

2022. De bijdrage per lid stijgt gelukkig wel regelmatig naar gemiddeld EUR 176 

over 2022. De totale vrijwillige bijdrage staat wel onder druk, van bijna EUR 90.000 

5 jaar geleden naar ca. EUR 82.000 in 2022. De kerkrentmeesters zouden u zeer 

erkentelijk zijn als u deze neerwaartse  trend wilt (en kunt) stoppen door uw 

bijdrage met tenminste 5% te laten stijgen. Uiteraard wanneer uw inkomsten dit 

toelaten. 

 

U kunt natuurlijk zelf bepalen wat u geeft, maar het zou mooi zijn als de gemiddelde 

bijdrage per lid zou stijgen van EUR 176 naar tenminste EUR 185. 

 

Overige zaken 

Onze vaste organist Henk Mannee heeft te kennen gegeven om per 30 juni 2023 te 

stoppen met het muzikaal begeleiden van onze gemeentezang. Hij heeft als 

winkelier een druk bestaan met weinig vrije tijd. Hij wil meer ruimte voor zichzelf 

hebben. Dit is jammer, maar we respecteren zijn besluit. Als college van 

kerkrentmeesters hebben we hem verteld dat we zijn spel, de passie voor het orgel 

en daarmee de bijdrage aan de lofprijzing in onze erediensten zeer waarderen. Hij 

heeft onze gemeente lange tijd trouw gediend in deze bediening en hij geeft ons 

ook voldoende tijd om een opvolger te vinden. We zullen te zijner tijd verder 

stilstaan bij zijn afscheid. Op dit moment vragen wij u als lezer om met ons mee te 

denken. Weet u misschien iemand met passie voor het orgelspel die binnen onze 

gemeente zou passen en er graag aan de slag zou willen gaan? Laat het ons weten! 
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De begroting voor 2023 is half december bij de PKN ingediend. In het volgende 

Klankbord zullen we hier verder op ingaan.  

 

Als college mogen we terugkijken op een goed verlopen jaar, waarbij alle 

beheerszaken zo goed als maar mogelijk onder controle bleven. We zijn elf keer bij 

elkaar geweest en hebben in alle vergaderingen ca. 100 verschillende onderwerpen 

besproken. Twintig van de hieruit voortgekomen actiepunten nemen we mee naar 

afwikkeling in 2023. Het was ook fijn dat we aan het eind van het jaar een 

bestaande vacature weer konden invullen. We vormen nu het college met 5 

mensen, te weten: Peter in ’t Veld, Erik Hoek, Christian Viskil, Arie Naaktgeboren en 

Bart Dorsman. We krijgen ondersteuning van Arthur Jongenotter voor het bijhouden 

van de ledenadministratie en van Cor Groenendijk voor ondersteuning van de 

administratie bij het jaarrekeningwerk e.d. en van de Leni Groenewoud en Jenneke 

Hoogvliet die het Kerkelijk bureau bemensen. Het Kerkelijk bureau verzet veel werk 

en heeft de administratieve zaken goed onder controle. Namens de gehele ploeg 

willen wij alle leden van onze gemeente het goede toewensen voor het nieuwe 

jaar. Zij zijn u tevens erkentelijk voor uw bijdragen over 2022  aan het financieel in 

stand houden van onze gemeente.  

Contact met het college 

Indien u contact zoekt met het college, dan kunt u natuurlijk een individueel lid 

hiervoor benaderen. U kunt het ook per e-mail doen. Onderstaand collegelid zit 

achter het e-mail adres: kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl. Bij elke mail 

zal hij gepaste actie ondernemen.  

 

Namens het college; Bart Dorsman – secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl
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PASTORAAL EN DIACONAAL MELDPUNT 
 

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

Daarom is er een pastoraal en diaconaal meldpunt in het leven geroepen.  

 

Voor pastorale zaken kan ieder gemeentelid bij dit meldpunt terecht met vragen op 

pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen. Natuurlijk kunt u 

ook nog steeds terecht bij uw wijkouderling.  

 

Voor diaconale zaken kunt u denken aan hulp bij financiële problemen, 

ondersteuning vanuit de gemeente, vragen rondom eenzaamheid, of praktische 

hulp. Bijvoorbeeld vervoer naar ziekenhuis of boodschappen hulp. Meldt uw vraag 

op tijd! 

 

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

pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl.  

