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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 28/11/2022; 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  11/12/2022 t/m 14/01/2023 

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 heb vele dingen in mijn handen gehouden 

en ben ze allemaal kwijt geraakt; 

maar wat ik in de handen van God heb geplaatst, 

dat bezit ik nog steeds." 

Martin Luther 
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KERKDIENSTEN  
06 nov 2022 10:00 Koffie drinken 17:00 

Predikant: ds. S. Jumelet Prop. J. Sterrenburg 

  Zaltbommel Hardinxveld-Giessendam 

  Nico van Oudheusden Nico van Oudheusden 

Zondagsschool: Leonie, Tineke, Maaike  

Oppas: mevr. A.van Santen en Joost de Haan 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 

   

13 nov 2022 10:00  

Viering Heilig Avondmaal 

17:00  

Viering Heilig Avondmaal 

Predikant: ds. J. Reehorst ds. J. Reehorst 

 Nieuw-Beijerland Nieuw-Beijerland 

Organist: Nico van Oudheusden Nico van Oudheusden 

Zondagsschool: Nadine, Gerda, Merel 

Oppas: mevr. J. Renkema en Nienke Hoek 

Bekercollecte: World Servants (Joost de Haan zie pag 15 Diaconie) 

Deurcollecte: Onderhoud Kerkplein 

  

20 nov 2022 10:00                   

Herdenken overledenen 

17:00  

Predikant: ds. J. Breure Prop. J. Sterrenburg 

 Zwijndrecht Hardinxveld-Giessendam 

Organist: Henk Mannee Henk Mannee 

Zondagsschool: Gerja, Leonie, Frank  

Oppas: mevr. A. Molendijk en Anna van Eck 

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst 

Deurcollecte: Kerk in Actie - Diaconaat 
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27 nov 2022 

1e Advent 

11:00 CONNECTED – DIENST 

GEREF.KERK 

10:00 

 

 

17:00 

Predikant:  ds. J.P. Bijl ds. W. Hendriks 

 Strijen Ter Aar 

Organist: Henk Mannee Henk Mannee 

Zondagsschool: Tineke, Gerda, Maaike  

Oppas: mevr. A. Plaisier en Jolijn Dekkers 

Dienstcollecte: Diaconie 

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 

  

04 dec 2022 

2e Advent 

10:00 Koffie drinken 

Herdenken Vreugden 

17:00 uur 

Predikant: ds. Vroomans ds. S. Dierx 

 Rijnsburg Gorinchem 

Organist: Nico van Oudheusden Nico van Oudheusden 

Zondagsschool: Gerda, Gerja, Merel  

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

Dienstcollecte: Kerk en Eredienst  

Deurcollecte: Pastoraat eigen gemeente  

  

11 dec 2022  

 3e Advent 

10:00   

15:00 HtH HA ds T Meijer 

17:00 

Predikant: ds. W. Aanen ds. W. van Herwijnen 

 Dordrecht Zwijndrecht 

Organist: Henk Mannee Henk Mannee 

Zondagsschool: Leonie, Tineke, Maaike 

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

Dienstcollecte: Binnenlands diaconaat: stabiel thuis voor kinderen 

Deurcollecte: Hervormde Jeugdraad 

 

   

Diensten online via www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 

http://www.kerkomroep/
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BLOEMENGROET 
 

02 okt mevr. B.v.d.Werff-Bos Echtpaar Terlouw 

09 okt mevr. J.v.d. Borst-Vermeulen Esther Janse 

16 okt dhr. Ph. Tuk Echtpaar Kersbergen 

23 okt dhr. G. Bijl mevr. M. van Ingen-Prins 

 

REDACTIE KLANKBORD 
 

 

Helpende handen gezocht voor het Klankbord. 

 

De redactie van het Klankbord komt 1x per maand samen om ons Klankbord te 

verzorgen. De redactie bestaat uit Arie Naaktgeboren en Kalinka de Geus.  

De layout wordt verzorgd door Krijn Bor. 

Zoals bekend mogen Arie Naaktgeboren en Kalinka de Geus de Gemeente gaan 

dienen in het ambt van kerkrentmeester en diaken.  

Dat heeft hun wel doen besluiten om de werkzaamheden voor het Klankbord te 

beëindigen. 

Wat betreft belasting qua tijd moet u denken aan een aantal uurtjes per maand, het 

komt niet wekelijks terug. 

Iedereen is druk, heeft een volle agenda maar zou u er toch eens over na willen 

denken? 

Als u vragen/ interesse heeft spreek ons dan gerust aan op het Kerkplein, in het 

dorp of telefonisch. 

 

Arie Naaktgeboren 078 - 6761879 

Kalinka de Geus     078 - 6764222 of 06 - 40977039 

 

Met een hartelijke groet, 

Arie Naaktgeboren,  Kalinka de Geus en Krijn Bor 
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MEDITATIE 

 

Ik ben de weg kwijt 

Graag wil ik u in dit stukje wat laten proeven van een catechese les uit “Follow 

Me". De les die we op de eerste avond met de tieners tussen 12 en 15 besproken 

hebben. Een zwaar onderwerp, geen zachte binnenkomer... 

