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KERKDIENSTEN 

 

   

13 september 2020  10:00 Startzondag 17:00  

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

 Puttershoek Geldermalsen 

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

Zondagschool/Knd: Nadine  

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  

Deurcollecte: Zondagschool/ Kindernevendienst 

   

20 september 10:00 Heilig Avondmaal 17:00 Heilig Avondmaal 

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

 Puttershoek Puttershoek 

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

Zondagschool/Knd: Maaike  

Dienstcollecte: Bekercollecte: Dorcas Voedselactie 

Deurcollecte: Onderhoud kerkplein  

   

27 september 2020  10:00 17:00  

Predikant: Ds. L. den Breejen Ds. J. Brouwer 

 Delft Veen 

organist Dhr. N. van Oudheusden Dhr. N. van Oudheusden 

Zondagschool/Knd: Tineke  

Dienstcollecte: Diaconie  

Dienstcollecte: Onderhoud gebouwen  
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4 oktober 2020  10:00  Israëlzondag         17:00    15:00 HA HTH          

Predikant: Ds. A.A. van den Berg    Ds. P.J. Droogers 

 Puttershoek Werkendam 

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

Zondagschool/Knd: Leonie Dekkers  

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  

   

11 oktober 2020  10:00 16:00 Vriendendienst 

Predikant: 

 

Ds. A.A. van den Berg Ds. A.A. van den Berg 

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

Zondagschool/Knd: Merel  

Dienstcollecte Kerk en Eredienst  

Deurcollecte Hervormde jeugdraad 

Maasdam 

 

   

18 oktober 2020  10:00 17:00  

Predikant: Ds. L.C. v.d. Eijk Ds. W. Quak 

 Zwijndrecht Rockanje 

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

Zondagschool/Knd: Elleke  

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  

Deurcollecte: Kerk in actie werelddia-

conaat 

 

   

  

BLOEMENGROET 

 

   

5 juli Mw. S. Kwakernaat-Valk  

12 juli Riet van Maarleveld  
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19 juli Mw. van Sintmaartensdijk-Bekker 

26 juli                                Dhr. C.  Groenendijk  

02 augustus Mw. T. Prins-de Kluijver  

16 augustus Fam. van Horssen  

23 augustus Mw. R. Leeuwenburg-van Wingerden 

30 augustus Corine v/d Bijl  

   

VAN DE REDACTIE 

 

We zijn blij dat na de oproep voor een opvolger/ster van Henno Westening, er iemand 

is die het samenstellen van het Klankbord op zich wilt nemen. 

Dit is Krijn Bor. Tijdens het kennismakingsgesprek hoorden we dat Krijn al in een vo-

rige Gemeente heeft gewerkt aan het samenstellen van het plaatselijk “Klankbord” . 

We hopen op een fijne samenwerking en Krijn : Van harte welkom ! 

 

Namens de redactie Kalinka en Arie 

 

 

IN DE SCHIJNWERPERS 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naam: Krijn Bor  

Leeftijd: 68 jaar 

Status: Al ruim 45 jaar gelukkig getrouwd met Geri. Gezegend 

met drie dochters een zoon en 10 kleinkinderen. 

Opleiding / beroep: Gepensioneerd na ruim 40 jaar politiewerk. Nu nog 

werkzaam in de uitvaartbranche. 



 

7 

Hobby’s: Fietsen, wandelen, tuinieren (volkstuin), films kijken  en 

muziek luisteren. 

Wat doe je het liefst? Met Geri erop uit gaan met de caravan of samen een mooie 

fietstocht maken. 

Wie is God voor jou? Elly en Rikkert hebben vele prachtige liedjes geschreven en 

één van hun liedjes heet “Hij is de rots” En dat is God voor 

mij. 

Laatst bekeken film? De laatste indrukwekkende film die ik heb gezien heet Pa-

triots Day. Het verhaal gaat over de aanslag gepleegd tij-

dens de marathon van Boston in 2013. 

Waar kun jij je aan 

ergeren? 

Tijdens deze ingrijpende Corona periode de mensen die de-

monstreren tegen de genomen maatregelen door de over-

heid omdat zij alles maar onzin vinden.  

Hoe kom je tot rust? Luisteren naar goede (gospel) muziek. 

Wat betekent de ge-

meente voor jou? 

Samen op weg als een gemeenschap met vele kleuren 

maar met één samenbindende factor; te mogen leven van-

uit het volbrachte werk van de Here Jezus. 

Favoriete seizoen? Elk seizoen heeft zijn eigen mooie dingen maar de lente 

gaat voor mij voorop vanwege het nieuwe leven wat elk 

jaar weer in volle pracht te zien is in de natuur. 

Waar wordt je blij 

van? 

Een familie weekend wat we mochten beleven in een groot 

familiehuis. 

Favoriete vakantiebe-

stemming? 

Met de caravan naar een plek met mooie natuur ruimte en 

uitzicht.  

MEDITATIE 

 

Overdenking uit een ver land 

 

Ruim 14 jaar geleden ontmoette ik 

hem voor het eerst. Het was op 

Tweede Paasdag, 17 april 2006. 

Na een lange rit over niet al te 

beste wegen, kwamen wij aan in 

Nyajena, in Zimbabwe. 

Ds. de Jonge zou er voorgaan en 

tegelijk afscheid nemen.  

Vlakbij de kerk was de lokale kli-

niek gevestigd. De Medical Officer 

(hoofd-verpleegkundige) Mister 

Chimhundu stond er op dat 
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Mevr.de Jonge en ik na de dienst 

“zijn kliniek” kwamen bezoeken. 

Het zag er oud en wat haveloos 

uit, maar daarnaast wel heel pro-

per en goed geordend. Wij waren 

nog maar net binnen of er kwamen 

twee ongevallen binnen. We kon-

den dus gelijk aan de slag… 

 

En zo is het allemaal begonnen. Ik 

kwam onder de indruk hoe Mr. 

Chimhundu met de geringe midde-

len die beschikbaar waren, alles 

runde en organiseerde. Naast zijn 

werk als behandelaar, mini-apo-

theker, vroedman en gipsbroeder, 

leidde hij ook de overdenkingen in 

de kliniek. Kortom, een aimabele, 

vrome en begaafde alleskunner, 

die je je blijft herinneren! 

