
Rondje Kijfhoek 
Terugblik 
De vorige maand januari telde vijf zondagen. 
Het is gebruikelijk dat er op de eerste en derde 
zondagmiddag een eredienst wordt gehouden. 
De maand begon met 1 januari als eerste 
zondag. Vanwege het familiekarakter van deze 
dag is besloten de dienst op de tweede zondag 
te houden. Door deze verschuiving werd de 
tweede dienst op de vierde zondag gehouden. 
Tijdens het schrijven van dit Rondje Kijfhoek moet deze dienst nog plaatsvinden. Hierover de 
terugblik in het kerkblad van volgende maand. 
Het was een druk bezochte dienst met ruim veertig bezoekers, de achtste januari, waarin 
onze dominee Sjaak Teuwissen voorging. Aan het begin van het nieuwe jaar benadrukte de 
dominee met als thema ‘Heil en Zegen’. In deze nieuwjaar overdenking wist hij de 
toehoorders mee te nemen in de diepere betekenis van de ‘Aäronitische’ of ook wel de 
‘priesterlijke’ zegenbede uit de Bijbelboek Numeri. Deze bede wordt na elke zondagse 
eredienst de gemeente meegegeven, als teken van Trouw en Verbondenheid van en met de 
Eeuwige, voor de nieuwe week. 
Na de coronaperiode is er tijdens de diensten niet meer gecollecteerd. In plaats daarvan 
staat er bij het verlaten van kerk, na de dienst, een bloemenvaas op een stoel voor de 
collectegaven. Op verzoek van enkele gemeenteleden werd tijdens de nieuwjaardienst weer 
echt ouderwets gecollecteerd, maar dan met ‘de hengel’.  Dit is een zwart-fluwelen 
collectezak bevestigd aan een stok van bijna twee meter. Hiermee werd weer de sfeer en 
charme van vroegere tijden opnieuw ervaren.  
Zo ook na de dienst was er een gezellige ontmoeting met elkaar en verschillende bewoners 
van het buurtschap Kijfhoek. 
Hieronder enkele fotomomenten:                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diaken Jan de 
Jong met ‘de 
collectehengel’ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Klazien Monshouwer met Annie en Jaap       
                                                                                                 Gouman 
Arend en Ciska Haar met Herman Korf 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dominee Sjaak Teuwissen was met zijn eigen 
‘kerkfiets’ gekomen. 

 
 
 
 
 
 



 
Collecten en giften 
Het vorige jaar 2022 hebben we financieel met grote dankbaarheid afgesloten.  
Er werden 25 erediensten gehouden.  Deze diensten werden door 870 gemeenteleden en 
gasten bijgewoond. Aan collectegelden is door u als Kijfhoekse kerkgemeenschap met uw 
liefde en betrokkenheid een totaalbedrag van  €  6.674,05  aan uw polderkerk gegeven. Het 
bestuur van de Stichting Behoud Kijfhoekkerk is u bijzonder erkentelijk. Maar bovenal gaat 
onze dank, waarin úw persoonlijke dank als gemeentelid ook is besloten, naar onze Hemelse 
Vader, die dit in het voorbije jaar met en door u heeft mogelijk gemaakt.  
In de bus ‘Groot Onderhoud’ die na de diensten, buiten aan de lantaarnpaal was bevestigd, 
heeft u allen, vorig jaar, nog eens een bedrag van  €  2.120,00 aan giften bijeengebracht.  
 
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.             
 
Gast-predikanten  
Tijdens de 25 diensten vorig jaar hebben de volgende (gast)-predikanten ons het Evangelie 
met elk hun eigen persoonlijke inbreng en betrokkenheid  doorgegeven in onze Kijfhoekkerk: 
Ds. J. Teeuwissen    Ds. J. Breure 
Ds. J. W. Sterrenburg    Pastor Wim Wiersma 
Ds. W. Hendriks    Ds. J. Reehorst 
Ds. L. C. van der Eijk    Ds. J. Schaap 
Ds. P. van Veldhuizen    Ds. R. Antes 
Ds. A. Groen     Ds. C. Hendriksen 
Ds. G. J. van Beek    Ds. R. van Loon 
 
Verschillende gastpredikanten als ook onze eigen dominee Sjaak Teuwissen zijn in meerdere 
erediensten in de Kijhoekkerk voorgegaan. Bijzonder te vermelden is dat in voorgaande 
jaren, vanwege hun persoonlijke betrokkenheid met het intieme, zeg maar familiekarakter in 
onze polderkerk, er ook gastpredikanten zijn, die de voorgeschreven geldelijke vergoeding 
met en/of de reiskosten naar rato aan de Kijfhoekkerk hebben terug geschonken. De 
tweewekelijkse contacten,  vóór, tijdens en na van de diensten, tussen de dominee, 
gemeenteleden en gasten is altijd bijzonder ontspannen en in een gemoedelijke persoonlijke 
sfeer. De ‘keelmix’ , die aangeboden wordt, in de vorm van zachte dropjes, griotten en 
groentjes wordt door predikant en bezoeker als een ware ‘keel- en stembandenmassage’ 
ervaren. Onze polderkerk klinkt tweewekelijks daarbij als een kathedraal. In veel reacties 
klinkt de dankbaarheid door tot Eer aan onze Eeuwige om zowel het Evangelie als de Lofzang 
in de Kijfhoekkerk gaande te houden.  
 
