
Rondje Kijfhoek                
 
Terugblik 
Voor u ligt alweer de laatste editie van 
‘Samengaan’ van dit jaar. De december- 
wintermaand in de vierweekse adventtijd voor de 
Kerst. In de afgelopen maanden zijn er, naast de 
kerkdiensten ook andere activiteiten in en rond de 
Kijfhoekkerk georganiseerd.  
Afgelopen zomer was de lagere school                  
De Develhoek uit Heer Oudelandsambacht op bezoek. Dominee Sjaak Teuwissen wist met 
zijn enthousiasme de aandacht van de leerlingen te pakken, waarbij er veel interessante 
vragen werd gesteld. Hieronder enkele fotomomenten. 
 

 
 

 
 
 
 
 



Tijdens het landelijk 
Monumentenweekend in 
september was het 
thema ‘Duurzaamheid’. 
Hoezo duurzaamheid 
met een historisch 
polderkerkje met een 
leeftijd van bijna 
zevenhonderd jaar!          
Het Zwijndrechts 
Laurenskoor 
presenteerde zich op een 
bijzondere muzikale 
manier. 
De belangstelling uit de 
regio was bijzonder 
bemoedigend voor het 
koor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 4 september werd het Heilig Avondmaal gevierd met 24 gemeenteleden rondom de  
antieke tafel met v.l.n.r. Leo Kievit, organist, Wil Ouwerkerk, ouderling, dominee Sjaak 
Teuwissen met Jan de Jong en Hans van de Berg, diakenen. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de dienst van                    
18 september, v.l.n.r. 
Leo Kievit, organist, 
Liesbeth Schop, 
ouderling, dominee Leo 
van der Eijk en Jan de 
Jong, diaken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het fotomoment na de dienst van 2 oktober, v.l.n.r. Hans van de Berg, diaken, Chris 
Grootendorst, ouderling, mevrouw Jannie Gielen naast dominee Geurt Jan van Beek en 
organiste Jacco Steen. 
 
 
 
 



 
Het was zondag 16 oktober een bijzondere dienst met de 
belijdenis en herbezinning van de doop voor broeder Eric de Bont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de dienst dit fotomoment: v.l.nr. Jacco Steen, Eric de Bont, dominee Sjaak Teuwissen en 
ouderling Bas Roobol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook na de dienst van 6 november was het voor v.l.n.r. Gert-Jan Roobol als voorzitter van de 
kerkenraad zijn eerste kennismaking met de Kijfhoekkerk, daarnaast pastor Wim Wiersma 
met twee trouwe gemeenteleden Adri Valk-Euser en Kim Eefsting, met Leo Kievit, organist 
en Richard van Vliet, diaken. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 20 oktober j.l.  is er aan het looppad van de Kijfhoekkerk een  massieve zitbank geplaatst.  
Uit de nalatenschap van mevrouw Jenny Schenk- van der Linden, mocht het bestuur van de 
Stichting Behoud Kijfhoekkerk, in overleg met Klaas Schenk een tastbare herinnering aan het 
jarenlange  en arbeidzame leven toegewijd aan ‘haar’ Kijfhoekkerk laten plaatsen.                 
Op de rugleuning van de bank is de volgende tekst gegraveerd:               
                                                                  Ter herinnering aan 
                                                           Jenny Schenk – van der Linden 
                                                                         1931 - 2021 

 



Eeuwigheidszondag 20 
november in de Kijfhoekkerk 
met als voorganger dominee 
René van Loon, tweede van 
links. Veder naast de 
dominee mevrouw Wil 
Ouwerkerk, ouderling, Wim 
Wiersma en Leo Kievit, 
organist. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eeuwigheidszondag of ook Voleindigings- en Gedachteniszondag. 
Vorige maand hebben we stilgestaan bij het herdenken van gemeenteleden die ons in de 
Hoop en zekerheid zijn voorgegaan naar het Geestelijk Huis met de Vele Woningen die onze 
Heiland in het vooruitzicht stelt. 
Hoewel de naam van ons trouw Kijfhoek  gemeentelid  Ada Viergever – Spoel, naast andere 
overleden gemeenteleden, in de Dorpskerk werd genoemd, willen ook wij haar naam vanuit 
de Kijfhoekgemeenschap nog één keer noemen. Voor Ada, de echtgenote van onze 
voormalige voorzitter van de Stichting Behoud Kijfhoekkerk, Peter Viergever, werd op             
18 november een besloten dankdienst gehouden in de Kijfhoekkerk. Dominee Teuwissen 
wist op een bijzondere wijze het levensmotto van Ada in zijn verbindende woorden in zijn 
overdenking door te geven; ..’Om te weten waar je heen gaat, moet je weten waar je 
vandaan komt…’ 
Ik moest daarbij denken aan de woorden van Peter, die hij uitspraak tijdens het afscheid van 
onze organiste Ellen Pons, in september, en die hij aan haar meegaf op haar emigratiereis 
naar Spanje. Woorden in de Spaanse taal, maar zo dichtbij voor ons allemaal en in alle 
omstandigheden van ons leven:   ‘ Vaya Con Dios ‘   of wel    ‘ Ga met God ‘   ! 
Tijdens de dienst op Eeuwigheidszondag, 20 november zongen we ter nagedachtenis aan 
Ada, de eerste twee verzen van Psalm 84 in de oude berijming: 
 
Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot,                         Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,          
 O HEER’ der legerscharen God,                          de zwaluw legt haar jongskens neer 
Zijn mij Uw huis en tempelzangen.                   In ’t kunstig nest bij Uw altaren, 
Hoe branden mijn genegenheên,                       Bij U, mijn Koning en mijn God, 
Om ’s HEEREN voorhof in te treên!                        Verwacht mijn ziel een heilrijk lot, 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;             geduchtig HEER der legerscharen, 
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,               welzalig hij, die bij U woont, 
En aan mijn ziel het leven geeft.                        gestaag U prijst en eerbied toont. 
 
 
 



Onze Protestantse gemeente Heerjansdam – Kijfhoek gedenkt …. 
 
                       …. Vandaag gedenken wij, die in ’t voorbije jaar 
                       door de dood ons ontvielen. 
                       Veel gedachten leven nog in onze zielen, 
                       hier is een plek van rust, 
                       dit is het huis des Heren. 
                       God wil Zijn aangezicht genadig tot ons keren, 
                       Hij komt naar ons toe in gebeden en in een lied. 
                       Zijn armen houden vast, Hij verlaat ons niet. 
                       Wij vinden ware troost bij de Goede Herder, 
                       veilig in Zijn hoede, kunnen wij weer verder …. 
 
Collectes en giften 
Naast de mooie collecteopbrengsten ontvangen wij ook regelmatig verrassende giften van 
zowel gemeenteleden als bezoekers en gasten via de bank en  in de bus voor Groot 
Onderhoud, welke al decennialang uitnodigend bij de uitgang en de laatste tijd, ook buiten 
aan de lantaarnpaal hangt. Na de diensten in de afgelopen periode zijn de collectes geteld: 
Zondag 2 oktober met ds. Geurt Jan van Beek en 35 bezoekers  € 207,00 
Zondag 16 oktober met ds. Sjaak Teuwissen en 45 bezoekers  € 318,50 
Zondag 6 november met pastor Wim Wiersma en 56 bezoekers  € 413,55  
Zondag 20 november met ds. René van Loon en 36 bezoekers  € 203,55 
Aan giften via de bank en de bus ontvangen € 215,50 
Wat een dankbaarheid aan u allen voor uw bijdragen. 
Desgewenst kunt u uw bedrage aan een dienst en / of uw gift ook overmaken op 
bankrekening NL26RABO 0397 6092 80 t.n.v. Stichting Behoud Kijfhoekkerk. 
Hiermee kunnen wij, samen met u, onze traditionele erediensten en het onderhoud van 
onze polderkerk in stand houden. Hartelijk dank voor uw financiële  steun, uw bezoek én uw 
betrokkenheid. Echter wel in het besef van de afhankelijkheid van onze Eeuwige God. 
 
Adventsverwachting, zicht op Kerst in Kijfhoek                                                                                                                                  
Vorige week zondag, 27 november  was het de eerste Adventszondag. Een periode van vier 
weken van Verwachting. Uitkijkend naar de geboorte van de Heiland der wereld, ook onze 
Verlosser en Heiland, de Here Jezus. De eerstvolgende dienst is zondag 4 december, de 
tweede Advent. Hierin hoop ds. dominee G. J. van Beek uit Nieuw-Lekkerland voor te gaan. 
De tweede dienst is dan op zondag 18 december, de jaarlijkse Kerstviering in de 
Kijfhoekkerk. Dominee W. Hendriks uit Ter Aar hoopt deze kerstsamenkomst te leiden.  
Beide predikanten zijn geen onbekenden, zij komen graag en gemiddeld twee keer per jaar 
naar onze polderkerk om het goede nieuws van het Evangelie door te geven. Samen met 
onze organist, Leo Kievit, in de twee advent diensten, gaan we met  dominee Hendriks  
proberen een extra muzikale presentatie te organiseren. Medewerking zal worden verleend 
door het dameskoor ‘Eglantine’ uit Zwijndrecht. Het staat onder de bezielende leiding van 
dirigente  Jeanita van Eijsden. 
‘Eglantine’ is de Engelse naam voor Egelantier, een rozensoort. Het eerste lied dat het koor 
instudeerde werd deze roos genoemd.  Dirigente Jeanita zocht ‘m op en vond dat deze roos 
zowel voor de aardse als de hemelse liefde staat. Die symboliek past erg bij het koor: De 
liefde in breedste zin, maar soms ook met stekels.  www.jeanitavaneijsden.nl/eglantine  

http://www.jeanitavaneijsden.nl/eglantine


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kerk zal, zonder kerstboom, toch de sfeer van kerst uitstralen. Zoals gebruikelijk beginnen 
we om drie uur (15.00 uur)  
 