 

Omdat er bijna geen medicijnen, 

verbandmiddelen, schrijfwaren en 

brillen beschikbaar waren is Pasen 

2006 het begin geweest van een 

soms bijna wekelijkse zending 

naar deze kliniek. Ook na zijn pen-

sionering is Mr.Chimhundu door-

gegaan tot hij door ziekte 

niet meer kon. Op 5 juli j.l. is hij in 

het ziekenhuis overleden. Hij werd 

73 jaar. 

Een groot man is heengegaan.  

 

Zijn vrouw Regina stuurde mij op 

16 augustus ter overdenking de 

onderstaande “Wise Words” toe. 

Ik wil deze graag met u delen! 

 

Wijze woorden.     
 

In het leven lopen sommigen, an-

deren rennen. Maar bedenk dat 

God de schildpad en het paard 

juiste tijd gaf om de ark van Noach 

te bereiken. Je levensweg kan 

zwaar en moeilijk zijn, maar je 

komt zeker op je bestemming. 

 

  * Jacob keek naar Jozef en  zag 

een goede zoon en verwende hem. 

De tien broers zagen hem als een 

nutteloze dromer!  

  * De kooplieden uit Midian zagen 

in Jozef een goede slaaf en ver-

kochten hem in Egypte aan Potifar, 

die in hem een goede dienaar zag!  

  * De vrouw van Potifar keek naar 

hem en zag een toekomstige min-

naar, maar het hoofd van de ge-

vangenis zag in Jozef gewoon een 

gevangene.  

 

Ze vergisten zich allemaal! God 

keek naar Jozef en zag een toe-

komstige onderkoning van Egypte. 
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Wees niet teleurgesteld als men-

sen niets in jou zien. Wees blij en 

trots over wat God in jou ziet! On-

derschat ook nooit iemand in je 

omgeving, want je weet nooit wat 

de Heer in hem of haar ziet en Zijn 

plannen zijn. Je assistente kan een 

directeur worden van een bedrijf 

dat in de toekomst jouw kind in 

dienst zal nemen… Je tuinknecht 

kan een toekomstig president zijn. 

Denk aan David, die werd gezalfd 

tot toekomstig koning toen hij als 

gewone jongen de schapen aan 

het hoeden was. Esther was een 

eenvoudig weesmeisje en toch 

was zij een toekomstig koningin. 

Het maakt niet uit hoe de mensen 

jou zien, maar hoe Gód jou ziet.  

 

God is God: 

 

*Hij geeft niet om leeftijd; geen 

wonder dat Hij Abraham zegende. 

*Hij let niet op ervaring; geen 

wonder dat Hij David uitkoos. 

*Hij geeft niet om geslacht; geen 

wonder dat Hij Esther verhief. 

*Hij let niet op jouw verleden; 

daarom riep Hij Paulus. 

*Hij let niet op jouw voorkomen en 
uiterlijk;  kijk maar naar de kleine 

Zacheus.  

*Hij let er niet op of je een goede 

spreker bent; kijk maar naar Mo-

zes. 

*Hij let niet op je verleden, 

daarom was ook Maria Magdalena 

welkom. 

*Hij doet nooit een belofte die Hij 

niet nakomt; Hij helpt iedereen en 

altijd. 

*Hij hoort elk gebed en antwoordt 

op Zijn tijd. 

*Hij heeft nog nooit een zondaar 

afgewezen; Hij houdt van ieder-

een. 

 

Laten we daarom Gods liefde de-

len en van de wereld een betere 

plek maken om met elkaar te le-

ven. Laat deze liefde zien in je om-

geving!! 

Ik kan u deze God aanbevelen, lief 

te hebben en te volgen in je leven. 

                                                                                         

Mrs. Regina Chimhundu, Harare 

15e July 2020 

 

Zulke mensen vergeet je niet en 

blijf je zo nodig steunen. 

 

R. Baan 
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UIT DE KERKENRAAD/ PASTORIE 

 

Startzondag 13 september en jaar-

thema ‘Samen’ 

Zondag 13 september houden we 

de startzondag voor het nieuwe sei-

zoen. 

Het jaarthema is geworden ‘Sa-

men’! Dat kunnen we namelijk 

goed gebruiken na de eerste fase 

van de coronacrisis en het voortdu-

ren hiervan het nieuwe seizoen in. 

Laten we ‘samen voor samen’ 

gaan! Maar ons er niet op blindsta-

ren… Vóór alle christelijk ‘samen’ 

richten wij ons op Jezus Christus. 

Alleen vanuit de gemeenschap met 

elkaar in Hem komt er ruimte om 

‘samen’ de diepte te geven die het 

heeft in de Bijbel: het houdt stand 

door alles heen, soms door verdriet 

en teleurstelling heen. Maar altijd 

‘in Hem’ op weg naar de vreugde 

van een ‘samen’ dat wij mensen 

buiten Christus en zijn Geest om 

niet voor elkaar krijgen. Zie ver-

derop in dit KB-nr. voor het start-

programma!   

 

Heilig Avondmaal 20 september 

Zondag 20 september hopen wij 

het Avondmaal weer te mogen vie-

ren sinds 21 juni. Prachtig om dit te 

mogen doen de eerste zondag na 

de start van ons jaarthema ‘Sa-

men’! ‘Vele graankorrels, één 

brood!’ En het wordt én blijft één 

brood, als wij in het brood al-

leréérst onze gekruisigde Heer zien,  

herkennen én liefhebben! (‘Het 

kruis in het centrum – door alle tij-

den heen’ - thema zondagmiddag 

30 augustus) 

 

Israëlzondag 

Zondag 4 oktober vieren we de 

jaarlijkse Israëlzondag. Zie hieron-

der over de startende Israël-bijbel-

kring! 

 

Vriendendienst Maasdam  

Over de Vriendendienst van zondag 

11 oktober 16.00 uur wordt reeds 

gesproken over de wegen tussen 

vriend Maasdam en vriend Putters-

hoek, maar er ligt eind augustus 

vooral nog veel open…  

 

Doopdienst  

Op 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 
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Floor. We wensen hen en de gehele 

familie een gezegende dienst toe!  