"Ik ben de weg kwijt" betekent voor ons als mens: we zijn verdwaald... 

afgedwaald... In eerste instantie nog spannend en avontuurlijk om eigen keuzes te 

maken; die vrijheid hebben we nu eenmaal gekregen toch? Maar wanneer we 

erachter komen dat we God kwijtraken op onze tocht kunnen we in paniek raken, 

ongerust worden. Of boos op jezelf. Hoe nu verder? 

Het begrip "zonde" is voor velen, zeker voorde jongeren, wat ouderwets en zwaar 

klinkend. Zo erg is het toch allemaal niet? lk probeer toch goed te leven? Of: krijg ik 

nu het stempel zondaar omdat Eva die appel heeft geplukt en aan Adam heeft laten 

proeven? Wat onrechtvaardig! 

Wat we daarin vooral mogen laten zien aan de tieners is, dat zonde gaat over een 

verbroken relatie met God DISCONNECTED zijn. Wanneer je met elkaar spreekt 

over het zelfbeeld, dan blijkt dat we bij onszelf ook scheurtjes en onvolkomenheden 

zien, die we liever verborgen houden, waar we niet blij mee zijn. Dus volhouden dat 

wij welvolmaakt zijn is niet mogelijk. We hebben elkaar letterlijk een grote spiegel 

voorgehouden en gevraagd: "Ben je blij met wat je ziet?" De meesten niet echt, het 

kan beter, mooier, rimpellozer. ( 😊 ). Zo ook in ons karakter, de één heeft last van 

jaloezie; de ander kan moeilijk omgaan met mensen die anders zijn dan zij en zo 

heeft iedereen valkuil. 
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Zonde is dus niet een vlekje dat even weggewerkt kan worden; niet iets wat je 

vergeten bent om te doen of iets waaraan je te veel geld hebt uitgegeven. Nee, het 

betekent: een verdwaald zijn, de verbinding met God kwijt zijn. 

Die "kras" op ons leven geeft aan dat er iets te vernieuwen valt. Dat God ons mag 

"heel" maken. Zoals Hij ons heeft bedoeld toen Hij ons schiep. 

Mooie gelijkenis hierop van toepassing is die van de Verloren Zoon. Hij wordt met 

open armen ontvangen, Vader staat al op de uitkijk! Lucas 15:11ev. 

Er mag niets zijn dat ons belemmert om tot de Vader te gaan, Hij verwacht alleen 

maar zondaars.  

Dus deze eerste les heeft een geweldige boodschap in zich: Heb je in de gaten dat 

je verdwaald bent:  

God is ervoor je, geef Hem de kans om je te vinden! 

Annemarie de Haan 

VANUIT DE KERKENRAAD 
 

Regelmatig wordt aan ons de vraag gesteld hoe het ervoor staat met het 

beroepingswerk. Kunnen wij op korte termijn een nieuwe predikant verwachten?  

Deze vraag begrijpen wij in de kerkenraad heel goed. U moet weten dat er binnen 

de kerkenraad hard wordt gewerkt aan de voorbereidingen die nodig zijn om een 

predikant te kunnen beroepen. Zo komen financiële experts van het Landelijk 

Dienstencentrum van de PKN begin november naar Puttershoek om de 

solvabiliteitsverklaring te beoordelen.  Deze verklaring is nodig om te laten zien of 

onze gemeente over voldoende financiële middelen beschikt om een predikant de 

komende jaren te kunnen betalen.  Ook zal op de volgende vergadering van de 

kerkenraad een besluit worden genomen of we wel of niet een vrouwelijke 

predikant in de profielschets opnemen of niet. Dit is een zeer gevoelig punt. Na de 
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raadpleging in de gemeente gaf 26% aan liever geen vrouwelijke predikant te 

willen. Er is ook een groep die juist de voorkeur uitspraken voor een vrouw in de 

pastorie. We respecteren ieders mening, dus u begrijpt dat het voor de kerkenraad 

een moeilijke opgave is om de juiste beslissing te nemen. Wij willen niemand 

verliezen en niemand voor het hoofd stoten. Momenteel zijn we in de kerkenraad 

bezig om een beroepingscommissie samen te stellen. De commissie zal bestaan uit 

leden van de kerkenraad, jeugdleden en gemeenteleden uit verschillende 

leeftijdscategorieën. Als de solvabiliteitsverklaring goedgekeurd is kunnen we 

direct beginnen met het zoeken naar de juiste predikant. In de volgende uitgave van 

het Klankbord hoop ik iets meer te kunnen vertellen. 

 

Op 20 november is het de Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar.  Op deze zondag 

gedenken wij de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden.  Op 27 

november is de eerste zondag van Advent. Het is gebruikelijk dat wij dan in de 

dienst stilstaan bij de vreugdevolle gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Wij 

mogen denken aan dopen, huwelijk en belijdenis. Nu valt deze zondag samen met 

de Connected dienst in de Gereformeerde kerk en de bevestiging en intrededienst 

van Barbara Broeren in de kerk van Katwijk aan Zee, waar ook enkele 

gemeenteleden van ons naar toe gaan. De kerkenraad heeft daarom besloten om de 

vreugdezondag een week te verplaatsen naar zondag 4 december. 