AARZEL NIET, MAAR BEL OF MAIL 

 

BIJBELLEES OCHTEND 
 

Eerste bijbel lees ochtend, 29 oktober 2022 

Als opening las ik een stukje voor uit het boekje “een kwestie van leven” van Nicky 

Gumbel, de grondlegger van de Alpha cursus. In het hoofdstuk “de bijbel lezen, waarom en 

hoe” vertelt hij hoe hij ertoe kwam te beginnen met Bijbellezen. Een bevriend stel had hem 

verteld christen te zijn geworden en hij wilde aantonen dat dat een onzinnige actie was. 

Dus begon hij gewoon bij Mattheüs, om concrete bewijzen daarvoor te vinden. Naar zijn 

eigen zeggen las hij vrijwel aan een stuk door tot en met de brieven aan de Korintiërs en 

besefte toen dat het gewoon waar was wat hij las. Het was de oorzaak van een enorme 

omwenteling in zijn leven.  Er is kracht in Gods Woord, ook voor jou en mij! Om dat te 

ervaren moet je wél lezen, met ontvankelijk hart. 

Ook wij begonnen bij Matth. 1. Er werd geanimeerd gesproken over het geslachtsregister 

van Jezus en ook over de 2e perikoop, Jozef in de droom gewaarschuwd. Een 
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geslachtsregister lijkt droge kost, waarschijnlijk omdat die materie ons niks zegt. Ikzelf heb 

mijn opa gekend en weet nog wel wat hij deed, maar verder terug in de tijd reikt mijn 

kennis niet. Datzelfde geldt voor de andere (2) kringleden. Des te opmerkelijker dat de 

Joden dat destijds blijkbaar gewoon paraat hadden. Overigens staat in Lucas ook een 

register dat op plaatsen behoorlijk afwijkt en blijkbaar een andere route volgt. In ieder 

geval komen er spraakmakende en bekende, maar ook volslagen onbekende namen langs, 

en ook 4 markante vrouwen. Apart is dan weer dat Bathseba slechts genoemd wordt als 

“de vrouw van Uria”. Misschien om te benadrukken dat David hier vuile handen had? Een 

vraag die nog langs kwam en waarop we niet zo snel een antwoord hadden was “kon toen 

iedereen lezen of alleen de toplaag?” Was het geslachtsregister ergens te raadplegen 

(burgerlijke stand) of werd alles mondeling overgeleverd? Feit is dat het in de bijbel wemelt 

van de namenlijsten. Afstamming was blijkbaar van groot belang. In ieder geval wil 

Mattheüs direct in de aanvang al aantonen dat Jezus de beloofde Zoon van David was. Via 

een lange keten van zondige mensen is Jezus voluit mens, maar door Goddelijk ingrijpen 

tegelijk voluit God. Dit mysterie blijft staan. Wat ons opviel is, dat Maria niet rechtstreeks 

genoemd wordt in de lijst, maar wél Jozef, de man van… wellicht gevolg van een 

patriarchale cultuur? 

Jozef krijgt in de volgende perikoop een engelverschijning in een droom. Je moet dan wél 

zeker weten dat het van God is… En, een engelverschijning duidt meestal op een urgente 

en tegendraadse opdracht die gehoorzaamd moet worden. Zó bekeken is een rustig 

voortkabbelend leventje zonder bijzondere dromen en verschijningen ogenschijnlijk te 

verkiezen. Wij hadden geen engel ervaringen, maar wel het besef wel eens bewaard te zijn 

voor ongelukken of duistere krachten. 

Op een zeker moment, ongeveer na 5 kwartier, waren we uitgesproken en ging ieder zijns 

weegs. Bovenstaande is een greep uit wat ter tafel kwam, het was goed elkaar rond de 

bijbel te ontmoeten! Wil je een keertje aanschuiven? Laatste zaterdagen van de maand in 

de consistorie!            Govert Gravendeel 

Bijbellezingen op zaterdag ( 3 ) 

17 december 2022 om 10:30 in de consistorie. Als inleiding noemde ik een interview met 

Orlando Bottenbley, voorganger in een Amsterdamse gemeente. Op de vraag wat hij van 

zijn gemeenteleden verwacht, antwoordt hij letterlijk: Wij willen iedereen leren een 

zelfstandige relatie met Jezus op te bouwen. Dat betekent dat je leert, Jezus bij het leven 
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van iedere dag te betrekken, door de Bijbel te lezen. Als je zelf de Bijbel gaat lezen, gaat 

God tot je spreken en zal hij je leiden. 