 

Bijbelkring ‘Focus op Israël’  

Na mijn studiereis naar Israël in 

juni 2019 leek het me mooi na de al 

gehouden thema-avond ook een 

vervolg aan deze reis te geven in de 

vorm van een bijbelkring voor geïn-

teresseerden in het thema ‘Kerk en 

Israël’ (of Israël en de kerk…?). En 

wie zou niet geïnteresseerd zijn 

wanneer het bijbelse besef door-

dringt: dat wij christenen uit de hei-

denvolken als ‘loten van een wilde 

olijfboom zijn geënt op de natuur-

lijke stam’ (Israël) en zo mogen de-

len in de ‘vruchtbare wortel’ (Is-

raël)? Wanneer het bijbelse besef 

doordringt: dat ‘niet wij de wortel 

dragen, maar de wortel ons!’ (Pau-

lus in Romeinen 11:17-18) Vanuit 

dit nieuwtestamentische besef wil-

len we aan de slag gaan met bijbel-

studies rond de kernvraag: wat is 

de plaats van het door God uitver-

koren Joodse volk in Gods heils-

plan? We kunnen hierbij de ge-

schiedenis van de kerk zeker niet 

negeren. Eeuwenlang heeft de kerk 

namelijk de overtuiging gehad dat 

God het Joodse volk afgeschreven 

had na het grotendeels afwijzen 

van hun eigen Joodse Messias Je-

zus. Theologisch was de gedachte 

leidend, dat ‘de kerk in de plaats 

van Israël’ gekomen zou zijn in 

Gods verbond. Het gevolg door de 

eeuwen heen was ‘christelijk’ anti-

semitisme: maatschappelijke dis-

criminatie en isolatie, fysiek Joods 

lijden onder geweld, moord en ver-

drijving, uitmondend in uiteindelijk 

Hitlers moord op de zes miljoen 

Joodse mannen, vrouwen en kin-

deren in christelijk Europa. Wat be-

tekent deze geschiedenis en het af-

scheid nemen van de zogenaamde 

‘vervangingstheologie’ voor de kerk 

vandaag in haar relatie tot het 

Joodse volk, het land en de huidige 

staat (in de branding van de we-

reldpolitiek)? Maar vooral willen 

we hoopvol kijken naar de toe-

komst! Waar mogen we biddend 

naar uitzien in Gods heilsplan voor 

het volk Israël, de kerk en alle vol-

ken?!  

 

Omdat meerdere gemeenteleden 

de ‘overdagkring’ van dhr. Piet Ree-

dijk na zijn vertrek zijn gaan missen 

en ouderling Hugo Snaaijer al een 

avondkring  leidt, is de start vastge-

steld op: vrijdagmorgen 2 oktober 

in De Hoeksteen 10.00 uur-12.00 
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uur. Graag bij mij aanmelden vooraf 

i.v.m. het Hoeksteen-corona-ge-

bruiksplan. Aan te schaffen materi-

aal vooraf: bijbelstudieboekje Fo-

cus op Israël, te bestellen via 

www.christenenvoorisraël.nl  

 

Belijdeniskring 

Wie wil komend seizoen de belijde-

niscatechese volgen? Wees er snel 

bij, bij dit unieke geloofsavontuur 

met rendement voor heel je verdere 

leven! We starten namelijk eind 

september. Vooraf een verkennend 

gesprekje of het iets voor je is altijd 

mogelijk uiteraard!  

 

Start tienercatechisaties  

Dinsdag 6 oktober beginnen de tie-

nercatechisaties weer. Uitnodigin-

gen komen eraan! In de vormgeving 

zal ik me houden aan het Schakel-

corona-gebruiksplan en de updates 

van de landelijke kerk en overheid 

met gebruikmaking van ‘gezond 

verstand’. Dit laatste (in combinatie 

met ‘basisregels’) kwam steeds te-

rug in het gesprek tussen de burge-

meester en alle geestelijken van de 

Hoeksche Waard maandag 31 au-

gustus, waarbij het jeugdbeleid 

voor komend seizoen ongeveer het 

moeilijkste punt bleek. We gaan er 

het mooiste van maken in de gege-

ven omstandigheden en worden 

hopelijk bewaarde voor nieuwe (re-

gionale) lockdowns! 

 

Evangelische vormen de sleutel? 

Ik hoor nog wel eens dat de evan-

gelische vormen van eredienst de 

sleutel zouden kunnen zijn om de 

jeugd meer naar de kerk te trekken. 

Die vormen sluiten namelijk, in te-

genstelling tot de onze, naadloos 

aan bij hun alledaagse leven. Van 

hieruit bezocht ik, nog net op tijd 

voor de crisis, op zondag 1 maart 

een eredienst van Woord en 

Avondmaal in de EGHW in Oud-Be-

ijerland. Ik heb genoten van de 

goede (maar wel erg lange) preek 

en de ‘proclamatie’ aan het einde. 

Het was mooi na afloop met oude 

bekenden te spreken (over de 

dienst). Maar vooral dacht ik na-

tuurlijk na over onze eigen jonge-

ren. En?! Ik geloof direct dat meer 

Engels, beeld en band, Opwekking 

boven de 400, praktische voorbeel-

den en meer alledaags taalgebruik 

helpend zijn in het ‘boeien en bin-

den’. Toch heb ik mijn twijfels als 

het gaat over de langere termijn, 

als het nieuwe er wat vanaf is: de 

evangelische vormen zijn namelijk 

http://www.christenenvoorisraël.nl/
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niet los verkrijgbaar, de theologie 

hoort erbij. Dat betekent dat je aan-

gemoedigd wordt hier en nu de 

keuze voor Jezus Christus  te ma-

ken en die keuze om God vurig te 

dienen ook regelmatig moet ver-

nieuwen. Ik ben hier niet tegen, het 

prikkelt mij juist als traditionele do-

minee uit overtuiging! Alleen denk 

ik dat de druk die er zo steeds op de 

geloofsbeslissing ligt, bij onze tie-

ners afketsend zou kunnen gaan 

werken. Wat denk jij?!       

