Rondje Kijfhoek
Terug van vakantie
Na een lange periode van warm en droog
zomerweer, gaan we langzaam aan naar de
nazomer en herfsttijd. Hopelijk is iedereen weer
veilig thuisgekomen en gaan we de draad weer
oppakken na een periode van rust. De scholen
zijn al weer volop begonnen en we zijn aan de
slag met ons ritme van dagelijks - en vrijwilligerswerk. Ook onze kerkelijke gemeente begint
het nieuwe seizoen met een startweekend van sport en spel voor de jeugd. Een mooi
initiatief van Kids of Joy, afgelopen weekend. Ook onze dominee is met vernieuwde energie
weer flink aan de slag in de gemeente. Wilt u hem eens persoonlijk spreken, schroom niet
met hem contact op te nemen.
Het waren tijdens de zomermaanden weer mooie en goedbezochte diensten in onze Kijfhoekkerk
met voorgangers die elk op hun eigen manier de blijde boodschap van het Evangelie wisten door te
geven. Ook veel nieuwe gasten uit de regio bezochten onze zondagmiddagdiensten.
Hieronder enkele fotomomenten:

Kijfhoek, zondag 3 juli, tijdens de dienst met pastor
Wim Wiersma was de middelbare jeugd goed
vertegenwoordigd op de orgel/expositiezolder

Kijfhoek, zondag 17 juli; Dominee Sjaak
Teuwissen na de dienst

Kijfhoek, zondag 7 augustus; v.l.n.r. Hannelore Maas, ouderling, mevrouw Adrie Bras,
dominee Piet van Veldhuizen en de heer Klaas Schenk

De Kijfhoekkerk blijft open
Ook tijdens de zomermaanden was de kerk dagelijks open. Velen
hebben tijdens een fiets- of wandeltocht de polderkerk als een
rustmoment ervaren. De aantekeningen in het gastenboek zijn
soms ontroerend en geven de emoties weer van de bezoekers.
Heel fijn dat Kijfhoek een soort open huis kan zijn. Met de
brandende Paaskaars, het Licht van de Hoop en
achtergrondmuziek is de devote rust voelbaar.
Monumentenweekend
In het weekend van 10 en 11 september is er het landelijke
Monumentenweekend. Het thema dit jaar is ‘Duurzaamheid’. Als
we kijken naar
het fysieke kleine kerkgebouw straalt deze
duurzaamheid van dit intieme Godshuis
ons al bijna zevenhonderd jaar toe.
Als Stichting Behoud Kijfhoekkerk hebben
we het bekende Zwijndrechts ‘Laurens
Kamerkoor’ bereid gevonden op zaterdag
10 september een optreden te verzorgen.
Sinds 2002 draagt het Laurens Kamerkoor uit Zwijndrecht zijn steentje bij aan het culturele
leven van de Drechtsteden. Het koor is opgericht door enthousiaste zangers die een
combinatie wilden van plezier in zingen en hoge kwaliteit. Dit uitgangspunt staat nog steeds
hoog in het vaandel. Het koor streeft naar een ledenaantal van maximaal 32 personen. Het
Laurens Kamerkoor onderscheidt zich van andere koren door het zeer brede repertoire dat
gezongen wordt. Dit zorgt ervoor dat er tijdens concerten voor ieder wat wils ten gehore
wordt gebracht. Het koor heeft gekozen voor een tweehoofdige muzikale leiding;
momenteel bestaat deze uit Gabor van Os en Pieter van Breugel. Het Laurens Kamerkoor
wordt geroemd om de koorklank, de muzikaliteit en het zichtbare enthousiasme van zowel
koorleden als dirigenten.
De aanvang van het optreden van het Laurens Kamerkoor in de Kijfhoekkerk is om 14.00 uur.
Op diezelfde zaterdagmiddag start er om 13.30 uur een fietstocht vanaf het gemeentehuis in
Zwijndrecht en hopen de deelnemers zo rond kwart voor twee in de Kijfhoekkerk
aankomen.

De Open Monumentendag is op zaterdag 10 september van 10.00 tot 16.00 uur.
Iedereen is van harte welkom!
https://www.laurenskamerkoor.nl
www.kijfhoekkerk.nl
Onze vaste natuurdeskundige en officieel IVN-gids Jan de Kok is ook weer aanwezig en start om 13.00
uur voor belangstellenden een prachtige en interessante wandeling door het Develgebied. Jan de Kok
is als vrijwilliger al jaren officieel natuurgids van het in 1960 opgerichte Instituut Voor
Natuurbeschermingseducatie, afgekort IVN.