Voorwaar koren op mijn molen, dit citaat… Inmiddels zijn wij bij Mattheüs 3 aangekomen, 

bij deze een samenvatting van wat langskwam tijdens onze ontmoeting. 

Johannes de Doper: “Bekeer u”! klinkt het. Waarvan eigenlijk? Massa’s mensen laten zich 

dopen, en belijden hun zonden. Welke dan? Een mooie combi, je zonden belijden en direct 

laten afwassen door de doop. En misschien ook noodzaak, je zonden echt onder ogen 

willen zien, ze uitspreken en ervan af willen!  

Ook de geestelijken komen om zich te laten dopen, maar zij krijgen een donderpreek over 

zich heen. Als vandaag de dag een predikant zúlke woorden zou gebruiken, zou hij nog 

diezelfde dag zijn preekbevoegdheid kwijt zijn, schat ik! Opvallend detail, er staat niet dat 

zij hún zonden beleden… Wellicht lieten de leiders zich dopen voor de bühne, huichelend 

dat ze natuurlijk ook zondig en boos waren, maar zich ondertussen zich mijlenver boven het 

gewone volk verheven voelden? In ieder geval klinkt ook de oproep, vrucht voort te brengen 

die aan de bekering beantwoorden. In de brief aan de Galaten staat meer over die vrucht! 

Een nieuw leven zal herkenbaar (moeten) zijn. En in deze kan men niet teren op de 

verdiensten van (verre) voorouders. Ieder is zelf verantwoordelijk voor het vruchtdragen, en 

als dat uitblijft, dan ligt de bijl al klaar aan de wortel van de boom! Dit thema komt 

meermaals terug in de bijbel. Jezus zal op een zeker moment kaf en koren scheiden. 

Onnutte bestanddelen worden verbrand! 

Ook Jezus komt om zich door Johannes te laten dopen. Ze waren familie, waarschijnlijk 

achterneven. Johannes was wat ouder, maar zegt overduidelijk dat Jezus veel meer is dan 

hijzelf. Als je alle gebeurtenissen en uitgesproken profetieën rond hun beider geboorte 

naast elkaar legt, kan je ervan uitgaan dat de verwachtingen rond deze mannen 

hooggespannen waren. We zitten in dit schriftgedeelte inmiddels 30 jaar later. Persoonlijk 

vermoed ik dat beiden een degelijke opleiding hebben gehad en de beschikbare bijbel en 

wat hun ouders verteld hadden uit hun broekzak kenden. Vandaar de krachtige woorden 

van Johannes, en de belangstelling van de bevolking, die waarschijnlijk nog wel wist wat 

tevoren was gebeurd. Tegelijk een eyeopener. Tussen aankondiging en realisatie zit soms 

geruime tijd. Kan zelfs jaren zijn.  Hoewel hij een succesvol prediker was, kende Johannes 

zijn plaats, en weigert in eerste instantie Jezus te dopen. Hij doopte met water, een 
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uiterlijk teken van afwassing van zonden, maar Jezus zou dopen met de Heilige Geest, 

Gods werk ín een mens. Toch wil Jezus, de zondeloze, met water gedoopt worden om zo 

één te worden met de zondige mensheid. Deze gebeurtenis is ook het begin van het werk 

van Jezus. Het gewicht van dit moment wordt nog benadrukt door de stem van de Vader 

die uit de hemel klinkt “Deze is Mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb” en 

het nederdalen van de Heilige Geest in de vorm van een duif. Zo was Jezus toegerust voor 

Zijn taak. Daarover een volgende keer. Dat zal DV. Zaterdag 28 januari 2023 zijn. Houd de 

nieuwsbrief in de gaten… Govert Gravendeel 

ZONDAGSSCHOOL 
 

Wij hebben op 1e kerstdag ‘s middags ons Kinderkerstfeest gevierd.  Vanaf half 

november hebben we met Marijke, Danouk, Meike, Jolijn, Merel, Joas, Catoo en 

Noémie 6 weken iedere week een klein uurtje geoefend om de musical “De kleine 

herder” te laten zien en horen.  

Daniël mocht met zijn vader als kleine herder mee naar Bethlehem. En daar vonden 

ze samen met de wijzen het kindje Jezus in doeken gewikkeld in een stal samen 

met zijn moeder Maria en vader Jozef. 

Noor en Lauren hebben de begroeting gedaan en Wess en Thomas nog een gedicht, 

het was een mooie dienst. 