 

Hoop op God en Open kerk 
Over eventuele verlenging van bei-

den heeft de kerkenraad op maan-

dag 7 september een beslissing ge-

nomen. Houd het Ringblad en de af-

kondigingen in de gaten!   

 

Vacante wijk verhuisde ouderling 

Westeneng 
Ouderling Jolande Kornaat en ou-

derling Evelien Maas zullen tijdelijk 

in de vacante wijk van onze  inmid-

dels naar Rhenen verhuisde ex-ou-

derling Henno Westeneng uw ach-

terwacht-ouderlingen zijn!   

 

10 jaar 

Op 26 september 2010 werd ik be-

vestigd in het ambt van predikant in 

de toen nog Hervormde gemeente 

Geesteren (Gld). Zo vier ik deze 

maand mijn 10-jarig ambtsjubi-

leum. Veel heb ik afgeleerd, veel 

heb ik geleerd. Het een en ander via 

de theorie, het meeste in de prak-

tijk. Ik ben een zeer dankbaar mens 

en kijk met vertrouwen op de Heer 

de toekomst in! 

 

Een hartelijke groet vanuit de pas-

torie, 

ds. Ard van den Berg 

 

PASTO(P)RAAT 

 

 

De meesten van ons hebben de va-

kantie achter de rug en hopelijk 

een beetje rust kunnen vinden na 

de hectische eerste periode van 

het uitbreken van het coronavirus. 

Nog steeds is het coronavirus on-

der ons, maar er zijn gelukkig wat 

minder ziekenhuisopnames op dit 

moment. 

Als consistorie hebben we echter 

niet stilgezeten. Naast onze pogin-

gen om contact te houden met de 

gemeenteleden die we ineens 

bijna niet meer zagen omdat de 

kerkdiensten niet meer mogelijk 

waren en die we niet konden 
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bezoeken vanwege het coronavi-

rus, zijn we druk bezig om een be-

leidsplan te schrijven voor het pas-

toraat in onze gemeente. 

 

Wat is pastoraat? 

In de Kerkorde van de Protestantse 

Kerk staat het pastoraat als volgt 

omschreven in artikel X.3:  

“De gemeente volbrengt haar pas-

torale taak in de herderlijke zorg 

aan de leden en anderen die deze 

zorg behoeven, opdat zij elkaar op-

bouwen in geloof, hoop en liefde.” 
De kern van pastoraat is omzien 

naar elkaar in de naam van Chris-

tus. Het is de hulp die we elkaar 

bieden om de weg met God te 

gaan, in alle omstandigheden van 

het leven. 

In grote lijnen zijn de volgende as-

pecten van pastoraat te onder-

scheiden:  

*'omzien naar elkaar' binnen de 

gemeente én daarbuiten 

*pastorale hulpverlening m.b.t. ge-

loofs- en levensvragen 

*komen tot verstaan van de zin 

van ons menszijn in onze situatie, 

in onze cultuur. 

Pastoraat is dus niet alleen de 

taak van de predikant en ouder-

lingen (consistorie) maar een taak 

voor alle gemeenteleden. Als ge-

meente zijn wij immers verant-

woordelijk voor en met elkaar.  Wij 

moeten zorgdragen dat niemand 

buiten te boot valt. Dus omkijken 

naar elkaar. De ander het gevoel 

geven dat ze gezien worden en dat 

ze erbij horen. 

De doelstelling voor ons beleids-

plan pastoraat is dan ook: 

“Wij willen een betrokken ge-
meente zijn, waarin iedereen zich 

thuis voelt, met het geloof als bin-

dende factor”. 

 

Om te weten wat er in onze ge-

meente leeft, waar onze gemeente 

behoefte aan heeft en hoe het 

pastoraat door het consistorie be-

ter/anders kan worden uitgevoerd, 

hebben wij een enquête samenge-

steld met vragen die ons kan hel-

pen om het beleidsplan pastoraat 

te schrijven. 

Het is dus heel belangrijk en nood-

zakelijk dat u, als gemeenteleden 

de moeite neemt om de enquête in 

te vullen. 

We willen samen gemeente zijn 

toch? 
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SAMEN 

Dat is dan ook het jaarthema 

waarmee we het nieuwe kerkelijk 

jaar ingaan. 

Op de startzondag van 13 septem-

ber zal dit thema nader worden 

toegelicht 

Laten we als start van dit jaar-

thema SAMEN de enquête invul-

len. Het liefst door elk gezinslid 

van uw huishouding. Jong en oud. 

Op die manier krijgen we een zo 

groot mogelijk beeld van hetgeen 

er nu in de gemeente leeft, waar u 

tevreden mee bent, waar u verbe-

tering in wenst en waarmee u het 

niet mee eens bent. 

SAMEN kunnen we gemeente van 

Christus zijn, één lichaam met vele 

ledematen. 

 

Alleen SAMEN kunnen we dit 

doen! 

 

Jolande Kornaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIACONIE / ZWO 

 

 

Bekercollecte 20 september 

Op zondag 20 september mogen wij 

als gemeente weer het Heilig 

Avondmaal vieren nog steeds vol-

gens de Coronamaatregelen. De 

opbrengst van de bekercollecte is 

dan bestemd voor de Dorcas Voed-

selactie waar we ook de voedsel-

bonnenactie voor houden, zie losse 

flyer bij dit Klankbord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens de diaconie 

Tineke van Horssen 
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HJP 

 

Startweekend Herv. Gemeente 

Puttershoek 12/13 september 2020 

Beste Gemeente, 

Gezien de ontwikkelingen en re-

gels omtrent het Coronavirus, 

waaraan we ons moeten en willen 

houden, zal het startweekend wat 

beperkter zijn als andere jaren en 

zullen we heel afhankelijk zijn van 

het weer. 

Toch is er vanuit de Hervormde 

Jeugdraad Puttershoek een leuk 

programma opgesteld zodat we 

toch als gemeente even Samen 

kunnen komen. 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 12 september 2020 

staat een gezamenlijk bezoek aan 

het strand gepland! Even lekker 

uitwaaien en de zoute zeelucht op-

snuiven met z´n allen. De jeugd 

kan hier vliegeren, voetballen etc. 

etc. Deze spullen dienen dan zelf 

te worden meegenomen. De vol-

wassenen kunnen lekker een 

strandwandeling maken, fossielen-

schelpen zoeken of genieten van 

de spellen van (of met) de jeugd. 