 

Met vriendelijke groet, Atie Meijer (scriba)  

 
PASTOPRAAT 

 

Dagelijks een half uur naar God luisteren, is belangrijk. Behalve als je een hoop te 

doen hebt, dan is een heel uur nodig. 

 

Na een lange tijd van praten, overleggen en bezinnen binnen consistorie en 

kerkenraad is er een nieuw beleidsplan geschreven voor de komende 4 jaar. 

De beleidsvisie is de volgende: 
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De Hervormde gemeente van Puttershoek wil een gemeente zijn, waarin iedereen 

zich welkom voelt, met de liefde van Jezus Christus als leidende factor. 

 

Graag wil ik u vertellen wat het komende beleid voor het pastorale werk in de 

gemeente zal zijn. 

Pastorale beleidspunten zijn: 

1. Praktisch pastoraat met betrokkenheid bij en van de gemeente.  

2.   Onderlinge samenhang binnen de gemeente bevorderen.  

3.   Gemeenteleden betrekken bij kerkdiensten. 

4.   Mogelijkheden tot groei van geloof.  

5.   Meer aandacht voor jongeren en jonge gezinnen.  

6.  Bijbelvertaling van NBV21. 

  

Bij punt 1:  

Wij (predikant/consulent en ouderlingen) brengen huisbezoeken bij gemeenteleden. 

Tevens verlenen wij bijstand bij ziekte, zorg, rouw, verdriet of vreugde.  

Mocht u graag een huisbezoek ontvangen, geef dat dan door aan uw wijkouderling 

of via het pastoraal meldpunt (telefoon 06-57768905). 

 

Bij punt 2:  

Het bezoekersnetwerk, dat bestaat uit een aantal gemeenteleden, bezoekt op 

reguliere basis eenzame en/of oudere gemeenteleden. 

Wilt u ook graag een bezoekje krijgen, geef het door bij het pastoraal meldpunt 

(telefoon 06-57768905). 

Ook worden 1 keer per maand Smakelijk Eten-maaltijden verzorgd voor eenieder die 

zich daarvoor opgeeft. 

 

Bij punt 3:  

Er is een commissie reguliere diensten gestart, waarin een aantal gemeenteleden 

(jong en oud) en kerkenraadsleden samen gaan nadenken hoe gemeenteleden meer 

betrokken kunnen worden bij de zondagse erediensten. 
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Bij punt 4:  

Mogelijkheden tot groei van geloof worden gerealiseerd door de zondagse 

eredienst, een aantal (bijbel)gesprekskringen, de (belijdenis)catechisatie en 

toekomstige preekbesprekingen. 

 

Bij punt 5:  

Er wordt clubwerk voor de jeugd georganiseerd en we willen jonge gezinnen een 

stem geven.  

 

Bij punt 6: 

Sinds een paar weken ligt er op de kansel in onze kerk een nieuwe bijbel in de 

Bijbelvertaling van NBV21. 

De NBV21 is een vernieuwde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. De 

NBV21 combineert al het goede van de NBV met alles wat er nog beter kon, 

waaronder de herinvoering van de eerbied hoofdletters in persoonlijke 

voornaamwoorden die betrekking hebben op God, Jezus en de heilige Geest.  

Door de (gast)predikant kan, indien gewenst, gebruik gemaakt worden van deze 

bijbel.  

 

Gemeente zijn we samen, dus pastoraat kan ook alleen maar bestaan met behulp 

van u als gemeente. 

 

Graag wil ik dan ook de aandacht vragen voor de bloemengroet die elke zondag 

namens de gemeente aan een gemeentelid wordt gebracht ter bemoediging of 

felicitatie.  

Bied eens aan om de bloemen weg te brengen.  

Mooie en dankbare manier om andere gemeenteleden te leren kennen en brengt u 

het “samen gemeente zijn” in praktijk.  

 

Bid voor ons en onze gemeente want alleen zo kan het werk van God doorgaan. 

Hartelijke groet van ouderling Jolande Kornaat 

 

 



12 

 

VERSLAG GEMEENTEAVOND 29 SEPT 2022 
 

1. Opening 

Voorzitter Hugo Snaaijer opent om 20.00 uur de avond met het lezen van Exodus 18: 

12b-23 en Handelingen 6: 1-5. Het gaat hier over het organisatieadvies van Jethro 

aan Mozes en de instelling van andere functies binnen de eerste gemeente om 

conflicten binnen de gemeente tegen te gaan. Er zijn veel taken: komen we nog wel 

aan het geestelijke toe….? Hierna gaat hij voor in gebed. De avond wordt bezocht 

door ca. 50 gemeenteleden.  

 

2. Vertrouwenspersoon 

Er is beleid binnen de kerk ten aanzien van seksueel-misbruik, intimidatie en 

bedreiging. Er zijn 2 vertrouwenspersonen aangesteld binnen de gemeente die een 

onafhankelijke positie innemen en waarbij slachtoffers deze zaken kunnen melden. 

Deze personen zijn: Cobi Kuipers en Jan Peter van Santen. Vertrouwelijkheid staat te 

allen tijde voorop. Niets wordt gedeeld met de kerkenraad. Hierin verschilt deze 

situatie wezenlijk van bijvoorbeeld Censura Morem, waar de kerkenraad wel een 

directe rol speelt. Slachtoffers houden altijd de regie in de stappen die gezet worden 

of moeten worden. Zij zijn voor de vertrouwenspersonen leidend in het proces.  