Vooruitblik                                                                                                                                                    
Na de coronaperiode, hopen we en is inmiddels traditie geworden na op de eerste eredienst  
in januari de nieuwjaarsbijeenkomst te houden. Het nieuwe jaar 2023 begint ook zondag         
1 januari. Dan zal er geen eredienst in de Kijfhoekkerk zijn. De eerste dienst is op 
zondagmiddag 8 januari 2023. Het is verheugend dat, na jaren, nu  onze eigen dominee    
Sjaak Teuwissen deze dienst zal leiden. Na de dienst, zo rond vier uur (16.00u) is er in de 
kerk,  een informeel samenzijn waar men elkaar kan ontmoeten. Met een kopje koffie en 
wat lekkers erbij en daarna met een hapje en drankje zullen we elkaar de beste wensen voor 
het nieuwe jaar uitwisselen. Hierbij worden ook alle bewoners van ons buurtschap Kijfhoek 
persoonlijk uitgenodigd. Eenzelfde uitnodiging geldt tevens voor alle leden van onze 
protestantse gemeente Heerjansdam-Kijfhoek. Hartelijk welkom!                                              
 
De Kijfhoekkerk blijft open 
Voor individueel bezoek blijft de Kijfhoekkerk open. In enkele opengeslagen Bijbelse 
dagboeken zijn er woorden van troost en bemoediging te vinden. Voorin de kerk staat de 
brandende Paaskaars als symbool en teken van hoop naast een afwisselend herfstboeket uit 
de Kijfhoekse polder. Met rustige achtergrondmuziek is het een verademing een 
doordeweeks moment van rust e ervaren. Er is gelegenheid om zelf, gratis koffie, thee, 
water of frisdrank te nemen, alsmede een flacon met handgel voor hygiëne. Een verwijzing 
naar toiletbezoek, giften en informatiemateriaal is aanwezig. U bent en blijft van harte 
welkom, waar dagelijks een stoel voor u klaar staat. 
 



Kerst Tour van Roon Staal in de Kijfhoekkerk 
Roon Staal is een Nederlandse zanger, pianist en 
songwriter, geboren in 1980 in Hoorn.  
Staal speelde in 1991 en 1992 op jonge leeftijd de rol 
van Gavroche in Les Miserables van Joop van den 
Ende. Daarnaast deed hij als kind mee aan 
verschillende televisieproducties van Van den Ende 
waarin hij o.a. duetten zong met Ruth Jacott. In de 
maand december maakt deze zanger een Kerst Tour 
door Nederland. Op woensdag 7 december a.s. geeft 
hij een Kerstconcert in de Kijfhoekkerk. Op het 
programma staan veel bekende kerstliederen, zoals 
‘A Child is Born’ , ‘Mary’s Boychild’, ‘Once in Royal 
David’s City’ en uiteraard ook het ‘Stille Nacht’ en 
‘The Holy City’. 
Kaarten zijn te reserveren via www.roonstaal.com of per telefoon 06-15403125.  
De entree is € 22,50 
 
 Kerkdiensten in Kijfhoek 
In de komende maanden zijn gepland: 
Zondag 4 december met ds. G. J. van Beek uit Nieuw Lekkerland 
Zondag 18 december met ds. W. Hendriks uit Ter Aar, de jaarlijkse kerstbijeenkomst  
Zondag 8 januari 2023 met onze eigen dominee Sjaak Teuwissen, aansluitend de jaarlijkse 
nieuwjaarsbijeenkomst voor iedereen, vanaf ongeveer 16.00 uur. 
Zondag 22 januari met ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht 
Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00u) 
Ook op deze zondagmiddagen staat er stoel voor u uitnodigend gereed. 
Voor vragen of aanvullende ideeën voor de kerkdiensten en verzoeken van gemeenteleden 
en gasten, bel mij dan even, tel. 06 – 3650 1396, of via WhatsApp, e-mail dendijk@hetnet.nl  
Bezoek ook onze website www.kijfhoekkerk.nl  
 
Tenslotte 
Ook in de december - kerstmaand blijven we naar elkaar omkijken, of we sturen bij 
gelegenheid eens een kaartje met onze beste en Zegenrijke wensen.  
Een kleine moeite, maar met groot plezier! 
 
In de digitale versie van het kerkblad zijn alle andere foto’s in kleur te zien. 
Een goede, Zegenrijke maand en Kerstdagen met goede gezondheid in het nieuwe jaar 
toegewenst. 
 
Een hartelijke groet, 
Joop Wiekeraadt. 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gavroche&action=edit&redlink=1
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Joop_van_den_Ende
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruth_Jacott
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mailto:dendijk@hetnet.nl
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