Eten en drinken dient zelf verzorgt 

te worden. We maken er een leuke 

middag van!  

Om 14:00 verzamelen we bij de 

Maasvlaktestrand P2. Parkeren 

kan hier gratis. 
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Om 14:15 zullen we de duinen 

overgaan en het strand innemen 

en kan de aanwezige jeugd of 

jeugdigen zich vermaken met sport 

en spel. Of wie bouwt het mooiste 

zandkasteel?! 

Om 15:00 zal een strandwandeling 

worden gemaakt in zuidelijke rich-

ting en gaan we kijken of we zee-

honden of fossielen kunnen ont-

dekken. 

Rond 16:30 uur zullen we terug zijn 

bij de auto´s en kan ieder zijn of 

haar weegs gaan 

Zondag 13 september 

Om 10:00 zal de startdienst wor-

den verzorgd door ds. Ard van den 

Berg (reserveren).  

 

 

 

 

 

 

Het jaarthema SAMEN staat in 

deze dienst centraal. 

11:15   Aansluitend aan de dienst 

zal op het kerkplein samenzang 

plaatsvinden, onder muzikale be-

geleiding. (Ook als u niet bij de 

dienst aanwezig kunt zijn bent u 

van harte welkom!) 

Om 11:45 zullen we gezamenlijk, 

op afstand, genieten van een bakje 

koffie/thee of fris  

Het verzoek is aan de Gemeente 

zelf te zorgen voor iets lekkers bij 

dit drinken, denk hierbij aan taart, 

koek, koffiebroodjes, snoep 

etc…gewoon iets lekkers….. 

Voor deze High-Samen vragen wij 

u allen genoeg lekkers mee te ne-

men, zodat we daar samen van 

kunnen genieten. 

Graag uw of jouw eigen stoel mee 

te nemen.   

Namens de HJP, 

JP van Santen. 
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KERKRENTMEESTERS 

 

 

De waarde van het Klankbord 

Het Klankbord wordt 10 x per jaar 

verstrekt om gemeenteleden op de 

hoogte te houden van het wel en 

wee in onze gemeente. Voor jong 

en oud is er altijd wel iets bij. 

Heeft u iets speciaals meege-

maakt dat u wilt delen met ge-

meenteleden, bijvoorbeeld een 

woord van dank voor medeleven 

bij vreugdevolle of verdrietige mo-

menten, schroom dan niet om con-

tact op te nemen met de redactie. 

Wij stellen het op prijs indien de 

lezers een bijdrage in de kosten 

willen geven. Die mogelijkheid 

bieden wij u. Wat zijn de kosten? 

Deze zijn begroot op € 8 per adres 

voor een jaar leesgenot 

U kunt bijgevoegde acceptgiro ge-

bruiken of zo mogelijk via internet  

 

 

 

 

 

 

 

 

een bedrag overmaken op reke-

ningnummer 

NL38RABO0373711271 van CvK 

Hervormde gemeente Puttershoek 

graag met vermelding van het ken-

merk. Wilt u liever een machtiging 

afgeven voor een vast bedrag per 

jaar, neemt u dan contact op met 

het kerkelijk bureau via mail kerke-

lijkbureau@hervormdputters-

hoek.nl of per brief naar Kerkplein 

3, 3297 AX Puttershoek.  

De automatische incasso van het 

Klankbord (inmiddels 26) zal op 2 

september plaatsvinden. 

Wilt u het Klankbord niet ontvan-

gen, wat jammer is want dan mist 

u misschien belangrijke informatie, 

geeft u dat dan ook even door aan 

het kerkelijk bureau. 

Tot slot dank aan alle vrijwilligers 

voor hun belangeloze inzet bij het 

vele werk dat voor ons Klankbord 

wordt gedaan. 
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Kerkbalans 

Afgelopen zomer is het totale toe-

gezegde bedrag licht gedaald, 

waardoor we op de begroting 3000 

euro tekort komen. 

Hieronder, met dank aan de dames 

van het kerkelijk bureau die onze 

financiën nauwkeurig bijhouden, 

de laatste stand van zaken m.b.t. 

actie kerkbalans. 

 

Acceptgiro Klankbord 

Graag vragen we uw aandacht 

voor de bij dit Klankbord gevoegde 

acceptgiro ter bestrijding van de 

kosten voor het maken en verzen-

den van het Klankbord. Dankzij de 

inzet van veel vrijwilligers kunnen 

we de kosten laag houden, maar 

financiële bijdragen hiervoor zijn 

onmisbaar.  

Vacature 

Verheugd kunnen we u melden dat 

we een aanmelding hebben op de 

vacature van layout designer 

Klankbord! Hartelijk dank hiervoor! 

Wie dat is, leest u vast in dit of 

een volgend Klankbord.  

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: kerkelijkbureau@her-

vormdputtershoek.nl 

•telefoon: vraag een terugbelver-

zoek voorzien van naam en tele-

foonnummer 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@hervormd-

puttershoek.nl 

 

COLLECTEBONNEN 

 

 

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 
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voortaan in deze rubriek altijd een 

overzicht van beschikbare bonnen 

op. 

 

U kunt collectebonnen bestellen 

door het bedrag hiervoor over te 

maken op banknummer 

NL38RABO0373711271 van de 

Kerkvoogdij o.v.v.: aantal, soort en 

uw kenmerk/reg.nr. Uw ken-

merk/reg.nr. kunt u opvragen bij de 

ledenadministratie of het kerkelijk 

bureau. De volgende bonnen zijn 

verkrijgbaar:  

Kleur waarde 1 bon hele 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 

informatie over de schenkingsover-

eenkomst kunt u krijgen bij Cor 

Groenendijk (078 6761845 / cor-

adrie@groenwaard.nl). 

Met vriendelijke groeten, 

Cor Groenendijk, Jaco van der 

Zwaal 

 

ZONDAGSCHOOL/ 

KINDERNEVENDIENST             

 

Hallo allemaal, 

 

Als jullie dit stukje lezen is de zo-

mervakantie net voorbij. 