 

3. 6-Jaarlijkse stemming 

Elke 6-jaar dient de gemeente te stemmen over de methode van verkiezing van 

ambtsdragers. Dit gebeurt ofwel via dubbeltallen ofwel door benoeming door de 

kerkenraad. Beide situaties overigens op voordracht van namen door de gemeente. 

Na een uitgebreide toelichting door diaken Victor de Haan vindt er een stemming 

plaats. Van de 46 uitgebrachte stemmen heeft 1 stem zich onthouden, 3 stemmen 

zijn voor de situatie van dubbeltallen en 42 vinden dat de huidige methode van 

verkiezing door de kerkenraad moet worden gecontinueerd. Aldus wordt in de 

vergadering dit meerderheidsstandpunt overgenomen.  
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4. Gemeenteraadpleging inzake het aspect van eventueel een m/v in de 

profielschets 

De raadpleging heeft 146 reacties opgeleverd, waarvan 1 anoniem en 1 met slechts 

een observatie. Van de overblijvende 144 reacties waren er 38 die allen voor een 

mannelijke predikant wensen te gaan en 106 reacties die m/v hadden aangekruist. 

Dit punt wordt behandeld door ouderling Nelleke Dorsman. 

Hierna worden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om verdere reacties te 

geven. Op hoofdlijnen waren die: met de tijd meegaan; belangrijk dat we een goede 

predikant vinden los van m/v; gehoorzaam zijn aan Gods woord, al is dit woord soms 

onduidelijk; God schiep man en vrouw; bijbels gezien lastig omdat vrouwen nu net 

als de man hebben gestudeerd; wees voorzichtig met de keuze dat er geen mensen 

uit de kerk gaan; geen m/v is niet tegen de wet omdat we via een 

Beroepingscommissie gaan beroepen en niet via een advertentie; hoe is de gedachte 

hierover in de kkr?, de kkr is er om dienstbaar te zijn voor de gemeente; waar zou de 

grens moeten liggen voor de kkr als richtinggevend getal in de afweging voor en 

tegen. Verder wordt toegelicht dat de naam en het adres nodig waren om geen 

situatie te krijgen van mogelijk dubbel uitgebrachte stemmen.  

 

5. Status beroepingswerk 

Dit staat uitgebreid in het Klankbord en de nieuwsbrief. Op dit moment is de situatie 

als volgt:  

a. Meerjarenraming voor 100% predikantsplaats ingediend. PKN is nu aan zet. 

Er is 8 jaar geraamd met de bekende kosten bij een naar verwachting 

krimpende gemeente. De inkomsten stijgen door de meegenomen 

beleggingsinkomsten. Verder is aangenomen dat de inkomsten per gever 

over deze periode met 1% zullen stijgen. De meerjarenraming wordt 

behandeld door kerkrentmeester Christian Viskil. De gemeente heeft 

hierover geen opmerkingen.  

b. Profielschets. Gereed op het punt van m/v na. Het gaat hierin over de 

gemeente en met name wat we van de toekomstige predikant verwachten. 

Dit staat uitgebreid vermeld in de profielschets en wordt tijdens de avond 

behandeld door diaken Victor de Haan. De gemeente heeft hierover geen 

opmerkingen. 
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c. Beroepingscommissie. Het idee is om een beroepingscommissie van 10 

leden in het leven te roepen met 10 schaduwleden als invallers. Bij de 

samenstelling zal er gekeken worden naar een zo breed mogelijke 

leeftijdsspreiding. Desgevraagd wordt medegedeeld dat mensen zich actief 

kunnen opgeven indien zij lid van de commissie willen worden. Hun namen 

worden dan meegenomen in de definitieve samenstelling. 

d. Plaatselijke regeling. Dit is van toepassing voor die (kleinere) zaken die niet 

in de PKN-kerkorde zijn geregeld. De plaatselijke regeling wordt behandeld 

door diaken Victor de Haan op basis van de wijzigingen ten opzichte van de 

vorige plaatselijke regeling, als volgt: aantal ouderlingen wordt 

teruggebracht met 1 i.v.m. het feit dat we nu met een bezoek ouderling 

werken; verkiezing – doopleden > 18 jaar zijn vanaf nu stemgerechtigd en 

kunnen dus ook namen voor ambtsdragers indienen. Ze zijn niet verkiesbaar 

totdat ze belijdenis hebben afgelegd; er is de mogelijkheid geopend voor 

tussentijdse verkiezingen in dringende situaties, waarbij mede gebruik 

gemaakt zal worden van de door de gemeente laatstelijk ingediende namen; 

bij een huwelijksinzegening dient 1 van de partners bij onze gemeente 

betrokken te zijn. De gemeente heeft hierover geen opmerkingen. 

e. Beleidsplan. Het beleidsplan wordt behandeld door diaken Leonie Dekkers. 

De 5-speerpunten komen hierbij uitgebreid aan de orde. De gemeente heeft 

na alle toelichting geen opmerkingen. 