De Kijfhoekkerk uit de oude doos….. 
Wat is het geweldig als je tot een ontdekking komt….  Ik moest daarbij denken aan enkele 
teksten uit het, zowel uit Oude, als het Nieuwe Testament. De profeet Jesaja moet via de 
Eeuwige doorgeven dat ….’het geknakte riet niet zal worden verbroken en de kwijnende 



vlaspit niet zal uitdoven, voordat de Eeuwige het oordeel tot overwinning ! ! heeft 
uitgebracht’…. 
Deze tekst wordt nog een keer herhaald én verteld door Mattheus in zijn evangelie.            
Lees maar na in respectievelijk Jesaja 43 : 3  en Mattheus 12: 20 in de NBG-51 vertaling. 
 
In het archief van onze polderkerk kwam ik, door een ouderling van de Kijfhoekkerk, een  
handgeschreven overzicht tegen, waar in de geest van voornoemde bijbelteksten, de 
gedrevenheid aan volgende generaties wordt doorgegeven. Als aan het eind van de jaren 
zestig, begin zeventiger jaren van de vorige eeuw, een schaduw over de Kijfhoekse 
kerkgemeenschap dreigt te komen, is het de Geest van Boven, die Redding aanreikt. Door 
natuurlijk verloop is er geen uitzicht op het in stand houden van een eigen kerkenraad, 
kerkvoogdij en diaconie in de polderkerk. Het kerkelijk bestuur van Hervormd Heerjansdam 
reikt de broederlijke hand  en in goed overleg wordt de Kijfhoekse kerkgemeenschap 
liefdevol organisatorisch ondergebracht binnen de destijds Hervormde Gemeente 
Heerjansdam.  
Hieronder het handgeschreven overzicht: 
 
….Enkele punten uit een tijdsverloop van zeven jaar: 
Februari 1968 mevrouw Belder overleden.  
24 april 1968 neemt diaken en koster (35 jaar) afscheid van Kijfhoek en vertrekt naar H.I.-
Ambacht en wordt benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau en een goud horloge 
van de bewoners van Kijfhoek. 
Maart 1968 wordt een commissie van Beheer benoemd tijdens een gemeenteavond om de 
zaak lopende te houden. De commissie leden zijn: P. H. Rozendaal, W. Don en T. van de Berg. 
In 1969 wordt de kosterswoning opgeknapt voor fl. 18.509,05  (Ned.  guldens !) ,  en wordt 
het echtpaar van Helden, het nieuwe kostersechtpaar. Ook wordt een oliekachel in de kerk 
geplaatst ter vervanging van de oude kolenkachel, geschonken door de fam. Stehouwer uit de 
Noord-Oost polder.  
Oktober 1970 wordt een nieuwe oliestookverwarming in de kerk in gebruik genomen, betaald 
van de opbrengst van oud papier. De familie Rijkaart van Capelle wordt na het vertrek van de 
familie van Helden het nieuwe kostersechtpaar. 
In 1972 wordt Kijfhoek een wijkgemeente van Heerjansdam, echter met behoud van een 
eigen administratie en financieel beleid. 
Er worden bomen langs de weg geplant, net als in vroeger jaren. 
In oktober 1973 worden de koperen kronen ingewijd. Ook deze zijn betaald uit de opbrengst 
van het oud papier en giften. Kosten hiervoor fl. 4.470,80  (Ned. guldens !).  
In november 1973 zo’n 400 pannen van het kerkdak gestormd! Van een slooppand andere 
pannen gekocht en met vrijwilligerswerk de zaak weer in orde gebracht. 
In april 1974 waaiden aan de westkant van de kerk twee oude wilgenbomen om. Van de 
gemeente Zwijndrecht tien jonge populieren gekregen en welke langs de gracht aan de 
westzijde zijn gepoot. 
Kerstmis 1974 worden de keukenstoelen in de kerk vervangen door echte kerkstoelen. Ook 
deze zijn uit de opbrengst van het oud papier en giften betaald…… 
 
Zo zien we dat ook onze kleine en bescheiden kerkje in de Kijfhoekse polder kan en mag 
blijven bestaan door de inspirerende Geest in mensen door tijd en eeuwen heen, …..nu al 
bijna zevenhonderd ! !  jaar in het buurtschap Kijfhoek.  



 
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. 
 
Kerkdiensten in Kijfhoek 
In de komende maanden zijn gepland: 
Zondag  5 februari ds. A. Groen uit Rijsoord 
Zondag 19 februari met onze predikant, ds. Sjaak Teuwissen  
Zondag   5 maart onze voormalige dominee Johan Breure 
Zondag 19 maart onze oud-predikant, ds. Leo van der Eijk 
 
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 februarimaand blijven we naar elkaar omkijken, of we sturen bij 
gelegenheid eens een kaartje. Een kleine moeite, maar met groot plezier! 
 
In de digitale versie van het kerkblad zijn alle andere foto’s in kleur te zien. 
Als u beschikt over e-mail, kunt u zich hiervoor aanmelden bij de redactie:                           
Kerkblad Samengaan Heerjansdam:     samengaan@kerkheerjansdam.nl  
Een goede en Zegenrijke maand toegewenst. 
 
Een goede groet, 
Joop Wiekeraadt 
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