De collecte die gehouden is was bestemd voor Stichting GAiN. Zij zetten zich in 

ongeacht afkomst, geloof of overtuiging voor kinderen en volwassenen in armoede 

en crisis. De collecte heeft EUR 181,75 opgebracht; heel hartelijk dank daarvoor. 

Wij wensen u en jullie allen een voorspoedig en gezegend 2023 toe. 

Namens de leiding,  

Tineke van Horssen 
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BERICHTEN 
 

 

Bijeenkomsten over medisch-ethische dilemma’s 

In de eerste maanden van 2023 zullen er in Maasdam vier informatie- en 

gespreksavonden zijn over medisch-ethische onderwerpen, die ook dilemma’s met 

zich meebrengen. U en jij bent van harte welkom om aan één of meer van deze 

bijeenkomsten deel te nemen. 

De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagavonden van 20.00 tot uiterlijk 22.00 uur 

in het Ontmoetingscentrum, Raadhuisstraat 35 te Maasdam. 

De data en onderwerpen zijn: 

- 17 januari: euthanasie 

- 7 februari: voltooid leven 

- 7 maart: embryo-gebruik 

- 21 maart: orgaandonatie 

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met ds. Marianna van 

de Graaf: mhvdgraaf@hetnet.nl, bellen: 078-7857881, appen: 06-37296751. 

In verband met de organisatie is aanmelding vooraf gewenst. 

 

 
POPULAIR NIEUWSJAARSCONCERT 2023 MET TAKE FIVE 

 
Op DV zaterdag 14 januari 2023 wordt voor de zestiende keer in de Boezemkerk te 

Ridderkerk-Bolnes een populair nieuwjaarsconcert gegeven. Aan het concert werkt het 

ensemble ‘Take Five’ mee. Take Five bestaat uit Leon Koppelman (panfluit), Annette Jumelet 

(viool), Peter Koetsveld (klarinet), Marien Stouten (orgel) en Jan Peter Teeuw (orgel en piano). 

Take Five maakte verschillende albums, waarvan de eerste twee werden genomineerd voor 

een Zilveren Duif. Ze treden regelmatig in het hele land. 

Het programma is ook dit jaar weer heel divers: verrassende (licht)klassieke en populaire 

muziek, solo’s, koraalbewerkingen, samenzang, een orgel-improvisatie op verzoek… En het 

is toch bijzonder dat na twee jaar waarin het nieuwjaarsconcert enkel online te bekijken was, 

het publiek nu weer van harte welkom is! 
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Leon Koppelman (1986) kreeg panfluitlessen van Gerard Rijken van Olst en de Roemeense 

virtuoos Nicolae Pirvu. Hij geeft regelmatig concerten en werkte mee aan diverse opnamen. 

Samen met Jan Peter maakte hij vier cd’s in de serie ‘Leon in Concert’. 

Annette Jumelet (1980) studeerde viool aan de Zeeuwse muziekschool bij Myra van 

Groendael, Arjan Kik en Annemarie Swimmen. Ze speelde in diverse orkesten en werkt 

geregeld mee aan concerten en zangavonden. Met Marien en Jan Peter maakte ze twee 

albums: ‘Light me up’ en ‘Light up the dark’. 

Peter Koetsveld (1961) studeerde klarinet aan het conservatorium in Den Haag. Van 1987 tot 

1990 was hij eerste klarinettist bij het Cape Town Symphonic Orchestra in Kaapstad (Zuid-

Afrika). Daarnaast was hij soloklarinettist in het New English Orchestra en het Hineni 

Symfonieorkest, en speelde hij in het door hem opgerichte Kurios Klarinet Kwartet. In 2018 

verscheen zijn eerste solo-cd, ‘Roots’, die internationaal zeer goed ontvangen werd. 

Marien Stouten (1983) kreeg orgelles van Martin Mans en Rinus Verhage. Hij studeerde aan 

het conservatorium van Gent bij Ignace Michiels. Op dit moment is hij organist in 

Brouwershaven, Zierikzee en Haamstede. Daarnaast werkt hij als opnametechnicus bij zijn 

eigen cd-label, Animato Music Productions en is hij eigenaar van Voxus Digital Organs. 

Marien werkte mee aan diverse cd-opnamen en is dirigent van een aantal koren. 