 

6. Sluiting 

De commissies die betrokken zijn bij het samenstellen van alle stukken worden 

bedankt voor hun inbreng. De gemeente spreekt haar erkentelijkheid naar de diaconie 

uit inzake alle door haar genomen acties voor het Oekraïense gezin. Ds. Breure sluit 

hierna rond 22.00 uur de avond met een gebed. 

 

Bart Dorsman 

Secretaris van deze bijeenkomst 
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DIACONIE 
 

Heilig Avondmaal en beker collecte 

Op 13 november hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. We doen dit 

weer op de inmiddels bekende manier; aan de grote tafel met kleine bekertjes. De 

bekercollecte is deze keer bestemd voor World Servants, waar Joost de Haan zich 

voor in gaat zetten. Hij geeft zelf hieronder een toelichting. 

 

Zoals sommigen van jullie al weten, ga ik, Joost de Haan, dit jaar mee met World 

Servants! Eerder heb ik al een praatje gedaan tijdens de vriendendienst, maar 

hierbij de officiële aankondiging. Het project waarvoor ik mezelf heb opgegeven is 

in Twatasha, Zambia. Hier gaan we een extra klaslokalen bouwen. World Servants 

is er al een keer eerder geweest. Hoofd van de school Elizabeth Banda legt uit 

waarom er nieuwe lokalen nodig zijn: "Ik ben Elizabeth Banda, hoofd van de school 

in Twatasha. Ik werk al lange tijd met veel plezier op deze school. Samen met de 

andere leerkrachten probeer ik zo goed mogelijk invulling te geven aan ons school-

motto: ‘education for a bright future’. Het aantal leerlingen groeit ieder jaar. We 

hebben nu ruim 600 leerlingen in 8 groepen. We maken gebruik van de klaslokalen 

die World Servants in 2008 heeft gebouwd. Daarnaast hebben we twee kleine, 

lokaal gebouwde, klaslokalen. Die zijn eigenlijk te klein voor de grote groepen 

leerlingen, maar het is beter dan in de open lucht lesgeven. Met de uitbreiding van 

de school kunnen we de groepen meer ruimte bieden, waardoor er meer rust en 

regelmaat ontstaat. Dat zal de kwaliteit van ons onderwijs heel erg ten goede 

komen.".  

 

Naast de praktische kant van dit project, zit er natuurlijk ook een financiële kant 

aan. Ik moet namelijk een bijdrage leveren van €2.555,- . Door middel van acties en 

collectes hoop ik dit bij elkaar te rapen. Ik wil bij deze ook twee acties 

aankondigen! Vanaf 20 oktober is de pepermunt actie weer gestart! Eén doosje 

kost €1,75 en drie voor €5,-. U kunt ze bestellen bij Joost de Haan 

(jjdehaan2004@gmail.com) of via de site (geef.ws/pepermunt). Dit jaar komt er een 

optie bij, namelijk bezorgen! Hier komt wel €2,50 aan verzendkosten bij kijken. 

Naast de pepermunt actie, is er ook weer een voetbalinterland in de voorbereiding. 
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Een tijdje terug hebben we de interland Nederland vs. Paraguay gedaan en omdat 

dat zo’n groot succes was, gaan we nu Nederland vs. Oekraïne spelen. Nadere 

informatie voor deze actie volgt nog.  

 

Als u na het lezen van dit stukje iets kwijt zou willen/kunnen, kan dat via: 

geef.ws/puttershoek 

 

Als u pepermunt wil bestellen kan dat via: geef.ws/pepermunt 

 

Als u meer informatie wil krijgen over mijn project kan dat via 

https://www.worldservants.nl/zambia/ZA223 

 

Hulp bieden op het moment dat u het uitkomt? 

Bij de diaconie krijgen we af en toe vragen of we vervoer kunnen regelen. 

Bijvoorbeeld een ritje naar het ziekenhuis of naar de corona priklocatie. Sinds deze 

week hebben we hiervoor een whatsapp-groep met gemeenteleden die af en toe 

een keer willen rijden. We zijn nog op zoek naar extra hulp, want vele handen 

maken licht werk. U kunt telkens zelf bepalen of het u schikt. Wilt u helpen? Meldt 

u aan bij Leonie Dekkers 06-10770038 of leoniekamp@gmail.com. Ook als u geen 

whatsapp heeft kunt u zich aanmelden, dan bellen of mailen we gewoon. Hartelijk 

dank!  

 

Diaconaal project Hoeksche Waard voor Woord en Daad 

Samen met 5 andere kerken uit de Hoeksche Waard zal onze gemeente een 

diaconaal project van Woord en Daad (financieel) ondersteunen. We starten 

hiermee in 2022 en hebben ook onze steun toegezegd voor de komende 2 jaar. De 

andere betrokken gemeenten zijn: Protestantse Gemeente Zuid-Beijerland, 

Protestantse Gemeente Mijnsheerenland, Christelijke Gereformeerde Kerk Oud-

Beijerland, Hervormde Gemeente Oud-Beijerland en Hervormde Gemeente 

Klaaswaal. 

 

We vinden het mooi om samen met diverse buurgemeenten invulling te geven aan 

het wereldwijde diaconaat. Er wordt nog verder nagedacht over mogelijkheden om 

mailto:leoniekamp@gmail.com
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dit gezamenlijk verder invulling te geven. We hebben samen gekozen voor een 

project in noord-Benin, met de naam Familles Fortes. 