Hebben jullie een leuke vakantie 

gehad? 

Voor de vakantie hebben we tijdens 

de afscheidsdienst afscheid geno-

men van: Anna, Levi, Janine, 

Sanne, Nynke en Floor. 

Een echt afscheid is het niet, want 

als het goed is zien we iedereen in 

de kerk. (Behalve Nynke, want die 

is op het moment van lezen al ver-

huisd). 

 

Pasgeleden zocht ik contact met 

een moeder, waarvan ik haar zoon 

en dochtertje 9 jaar geleden op 

kamp gehad. 

Haar zoon was ziek geweest en 

miste daardoor 1 deel van zijn 

been. Net voor kamp kwamen ze er 

achter dat het misschien toch weer 

mis was en helaas was dat ook zo. 

1 jaar na kamp is hij ook overleden. 

Ik heb pasgeleden contact gezocht 

met moeder en ik vertelden haar 

mooie herinneringen over haar 

zoon die ik nog wist, maar ook het 
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verhaal van Mefiboseth wat hem zo 

aansprak. Kennen jullie dit verhaal? 

 

Mefiboseth was de kleinzoon van 

Saul, de zoon van Jonathan, de 

vriend van David. Dit verhaal staat 

in 2 Samuel 9. Ze hadden op de 

vlucht toen hij nog klein was, deze 

jongen laten vallen. Waarschijnlijk 

heeft het jochie zijn beentjes ge-

broken en heeft nooit meer goed 

kunnen lopen. Hij was kreupel, zo 

noemt de Bijbel dat. 

Mefiboseth was een bijzondere 

man. Hij werd als volwassene uit-

genodigd om geregeld te eten bij 

koning David. David had beloofd 

aan zijn vader, die zijn vriend Jona-

than was, om zijn leven te sparen 

als hij koning zou worden en ook 

dat van Jonathans gezin. Dus ook 

Mefiboseth. Het was in die tijd ge-

bruikelijk dat een nieuwe koning 

het vorige koningshuis dood 

maakte. Maar David, die veel van 

God hield, wilde juist goed zijn voor 

de kinderen van Jonathan, zijn 

vriend. 

Mefiboseth had een prachtig ka-

rakter. Hij is David dankbaar en blijf 

hem trouw heel zijn leven, ook al 

wordt hij later door David verkeerd 

behandeld. 

Mefiboseth houdt van God en vindt 

het heerlijk om welkom bij de ko-

ning te zijn. Hij vindt het een groot 

wonder, want waarom zou de ko-

ning omzien naar een gehandicapte 

man als hij? Daar had de koning 

niet zoveel aan, vond hij. Hij kon 

niet hard voor David werken. Ook 

was Mefiboseth waarschijnlijk 

nooit naar school geweest of blonk 

hij niet uit. Maar David houdt van 

Mefiboseth en vindt het contact erg 

waardevol. Waarschijnlijk ziet hij in 

Mefiboseth veel van Jonathan te-

rug. 

 

Dit verhaal trok het mannetje zo 

aan, want hij mag/mocht er ook bij 

horen, ondanks dat hij een deel van 

zijn been miste. 

Dit verhaal is toepasselijk voor ie-

dereen. 

Want hoe je er ook uitziet, JIJ mag 

bij GOD horen! 

 

Groetjes Leonie Verrijp en alle an-

dere leiding van de zondagsschool. 
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EMMA 

 

 

Hallo Allemaal,  

 

Zoals het er nu naar uitziet gaan we 

starten met de EMMA avonden op 

16 september.  

Met de nodige voorzichtigheid 

moet het lukken om op verant-

woorde wijze weer bij elkaar te ko-

men.  

Wat zou het fijn zijn om weer elkaar 

te kunnen  ontmoeten na zo'n lange 

periode.  

Laten we hopen en bidden dat alles 

weer goed komt en de Corona niet 

meer de kop op steekt.  

Nogmaals een oproep voor dames 

die interesse hebben,  schroom 

niet,  neem contact op met een van 

onze bestuursleden of kom gezellig 

langs op de clubavond,  U bent al-

len welkom.  

Groetjes en tot ziens.  

 

Voor informatie bel een van onze 

bestuursleden.  

Elly Voogt tel.  0786763340, 

Tiny Spaans tel.  0786760077, 

Maartje Janse tel. 0786762666, 

Corrie Wimmer tel. 0786454323. 

 

BERICHTEN 

 

Hulpverlening in Beiroet  

Sinds maandag 24 augustus zijn 

wij, Bart en Nelleke Dorsman, in Li-

banon. We zijn  uitgezonden door 

de hulporganisatie Dorcas om te 

assisteren bij de hulpverlening na 

de gigantische explosie op 4 augus-

tus in een loods in de haven van 

Beiroet.  

De ontploffing heeft een enorme 

ravage aangericht in de stad. Een 

groot deel van de haven  is met de 

grond gelijk gemaakt. Minstens de 

helft van de gebouwen is getroffen. 

Ramen zitten vrijwel nergens meer 

in hun kozijn en deuren bungelen in 

de kozijnen. De enorme klap was in 

heel Beiroet te voelen en dreunde 

zelfs door tot op het eiland Cyprus, 

ruim 240 kilometer verderop in de 

Middellandse Zee.  

Er zijn meer dan 200 doden, 

ruim 6.000 gewonden en ze-

ker 300.000 mensen zijn dakloos 

geworden.  
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De hulpverlening van Dorcas richt 

zich op de meest kwetsbare men-

sen in Libanon. Ook bij deze ramp 

willen zij er voor hen zijn door voed-

sel uit te delen, te voorzien in mid-

delen voor huisvesting en bescher-

ming te bieden. 

We blijven hier enkele maanden en 

houden u graag via het Klankbord 

op de hoogte. Wilt u bidden voor 

het werk van Dorcas in Beiroet?  

Ook financiële ondersteuning is 

welkom via bankrekening nummer 

NL04 RABO 0106 2500 00 ten name 

van Dorcas onder vermelding van 

Noodhulp Beiroet.  

Ingezonden door Bart en Nelleke 

Dorsman. 