Jan Peter Teeuw (1987) is kerkorganist in Ridderkerk. Ook geeft hij regelmatig concerten, 

zowel als solist als Organen koorbegeleider. Van zijn hand verschenen bijna vijftig bundels 

met koraalmuziek (orgel en instrumentaal). Jan Peter werkte mee aan vele opnamen, 

waaronder enkele solo-albums vanuit Ridderkerk (Boezemkerk en Singelkerk), Leeuwarden, 

Purmerend, Kampen en Brielle. Met Marien Stouten maakte hij twee vierhandige cd’s, 

opgenomen in Recklinghausen (2010) en Dudelange (2012). Daarnaast is hij dirigent van twee 

koren. 

 

Het concert begint om 19:30. De deuren aan de Pretoriusstraat 2 zijn een halfuur voor 

aanvang open. De toegang is gratis. Wel is er bij de uitgang een collecte voor de onkosten, 

of kan er digitaal gedoneerd worden. In de pauze is er koffie, thee en fris verkrijgbaar. Voor 

en na het concert zijn er cd’s te verkrijgen van de musici. Ook zijn er diverse bundels 

(instrumentale) bladmuziek van Marien en Jan Peter te koop. 

 

Meer informatie is te vinden op www.janpeterteeuw.nl. Van harte welkom! 

 

 

 

 

http://www.janpeterteeuw.nl/
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Outlook 

Op donderdag 12 januari gaat Outlook weer van start. Wilt u een kaartje leggen, 

biljarten of een spelletje doen dan bent u van harte welkom in de Hoeksteen. We 

beginnen om 14.00 uur met een kopje koffie of thee. We stoppen om 16.00 uur.Dit 

alles voor de prijs van slechts €1. U bent van harte welkom. 

Team Outlook. 

Bedankt! 
 

Wij willen iedereen bedanken voor de kaartjes, bloemen en bezoek bij ons 40-jarig 

huwelijk.  

Hartelijke groeten,  

Bas en Nelly de Winter. 

 

 

Via deze weg wil ik ( Aly Grashuis ) iedereen bedanken voor de kaarten, 

telefoontjes, bezoeken aan huis en de mooie bos bloemen die ik mocht ontvangen 

na de ochtend dienst van 6 november na mijn ziekenhuisopname en herstelperiode 

thuis. 

Ook voor alle gebeden die er gedaan zijn, wat kan een gebed bergen van werk 

verzetten. 

Het gaf rust en kracht, na de hartkatheterisatie kregen we dan ook goed nieuws en 

voelen we ons gezegend. 

Dankt God in alles, ook als het weleens tegenzit, maar dan mogen we danken dat 

het niet altijd tegen zit. 

Dit alles heeft ons goed gedaan. 

Hartelijke groet. Henk en Aly Grashuis. 

 

  

Hartelijk dank voor de bloemen en vele kaarten die we uit de gemeente mochten 

ontvangen voor ons 50-jarig huwelijk. Jan en Gerda Roos.  
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Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en telefoontjes van 

ons 55-jarig huwelijk, het heeft ons diep geraakt. 

Vriendelijke groet, 

 

Arie en An Klinge 

 

Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen, en de lieve kaartjes en het bezoek, naar 

aanleiding van mijn knieoperatie. 

Groetjes en tot ziens. 

Pieta de Klerk. 

 

 

Met dankbaarheid mag ik terug kijken naar het afgelopen jaar, voor het meeleven 

vanuit onze gemeente in verschillende vormen. 

Het heeft me goed gedaan! 

Vooruitkijkend wil ik graag de boodschap van kerst met u delen: 

Geloof als Maria 

Vertrouw als Jozef 

Hoop als de Herders  

Zoek als de Wijzen 

Aanbid als de Engelen 

Heb lief als Jezus 

Met een liefdevolle groet van Geri Bor. 
 
ROMMELMARKT VERKOOP JANUARI 2023 

 
Vrijdag 27 januari van 13.30 tot 16.30 uur 

Zaterdag 28 januari van 10.00 tot 12.00 uur 

Dinsdag 10 januari verkoop van 10.00 tot 12.00 uur vervolgens iedere dinsdag van 

10.00 tot 12.00 uur. 
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Vanaf maandag 9 januari kunnen er weer spullen ingeleverd worden van 19.00 tot 

20.00 uur. 

Ophalen van goederen vanaf 9 januari na een telefonische afspraak nr. 0622551924 

op werkdagen van 18.00 tot 19.30 uur. 

Op de Marktplaats staan ook artikelen onder het kopje rommelmarkt Puttershoek. 

Opbrengst is voor onderhoud gebouwen. 