Samen met de lokale bevolking werkt Woord en Daad in Sinendé aan de toekomst 

van de gemeenschap. Met als doel een gemeenschap van sterke gezinnen, of zoals 

ze dat in het Frans zeggen: Familles Fortes. Er is aandacht voor zowel kinderen als 

volwassenen, waarbij we insteken op agrarische trainingen en verbetering van het 

onderwijs. 

 

‘Ik ben toegelaten tot de middelbare school!’ De ogen van Nabiou (13) stralen. Voor 

kinderen in Sinendé, noord-Benin, is naar school gaan alles behalve 

vanzelfsprekend. Net als veel andere ouders hield Nabiou’s moeder haar zoon thuis 

om te helpen op het land. Gelukkig komt daar nu verandering in, dankzij het project 

Familles Fortes. En ook wij dragen bij aan dit mooie project. 

 

Wij houden u de komende tijd op de hoogte van dit gezamenlijke project. 

 

Maak geldzorgen bespreekbaar 

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

Gelukkig zijn er ook veel organisaties die kunnen helpen. Zo hebben we in onze 

gemeente een 'weggeefkast'. Deze kast bevat houdbare levensmiddelen en is te 

vinden op de hoek van de Singel en de Magnoliastraat. 'Geef wat u kunt missen en 

pak wat u nodig heeft'. Maak er gebruik van als u het nodig heeft! 

 

Ook de gemeente Hoeksche Waard ondersteund mensen die moeite hebben met 

geldzaken. Kijk eens op de site: www.startpuntgeldzaken.nl/hoekschewaard/. 

Heeft u hulp nodig? De diaconie kan u ook ondersteunen.  

 

Hartelijke groet, 

Victor, Annie, Kalinka en Leonie 

 

 

 
 

http://www.startpuntgeldzaken.nl/hoekschewaard/
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 

Beheer van de gebouwen en het kerkplein 

De kerk: 

Het onderhoud van de kerk voor het jaar 2023 moet weer worden gepland. We doen 

dit in samenwerking met een specialistisch bureau. Vooral voor het lange termijn 

onderhoud van de kerk is het belangrijk dit tijdig te plannen. De kerk is een 

monument. Hiervoor gelden strikte regels voor zowel het uit te voeren onderhoud 

als voor de hieraan gekoppelde subsidieaanvragen. De huidige subsidie periode 

loopt eind 2024 af. Dan moet al het onderhoud dat voor meerdere jaren gepland 

staat zijn uitgevoerd en worden afgerekend met de subsidieverstrekker.  

Het kerkplein: 

Het aanleggen van de contouren van de tuin rondom de kastanjes is gereed. In de 

herfst zullen we de tuin verder afwerken. Een ontstane put in het kerkplein is 

onlangs gedicht met een onderlaag en afgewerkt met grind.   

De Hoeksteen en de Schakel: 

Voor de Hoeksteen wordt uitgezien naar een nieuwe oven. Hiermee kunnen we de 

actie Smakelijk Eten ondersteunen bij het bereiden van hun maaltijden.   

De technische staat van de Schakel is op een aantal wezenlijke zaken niet goed. Dit 

weer enigszins in orde brengen kost veel geld. Zeker als we de stand van de 

isolatie van dit gebouw zouden willen aanpakken. We zijn op dit moment bezig om 

alternatieve plannen te bekijken voor de Schakel. Deze alternatieven staan 

uitgebreid in ons beleidsplan 2022-2025. Als er verder nieuws te melden is dan 

hoort u van ons.   

Financiële zaken 

Solvabiliteitsverklaring: 

Er is onlangs een meerjarenraming gemaakt. Dit stuk is nodig voor het verkrijgen 

van een z.g. ‘solvabiliteitsverklaring’ van de PKN. Die verklaring is weer nodig om 

een predikant te mogen beroepen. Een speciale commissie van de PKN heeft 

inmiddels gereageerd op onze aanvraag voor de solvabiliteitsverklaring. Zij hebben 

meer informatie nodig om onze aanvraag voor een volledige predikantsplaats goed 

te keuren. Bij het lezen van dit Klankbord heeft de bijeenkomst plaatsgevonden. We 

hopen dat we in het volgende Klankbord een positieve uitkomst kunnen melden. 



19 

 

Pas na het ontvangen van de verklaring kan het echte beroepingswerk worden 

gestart.  

Inkomsten uit ‘levend geld’: 

In het vorige Klankbord moesten wij melden dat de collecten enigszins achterblijven 

bij de begroting. We vertrouwen erop dat we deze achterstand met het ‘dankoffer’ 

gedeeltelijk kunnen inhalen. De vrijwillige bijdragen lopen wel in lijn met de 

toezeggingen en met het bedrag dat hiervoor in de begroting is opgenomen.   

Overige zaken 

De eerste stappen zijn gezet voor een aantal andere financieel gerichte acties. De 

actie Kerkbalans 2023 wordt in januari 2023 gehouden. Verder is er een eerste 

opzet nodig voor het collecterooster voor 2023 en zijn de eerste gedachten 

geformuleerd voor de Begroting 2023 die in december moet zijn afgerond. Vanuit 

het college willen we een aantal commissies benaderen voor hun inbreng voor de 

begroting 2023.  