VERJAARDAGSFONDS 

 

Sinds de laatste keer dat ik een 

stukje schreef voor het verjaardag-

fonds is er veel veranderd. Half 

maart ging Nederland  “op slot” 

vanwege het coronavirus. Verjaar-

dagen werden niet of nauwelijks 

gevierd. Sommige mensen 

bedachten iets om die dag toch 

niet zomaar voorbij te laten gaan. 

Er werd gespreid visite ontvangen 

en je kreeg een tijdslot om langs 

te komen. “Jij ’s morgens van 

10.00 tot 11.00, jij van 11.00 tot 

12.00. Liever andersom? Even met 

elkaar afspreken!” En het is vrij-

wel al die tijd mooi weer geweest 

zodat je buiten kon zitten. Maar 

alle onbevangenheid was weg. Zo-

maar even langs gaan kon niet 

meer. Ook hoorde ik van een au-

bade aan het balkon of een heuse 

‘verjaardag drive-through’. Zo wa-

ren er veel ideeën. 

 Wij konden niet meer aanbellen 

om  u te feliciteren en de verjaar-

dagskaart te overhandigen. Maar 

we hebben uw verjaardag niet 

overgeslagen! De dames en heren 

waren bereid om toch op pad te 

gaan en de verjaardagskaart in de 

brievenbus te doen.  Zo was u op 

zijn minst nog een béétje jarig. 

Dan is er nóg iets dat veranderd is. 

Na 36(!) jaar moet u het 
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vertrouwde gezicht van Nel Naakt-

geboren missen. Zó lang heeft zij 

in de Molenwijk de kaart rond ge-

bracht. Lekker weer, regen, 

sneeuw of storm, hitte, Nel kwam 

langs.  Nel, héél veel dank voor je 

inzet al die jaren. Gelukkig is me-

vrouw Ali Grashuis bereid om de 

wijk over te nemen. Wij wensen 

haar een goede tijd en leuke con-

tacten toe.  

Een overzicht van de opbrengsten 

zult u deze keer moeten missen. 

Want u begrijpt dat ook dát veran-

derd is. Later krijgt u een overzicht 

over het hele jaar.  

Wij hopen dat u zo weer op de 

hoogte bent van het reilen en zei-

len van het verjaardagsfonds. 

Hartelijke groeten van Winny en 

Annie 

 

 

 

 

 

 

ACTUEEL 

 

 
VIERHANDIG ORGELCONCERT 
IN ZUID-BEIJERLAND DOOR 
MARIEN STOUTEN EN JAN PE-
TER TEEUW 
 

Op zaterdag 26 september 2020 ge-

ven de organisten Marien Stouten 

en Jan Peter Teeuw een vierhandig 

orgelconcert in de Eendrachtskerk 

te Zuid-Beijerland. Voor het vijf-

tiende achtereenvolgende jaar con-

certeren beide organisten op het 

grootste orgel van de Hoeksche 

Waard, dat na de restauratie van 

2018 weer beter klinkt dan ooit! 

Het programma is ook dit jaar weer 

verrassend veelzijdig: er klinkt on-

der andere vierhandige muziek van 

Bach, Elgar en Teeuw. Daarnaast 

spelen beide organisten drie solo’s 

van o.a. Widor, Lanquetuit en Van 

den Berg. 

 

Marien Stouten (1983) studeerde 

(na orgelles gekregen te hebben 

van Martin Mans en Rinus Ver-

hage) aan het conservatorium van 

Gent bij Ignace Michiels. Hij is or-

ganist van de St. Nicolaaskerk te 

Brouwershaven. Met zijn broers en 
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zussen vormde hij de groep Stouten 

Musiceert, waarmee vijf cd’s wer-

den gemaakt. Marien is dirigent 

van een vijftal koren. Ook heeft hij 

een eigen opnamebedrijf, Animato 

Music Productions, en is hij eige-

naar van Voxus Digital Organs. 

Jan Peter Teeuw (1987) kreeg or-

gelles van Johan den Hoedt en Ar-

jen Leistra. Hij is kerkorganist in 

Ridderkerk en werkt veelvuldig mee 

aan concerten en koorzangavon-

den. Van zijn hand verschenen di-

verse bundels met orgelmuziek en 

instrumentale muziek, waaronder 

twee vierhandige arrangementen 

die zijn uitgegeven bij het gerenom-

meerde Duitse Butz Verlag. Tevens 

is hij dirigent van vier koren, waar-

onder het Korendijks Mannenkoor. 

Jan Peter werkte mee aan een vele 

CD-opnamen, waaronder drie solo-

cd’s, opgenomen in Ridderkerk-Bol-

nes (2007), Leeuwarden (2009) en 

Purmerend (2013). 

 

Samen maakten Marien en Jan Pe-

ter twee vierhandige cd’s. De eer-

ste (Vierhandig Orgelconcert) is op-

genomen in 2010 in Recklinghau-

sen (Duitsland), de tweede (Ouver-

ture) in 2012 in Dudelange (Luxem-

burg). Beide cd’s zijn door de pers 

uiterst lovend ontvangen. De cd Ou-

verture won in 2013 de titel ‘Beste 

orgel-cd van het jaar’ in het tijd-

schrift GezinsGids. In 2016 maak-

ten Marien en Jan Peter op orgel en 

vleugel de cd ‘Joyfull’. 

 

Het concert begint om 20.00 uur. 

De kerk gaat een halfuur voor aan-

vang open. De verrichten van beide 

organisten zullen door middel van 

een beamer op een groot scherm te 

volgen zijn.  

Uiteraard worden alle RIVM-richt-

lijnen in acht genomen. In de kerk 

is ruimte genoeg om minimaal 1,5 

meter afstand te houden. Ook kunt 

u uw handen ontsmetten. 

De toegang is gratis. Wel is er na 

het concert een collecte voor de on-

kosten. Ook zijn er na afloop CD’s 

en bladmuziek van beide musici te 

koop. 

Meer informatie is te vinden op 

www.marienstouten.nl en 

www.janpeterteeuw.nl.  

 

Van harte welkom! 

 

 

 

http://www.marienstouten.nl/
http://www.janpeterteeuw.nl/
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Aankondiging boek. 