 

Namens het rommelmarktteam, wensen we u nog een goed 2023 toe. 

An Klinge 

 

JOR 
 

JOR TERUGBLIK OP 2022 

De feestdagen zijn weer voorbij, wat betekent dat de eerste helft van dit JOR-seizoen 

er ook alweer op zit … Maar wat was het leuk! We hebben dit seizoen een hele 

toffe en grote groep, met veel nieuwe jeugd. Avonden met 20 jeugd zijn zeker geen 

uitzondering. Voor ons als leiding is dit ook echt heel leuk om te zien, je weet waar 

je het voor doet!  

 

In het laatste stuk over de JOR in het Klankbord schreef ik over de activiteiten van 

begin september, dus inmiddels heb ik een hele nieuwe opsomming voor jullie. Zo 

speelden we jachtseizoen in Puttershoek, probeerde de jeugd te ontsnappen uit een 

(door de leiding) zelfgemaakt escaperoom, werd er hard gerend om zo snel mogelijk 

op de rode knop te kunnen drukken tijdens de quizzzz, nam iedereen wat lekkers mee 

en kwam verkleed tijdens JOR America en vierden we uiteraard sinterklaas én de 

overwinning van Oranje. Een speciale vermelding is het Weilandkwakken waard. Wie 

zich nu afvraagt wat dit is: vraag het vooral aan de jeugd, ben benieuwd naar het 

antwoord ☺ Voor de oude JOR-leiding en JOR-jeugd onder ons -> iets met 

Poldergooien 2.0.  

 

Het jaar 2022 sloten we met elkaar af met de jaarlijkse kerstgourmet. Wat fijn dat 

dit na al die coronajaren eindelijk weer kon! Deze mooie en gezellige avond eindigde 
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uiteraard met een grote schoonmaak. Want na een halfjaar intensief gebruik was de 

Schakel hier wel aan toe.  

 

We kijken nu al uit naar alle mooie avonden in 2023. De eerste avonden staan 

gepland, namelijk een heus waterpolotoernooi en de toost op het nieuwe jaar! 

 

Namens alle JOR-leiding, 

Ilona Preesman 
 

 
OPBRENGSTEN COLLECTEN 

 
 

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

    

04-12 week 49 CvK  €           560,20 

11-12 week 50 CvK  €          80,00 

18-12 week 51 CvK (stookkosten)  €           1212,60 

25-12 week 52 CvK  €           355,35 

31-12 week 52 CvK € 81,50 

Deurbussen: 

25-12 Zending/dec (zwo) € 98,85 

25-12 Jeugdwerk/dec (hjp) € 80,05 

Giften en collecten: via coll./bus/bank/app/december 2022 

 Kerk (giften) € 341,25 

 Kerktelefoon (busje dorp 1x) € 20,30 

 Gift voor oven Hoeksteen € 100,00 

 Opvang gezin Pastorie € 35,00 

 Hulpf.mw. de Jonge € 190,95 

 GZB proj. ds Vogelaar € 25,00 

 Bloemengroet € 60,00 

 Verj.fonds (bus dorp 09/12) € 915,65 

 Stabiel huis voor kinderen coll € 191,75 
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 Herv.Jeudr.coll  11/12 € 122,95 

 H.A. World Servants  HtH 11/12 € 35,60 

 Diaconie  18/12 € 496,25 

 Evangelisatie  24/12 € 355,80 

 KIA kinderen in de knel 25/12 € 299,75 

 Kerstgrt High-Tea giften € 245,50 

 Kinderkerstfeest 25/12 € 181,75 

 Collectebus ZDS € 127,60 

 Oudejaarscollecte 31/12 € 241,05 

 Opbr. gebruikte goederen markt € 14000,00 

Kerkbalans: 

 Toezeggingen 2022 € 83.480,32 

 Reeds ontvangen  € 82.475,32 

Kerkelijk bureau, Kerkplein 3 3297 AX Puttershoek 

 

Even 

Even naar huis en even naar de zaak 

Even een krant en even wat vermaak 

Even op reis en even naar de kerk 

Even naar bed en even naar het werk 

En, hebt u er wel eens op gelet? 

Soms voor het eten: “even” een gebed 

 

Het is in onze tijd alles maar even 

We reppen ons voort met haast 

Men kan immers maar even leven 

Maar na dit leven komt een eeuwigheid 

Ben ik, zijn wij, daar al op voorbereid? 

 

Ingezonden door Annelies v/d Kolk 
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