Wij zijn blij om u te kunnen melden dat er in de vacature van Evert Jan van Eck een 

nieuwe kerkrentmeester is gevonden. Vanaf 1 november zal Arie Naaktgeboren ons 

team komen versterken. We zien uit naar een goede samenwerking.  

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-mailadres: kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl. Bij elke mail 

zal hij gepaste actie ondernemen.  

Namens het college; Bart Dorsman - secretaris 

 

PASTORAAL MELDPUNT 
 

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

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:kerkrentmeesters@hervormdputtershoek.nl
mailto:pastoraalmeldpunt@hervormdputtershoek.nl
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ZONDAGSSCHOOL 
 

Ik kan niet wachten! 
De komende 2 weken (6 en 13 nov.) vertellen we verder over de verhalen van Job.  

20 november praten we een keer over het Bijbelboek ‘Klaagliederen'. 

Vanaf 27 november begint ons adventsproject. Het thema is: ‘Ik kan niet wachten!’ 

De tijd van advent is een tijd van wachten. We wachten op de komst van Jezus. Dat 

doen we met Maria, Jozef, Simeon en Hanna, de wijze mannen en met Jakobus. 

Met hem wachten we op de terugkomst van Jezus. 

 

We maken hiervoor gebruik van een adventsposter met 

stickers en een bijbehorend boekje.  

De poster gebruiken we in de kerk en bij de 

zondagsschool. 

Het boekje is voor thuis, zodat jullie daar ook met ons 

mee kunnen doen. 

 

Het kinderkerstfeest is dit jaar weer zoals gewoonlijk 

op 1e kerstdag, om 15:00 in de kerk. Tegen die tijd 

zullen we hierover meer informatie geven. 

 

Namens de leiding van de zondagsschool 

en kindernevendienst, 

Nadine van der Zwaal 
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INGEKOMEN BERICHTEN 
 

Naar de kerk, hoezo..? 

In een landelijk tijdschrift stond een artikel over ‘kerkgang’. In de week daarop 

reageerde een lezer. 

Hij klaagt dat het voor hem geen zin meer heeft om naar de kerk te gaan. Hij 

schrijft: “Ik ga al meer dan 30 jaar naar de kerk en gedurende die 30 jaar heb ik 

ongeveer 3000 preken gehoord. Niet één daarvan heb ik onthouden. 

Het is zonde van mijn tijd en van de tijd van de predikanten die elke week weer hun 

preken voorbereiden 

voor de zondag. Een paar weken daarna schrijft iemand een reactie: “Ik ben al meer 

dan 30 jaar getrouwd”. 

Gedurende mijn getrouwde leven heeft mijn vrouw meer dan 30.000 maaltijden 

bereid. En net zoals jij, kan ik niet één van de recepten onthouden. Maar wat ik wel 

weet, is dat al die maaltijden mij gevoed en versterkt hebben. 

 Als ik die maaltijden van mijn vrouw niet gehad zou hebben, was ik er niet meer 

geweest. Hetzelfde geldt ook voor de kerk. Als ik al die tijd niet naar de kerk 

gegaan was om geestelijk gevoed te worden, zou ik vandaag geestelijk dood 

geweest zijn.  

Met dat geestelijke voedsel is God in ons bezig. Dank God daarom voor je eten, 

maar ook voor 

het geestelijke voedsel dat Hij week aan week, zondag aan zondag, aan jou en aan 

u uitdeelt”.   Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis.                    

Ingezonden door trouwe KB-lezer  

Bedankjes 

Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle lieve wensen en medeleven voor 

en na mijn operatie. 

Verwonderd over zoveel medeleven uit onze gemeente! 

Co Besseling- v.d. Heiden  Ring 1 
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Lieve gemeenteleden, 

 

Wat zijn wij als kostersechtpaar verrast met zoveel attenties voor ons 40-jarig 

huwelijksjubileum! 

Echt heel veel kaarten (onze tafel (en die is groot) was te klein 😉, om ze allemaal 

neer te zetten!), bloemen, planten en andere attenties. 

Wij kunnen maar 1 ding zeggen… Reuze bedankt dat jullie aan ons gedacht 

hebben! Het voelde heel verwarmend. 

Tussen al die mooie, vaak ook zelfgemaakte kaarten, zaten ook een kaarten met 

lieve teksten. Eén ervan was met een gedicht van Co ‘t Hart . Er staat 40 jaar in, 

maar je kan hem voor jezelf ook invullen met het aantal jaren dat je samen bent. 

 

                SAMEN DELEN  

 

40 jaren samen delen  

Onderweg in lief en leed 

Hoogtepunten, dieptepunten 

Waarvan niemand anders weet 

Voorspoed die het hart verheugde 

Tegenslag die u verzweeg 

Die u samen hebt gedragen  

Daar van God de kracht voor kreeg. 

40 jaren samen delen 

Is een voorrecht een geschenk 

Want een mens is broos en 

kwetsbaar  

Elke ademtocht een wenk. 

In de tijd door God gegeven. 

In Zijn hand ligt het verschiet 

Geve Hij u heil en zegen 

En voor elke dag Zijn lied. 