Nieuwe voorzitter Stichting Behoud Kijfhoekkerk
Tijdens de periode van de grote restauratie van de Kijfhoekkerk in de jaren negentig van de
vorige eeuw, is Peter Viergever betrokken geraakt bij dit groots opgezette project. De
voltooiing van dit miljoenenproject was in 1993 met de feestelijke her ingebruikneming van
de Kijfhoekkerk. In dezelfde periode werd de Stichting Behoud Kijfhoekkerk opgericht,
waarvan Peter direct als voorzitter werd voorgedragen en daarna benoemd. Tijdens een
vergadering van het Stichtingsbestuur, afgelopen voorjaar, gaf Peter aan dat, na bijna dertig
jaar, het wenselijk zou zijn de voorzittershamer over te dragen aan een waardige en
deskundige opvolger. Iemand dit zich persoonlijk wil inzetten ons cultureel kerkelijk erfgoed
in de Kijfhoekse
polder mee te
beheren en door te
geven aan volgende
generaties. Deze
‘iemand’ hebben we
gevonden. Na enkele
‘diepte-interviews’
en kennismakingen
heeft het voltallige
stichtingsbestuur,
de heer Carlo
Tholenaars bereid
gevonden het
voorzitterschap van
de Stichting Behoud
Kijfhoekkerk te
aanvaarden. In de
bestuursvergadering van 15 augustus j.l. werd met de overdragen van de voorzittershamer
en applaus bekrachtigd. In enkele korte toespraakjes van dank en afscheid aan Peter en een
hartelijk welkom aan Carlo, overhandigde de secretaris mevrouw Hennie Bezemer, de
scheidende voorzitter Peter Viergever een flink boeket. Hij ontving, naar zijn wens, een
prachtig en lijvig Bijbels naslagwerk. Peter, namens het voltallige bestuur wensen wij jou,
samen met je echtgenote en gezin, een goede tijd en Gods Zegen toe in de voortgang van
het leven. Met Carlo gaat het bestuur in vol vertrouwen beginnen aan een nieuwe periode
…tot Behoud van de Kijfhoekkerk…

Peter Viergever was zichtbaar blij met dit
afscheidscadeau. Hier met Bas Roobol en
Hennie Bezemer

Collectes
Na de diensten van de vorige maanden zijn de collectes geteld:
5 juni met ds. R. Antes en 32 bezoekers
€ 221,60
19 juni met ds. A. Groen en 32 bezoekers
€ 270,80
3 juli met pastor Wim Wiersma en 55 bezoekers
€ 373,05
17 juli met ds. Sjaak Teuwissen en 31 bezoekers
€ 270,90
7 augustus met ds. P. van Veldhuizen en 38 bezoekers
€ 251,15
21 augustus met ds. C. Hendriksen >>> vermelding volgende maand
Kerkdiensten in de Kijfhoekkerk
De komende maanden zijn de volgende diensten gepland:
4 september met ds. Sjaak Teuwissen met viering van het Heilig Avondmaal
18 september met ds. L.C. van der Eijk uit Zwijndrecht
2 oktober met ds. G. J. van Beek uit Nieuw-Lekkerland
16 oktober met ds. Sjaak Teuwissen
Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00 uur)
Voor aanvullende vragen, ideeën en meer over de Kijfhoekkerk en de diensten, bel gerust
even naar 06 – 3650 1396, WhatsApp of via e-mail dendijk@hetnet.nl

De eerstvolgende editie van ons kerkblad ‘Samengaan’ zal rond 1 oktober verschijnen.
Tenslotte
Met het nieuwe kerkelijk seizoen gaan we vanaf de maand september de herfst in. Ook deze maand
blijven we naar elkaar omkijken of wel elkaar bezoeken. Of stuur bij gelegenheid eens een kaartje.
Een kleine moeite, maar met groot plezier!
In de digitale versie van Samengaan zijn alle foto’s in kleur te zien.
Allen een Zegenrijke septembermaand gewenst.
Een goede groet,
Joop Wiekeraadt

