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Beste Vrienden van de Kijfhoekkerk,
Tijdens de ‘lockdown’ vanwege het coronavirus is onze Kijfhoekkerk dagelijks open geweest
voor individueel en persoonlijk bezoek. In de afgelopen vier maanden hebben we ruim 2500
bezoekers ontvangen. Door de versoepeling van de overheidsmaatregelen rondom het
coronavirus is het nu weer mogelijk kerkdiensten te houden. Aanstaande zondag 5 juli om
drie uur (15.00u) is de eerste dienst sinds maart in de Kijfhoekkerk. Het beloofd een mooie
dienst te worden onder leiding van Ds. G. J. van Beek uit Nieuw-Lekkerland. Om aan de
veiligheidsmaatregelen van de overheid te kunnen voldoen mogen wij maximaal 35
bezoekers ontvangen. Wilt u verzekerd zijn van een zitplaats, dan belt u even naar
Joop Wiekeraadt, 078 – 6771290 of 06-36501396, graag voor zaterdagavond 4 juli.
Een e-mailbericht kan ook dendijk@hetnet.nl
Schenking
Het kerkinterieur van de Kijfhoekkerk is in deze bijzondere periode verrijkt met twee antieke
messing kandelaren. Als stichtingsbestuur zijn we de gever, die anoniem wenst te blijven,
zeer dankbaar. De kandelaren zijn gemaakt in de zeventiende eeuw en passen heel goed bij
de kroonluchters en de kaarsenkandelaar aan de preekstoel. Inmiddels zijn de opgepoetste
kandelaren met de bijbehorende
muurankers aan beide muren tegenover
elkaar bevestigd.
Er zijn bijpassende
kerkkaarsen in
geplaatst. In de vijf
centimeter diepe
houders ontdekten
we oude
krantenknipsels. Bij het voorzichtig
met pincet openvouwen daarvan, bleken
dit gedeelten van het dagblad De
Telegraaf van oktober 1911 te zijn.

De voorlopig geplande kerkdiensten in de Kijfhoekkerk zijn:

zondag 5 juli
zondag 19 juli
zondag 2 augustus
zondag 16 augustus
zondag 6 september
zondag 20 september

15.00 uur met Ds. G.J. van Beek uit Nieuw-Lekkerland
15.00 uur met Ds. G. van Driesten uit Streefkerk
15.00 uur met Ds. J. van Popering uit Aalsmeer
15.00 uur met Ds. J. Reehorst uit Stavenisse
15.00 uur met Ds. P. van Veldhuizen uit H.I.-Ambacht
15.00 uur met Ds. L.C. van der Eijk uit Zwijndrecht

Wanneer u iemand weet aan wie u deze digitale nieuwsbrief ook wilt laten toesturen geef
dit dan door aan Joop Wiekeraadt – e-mail: dendijk@hetnet.nl

Ook tijdens en na deze periode zijn wij blij met uw betrokkenheid en
komst met en in de Kijfhoekkerk !

Secretariaat: Stichting Behoud Kijfhoekkerk, Sportlaan 28, 2995 VN Heerjansdam
ANBI fiscaalnummer 801 884 998 - rekeningnr. NL26RABO 0397 6092 80 t.n.v. Stichting Behoud
Kijfhoekkerk