         Co ‘t Hart 

 

Laten we vooral niet vergeten wat in de 8e regel staat… God geeft ons de kracht! 

Wij hopen dat we van Hem de kracht en gezondheid krijgen om nog lang samen in 

de gemeente aanwezig te mogen zijn. 

Nogmaals bedankt! 

 

Met een hartelijke groet,   Rinus en Annelies van der Kolk 
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ROMMELMARKT VERKOOP NOV 2022 
 

Vrijdag: 25 november van 13.30 tot 16.30 uur 

Zaterdag: 26 november van 10.00 tot 12.00 uur 

 

Tevens iedere dinsdag verkoop van 10.00 tot 12.00 uur 

Inleveren van spullen elke maandag van 19.00 tot 20.00 uur. 

Ophalen van spullen, graag na een telefonisch afspraak op werkdagen van 18.00 tot 

19.30 uur, telefoonnummer 06-22551924 

 

Op Marktplaats staan 

ook spullen, onder het 

kopje rommelmarkt 

Puttershoek 

We hebben een grote 

sortering kerstartikelen 

voor kleine prijsjes. 

De opbrengst is voor 

onderhoud gebouwen 

Wij zoeken versterking voor ons team, we komen handen te kort. 

U kunt zich aanmelden via de telefoon van de rommelmarkt 06-22551924. 

U bent van harte welkom. 

Namens het rommelmarktteam, An Klinge 

 

JUNI-JOR 
 

Hoi jongens en meisjes, 

 

Ook de JuniJor is weer van start gegaan en we hebben al fijn geknutseld, gebakken 

en gekookt! 

Zo hebben we gesmikkeld van zelfgemaakte pizza en hebben we de toren van Pisa 

gemaakt. 
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Verder staat er zelfgemaakte appelmoes op het menu en zullen we herfstknutsels 

en -baksels maken! 

Wat leuk om te zien dat er dit seizoen ook veel jongens meedoen! 

 

Voor wie nog niet bekend is met de JuniJor: 

1 x per maand knutselen en bakken/koken we samen op vrijdagmiddag in De 

Schakel of Hoeksteen. 

Tijd: 16:00 uur tot 17:30u. 

Kosten: €2,- per keer. 

Leeftijd: Voor kinderen in de leeftijd van groep 4 t/m 6 van de basisschool. 

De volgende middagen staan gepland op: 11 november en 9 december. 

Vraag gerust naar meer informatie aan 1 van ons. I.v.m. de inkopen die we van 

tevoren moeten doen, is het handig om je van tevoren op te geven, zodat wij weten 

op hoeveel kinderen we kunnen rekenen!  

 

Groetjes en we zien jullie graag bij de JuniJor! 

José, Dijanne en Annelies. 
 

 

GESPREKSGROEP / BIJBELKRING 
 

Om een nieuwe gesprekskring op te zetten overdag had ik een uitnodiging staan 

begin oktober om te kijken of er behoefte is om dit op te starten. 

Echter 1 persoon is maar geweest en van een ander had ik gehoord dat er wel 

interesse was. 

Wellicht is het u ontschoten, even niet aan gedacht en de datum was voorbij. 

Buiten de twee, waarvan ondergetekende af wist blijken er toch wel meer te zijn 

die dit hadden willen gaan doen. 

Zo ja wilt u mij dit dan laten weten zodat ik een nieuwe start datum er in kan 

zetten. Graag zie ik jullie reacties tegemoet.  

Mocht u, jij wel interesse hebben bel even 078-6764083 

Met vriendelijke groet, Hugo Snaaijer 
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OPBRENGSTEN COLLECTEN 
 

 

 

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

    

04-09 week 36 CvK  €           684,15 

11-09 week 37 CvK  €          281,80 

18-09 week 38 CvK  €           189,05 

25-09 week 39 CvK  €           124,50 

Deurbussen: 

25-09 Zending/sept (zwo) € 111,15 

25-09 Jeugdwerk/sept (hjp) € 72,65 

Giften en collecten: via coll./bus/bank/app/september 

 Kerk (giften) € 175,00 

 Zondagsschool 11/09 € 199,45 

 HA/Ilula Orphan Prog.18/9 € 729,60 

 Diaconie 25/09 € 162,90 

 Kerkradio € 25,00 

 Kerkbusje dorp 1x € 347,50 

 Verjaardagsfonds SKG sept € 32,50 

 Verjaardags bussen dorp 05/08 € 1131,75 

 Hulpfonds mevr. De Jonge € 120,00 

 Hulpfonds gezin pastorie € 110,00 

 Bloemen sept. € 10,00 

Kerkbalans: 

 Toezeggingen 2022 € 83.454,07 

 Reeds ontvangen  € 68.221,01 

Kerkelijk bureau, Kerkplein 3 3297 AX Puttershoek 
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PSALMEN 

LOFPRIJZING 

TOEVLUCHT 

GELUKKIG 

VERTROUWEN 

STERKTE 

HALLELUJA 

GERECHTIGHEID 

VOLMAAKT 

BEVRIJDER 

BESCHERMEN 

OVERVLOED 

TROUW 

GENADE 

AANBIDDING 

ENGELEN 

VREUGDE 

VREDE 

ALLERHOOGSTE 
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