
 
 

 
Stichting 

Behoud Kijfhoekkerk 
    

NIEUWSBRIEF 
Kijfhoek, 1 maart 2020 
 

Welkom in de Kijfhoekkerk !                                                                                                                   
De nieuwsbrief voor bezoekers van de middagdienst in de Kijfhoekkerk zal in principe elke 
maand verschijnen.  
>> Tijdens de twee flinke stormen van vorige maand zijn er drie dakpannen naar beneden   
      gekomen en twee grafmonumenten omgewaaid. Er zijn geen persoonlijke 
      ongelukken gebeurd. De schade is inmiddels hersteld. 
>> Wellicht heeft u vernomen dat aan onze predikant Ds. Johan Breure per 1 maart    
      emeritaat is verleend.  
>> De kerkenraad heeft Ds. L. Korevaar uit Rotterdam bereid gevonden onze gemeente  
      per 1 maart pastoraal te gaan ondersteunen. 
      Ds. Laurens Korevaar (1946) is een zeer ervaren predikant,  
      achtereenvolgens in actieve dienst gewerkt in Tienhoven,  Middelburg, 
      Bussum en Rotterdam-Kralingen.  
      Jarenlang  was dominee Korevaar visitator-generaal van de  
      landelijke kerk. Tevens is hij werkzaam als mediator. 
>> Gezien de vacaturetijd die ons als kerkelijke gemeente wacht na het emeritaat van  
      Ds. Breure is het noodzakelijk een consulent aan te stellen voor  
      het beroepingswerk. De kerkenraad heeft Ds. C. Romkes uit  
      Barendrecht bereid gevonden ons daarin te gaan ondersteunen.   
      Meer informatie is te lezen ons kerkblad Samengaan. 
 
De kerkdiensten in maart en april:  
zondag     1 maart  om 15.00 uur met  Ds. A. Groen uit Rijsoord 
zondag   15 maart  om 15.00 uur met  Ds. J. Henzen uit Wateringen 
zondag     5 april     om 15.00 uur met  Ds. R. ten Napel uit ’s-Gravendeel 
zondag   19 april     om 15.00 uur met  Ds. G. J. van Beek uit Nieuw-Lekkerland 

 
Wij zijn blij met uw komst ! 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op zaterdag 4 april a.s.  Wanneer u de digitale versie van 
deze nieuwsbrief wilt ontvangen of iemand weet aan wie u deze ook wilt laten sturen geef dit 
dan door aan Joop Wiekeraadt  –   e-mail: dendijk@hetnet.nl 
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