Stichting Oud-Puttershoek hoopt 

aan het eind van dit jaar “Baken 

achter de dijk” uit te brengen, een 

uitgebreid gedocumenteerde boek 

over een waardevol stuk geschie-

denis van ruim vier eeuwen Her-

vormde Gemeente en Kerk van Put-

tershoek, één van de oudste dorpen 

van de Hoeksche Waard met een 

rijke historie, welke onder de naam 

“Hoecke” teruggaat tot zelfs ver 

voor de 14e eeuw. 

Het kerkelijk gebouw, dat midden 

15e eeuw verrees in de toenmalige 

kleine dorpskern, werd de basis van 

wat ruim een eeuw later, na de Re-

formatie, de Hervormde Gemeente 

zou worden.  

In dit historische document wordt 

ingegaan op de voorgeschiedenis 

en het ontstaan van onze kerk, het 

kerkgebouw, de toren en de klok, 

het interieur en orgel. Naast alle 42 

predikanten is er ook aandacht voor 

pastoraal medewerkers, ambtsdra-

gers, kosters, armen en diaconie, 

financiële middelen, verenigingen 

en alle clubs, randzaken, enz.  

“Baken achter de dijk“ is samenge-

steld in samenwerking met de ker-

kenraad van de Hervormde Ge-

meente Puttershoek. 

Het boek telt circa 250 pagina’s, 

formaat 17,7 X 25,3 cm, heeft een 

harde omslag en is voorzien van 

een groot aantal unieke zwartwit il-

lustraties. De aanschafprijs wordt 

t.z.t. nog bekend gemaakt. 
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BEDANK BERICHTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankje van Johan en Pieta de 

Klerk n.a.v. hun 50 jarig huwelijk. 

 

 

BEDANKT (2) 

Dankbaarheid 

               God is getrouw. 

In grote dankbaarheid mochten wij 

op 12 augustus j.l.de dag 

herdenken van ons 60 jarig huwe-

lijks jubileum . Alle die ons 

met deze dag een felicitatie deden 

toe komen willen wij langs 

deze weg hartelijk dank zeggen.     

Met een vriendelijke groet. 

 Dora en Teun Stooker 

 Te  Hoecke 11 

 3297 BZ                                             Put-

tershoek   

 

Bedankt (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt (4) 

Niks verwacht en toch gekregen. 

Hoe toepasselijk! Afgelopen 16 

juni waren wij 65 jaar getrouwd. 

Ons huis stroomde over van de 

bloemen en kaarten met lieve en 

goede wensen voor heden en toe-

komst. Wij zijn blij en dankbaar en 

willen iedereen hartelijk bedan-

ken. Deze dag voor ons niet snel te 
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vergeten. En iedereen dank, dank, 

driemaal dank. 

Hartelijke groet,  

De heer en mevrouw P. Ketting 

 

Bedankt (5) 

Iedereen van harte bedankt voor 

de telefoontjes, kaarten en andere 

manieren van belangstelling tij-

dens en na mijn ziekenhuisopna-

me's. Gelukkig ben ik weer hele-

maal opgeknapt dankzij het me-

disch personeel met Gods hulp. 

 

Hartelijke groet, 

 

Plonie Remmers-Letterman 

 

 

 

Bedankt (6) 

Onze oprechte dank voor de wijze 

waarop u meeleefde in de vorm 

van een kaart, een brief, een 

woord of uw aanwezigheid. 

Dit was voor ons mede een steun 

om dit verlies te dragen na het 

overlijden van mijn lieve man, onze 

vader, schoonvader en opa. 

Het doet ons goed dat hij bij zove-

len een goede en warme herinne-

ring heeft achtergelaten.  

Met vriendelijke groet, 

Aagje van Eekelen - v Oudheusden 

 

Bedankt (7) 

Beste gemeente leden. 

Hierbij wil ik iedereen bedanken, 

die rond de hartoperatie 

met mij heeft meegeleefd. 

De belangstelling, in de vorm van 

een telefoontje, en de vele kaarten 

 die ik ontving, hebben mij goed 

gedaan. 

Vr.groeten.Mevr.M.de. Winter -

v.d. Pols.    
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OPBRENGST COLLECTEN 

 

Collecten tijdens de diensten 

21-06-20 VIA COLL./BANK OF BUS/WEEK 26  €                 820,05  

28-06-20 VIA COLL./BANK OF BUS/WEEK 27  €                 381,75  

05-07-20 VIA COLL./BANK OF BUS/WEEK 28  €                 414,95  

12-07-20 VIA COLL./BANK OF BUS/WEEK 29  €                 348,90  

19-07-20 VIA COLL./BANK OF BUS/WEEK 30  €                 509,75  

02-08-20 VIA COLL./BANK OF BUS/WEEK 32  €                 393,90  

09-08-20 VIA COLL./BANK OF BUS/WEEK 33  €                 203,75  

16-08-20 VIA COLL./BANK OF BUS/WEEK 34  €                 774,00  

26-07-20 VIA COLL./BANK OF BUS/WEEK 31  

23-08-20 VIA COLL./BANK OF BUS/WEEK 35  €                 415,25  

30-08-20 VIA COLLECTE KERK VOOR BEIROET  €                 430,90  

   

DEURBUSSEN:  

30-08-20 ZENDINGSBUSSEN/JUNI/JULI/AUG  €                 372,00  

30-08-20 JEUGDWERKBUSSEN/JUNI/JULI/AUG.  €                 320,75  

   

   

Giften:   
(via coll./bus/bank van 21 juni t/m 30 aug. 2020)  

 Kerk  €                 726,95  

 Kerkbalans  €                   60,00  

 Bekercollecte H.A./Victory4All  €                 185,00  

 Diaconie  €                 451,50  

 Onderhoud Gebouwen  €                 100,00  

 Verjaardagsfonds  €                 372,00  

 Bloemenfonds  €                   20,00  

 ZDS/KND  €                   49,50  

 Hulpfonds Mw. De Jonge/Zimbabwe  €                 110,00  
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Kerkbalans:  

 Toezegging 2020  €            86.932,62  

 Reeds ontvangen 2020  €            67.901,31  

   

KERKELIJK BUREAU, KERKPLEIN 3, 3297 AX PUTTERSHOEK. 
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KINDERKLANK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


