Profielschets van de Protestantse Gemeente te Zuid-Beijerland
Wij hopen dat onze kerk dit is:
Huis van hoop,
Onderdak van vrede,
Oase van menslievendheid,
Schuilplaats, vindplaats,
Bewaarplaats
Van Gods liefde.

Waar gezongen wordt
De lofzang om het leven
Waar gebeden wordt
Om vrede alle dagen,
Waar ruimte is voor vragen,
Waar geloof wordt gevoed,
Zin gevonden,
Verbondenheid gevierd,
Inspiratie geput.

Plek waar met elkaar
meegeleefd wordt
In lief en leed
En ieder mens
Recht gedaan
In Gods naam.

Naam gemeente:

Protestantse Gemeente Zuid-Beijerland

Vestigingsplaats:

Korendijk

Kerkelijke gemeente
Kenmerken van de
gemeente

We zijn een open gemeente die elkaars verschillen respecteert

Gemeenteleden:

Alle algemene maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot ‘de kerk’
hebben ook in Zuid-Beijerland hun impact. De mate en manieren waarop mensen
bij de kerk betrokken (willen) zijn, zijn flink veranderd; met name onder de
generaties jonger dan vijftig jaar.
De stand van gemeenteleden per 01-01-2017:

Omschrijving van onze gemeente op dit moment:
De gemeenschap rond de Eendrachtskerk bevindt zich in een overgangstijd. Een generatie van vaste
kerkgangers en nauw betrokken leden wordt langzamerhand ouder. Volgende generaties staan anders in de
wereld en anders in en tegenover de kerk. Deze overgangstijd roept voor de kerkelijke gemeente vele vragen
op:
 Hoe kunnen we straks nog gemeente-zijn?
 Wat zouden we zelf hopen?
 Hoe zien we onze taak als kerk?
 Hoe bereiken we juist diegenen die meer op afstand staan tot de kerk?
 Hoe voorkomen we dat de kerkelijke organisatie een last wordt in plaats van een hulp?
 Wat zijn de financiële (on-)mogelijkheden?
www.eendrachtskerk.nl

Omvang werktijd predikant
Aantal werkzame
predikanten/kerkelijk werkers:

1 fte



Pastorie aanwezig

Riante pastorie, gelegen naast de kerk. Het ruime huis stamt uit de jaren
dertig van de vorige eeuw en heeft een grote tuin met veel privacy. Het
heeft 5 slaapkamers en er is een werkkamer op de BG. Er is een
losstaande garage met daarnaast een fietsenschuur.
NBV
We zingen grotendeels uit het Liedboek voor de Kerken, de wens bestaat
om andere bundels te gaan gebruiken
Iedereen is welkom aan de Maaltijd van de Heer, inclusief kinderen en
niet belijdende leden

Bijbelvertaling (SV/NBG/NBV etc)
Welke liedbundels
Wijze viering avondmaal

Fulltime predikant: vacant
Pastoraal werker voor 75+ werkzaam voor 0,5 fte

Burgerlijke gemeente
Bereikbaarheid/Voorzieningen

Zuid-Beijerland is een plattelandsdorp, onderdeel van de gemeente
Korendijk, gelegen in ‘Nationaal Landschap’ de Hoekse Waard: met de
ruimte van het platteland en tegelijk nauw verbonden met de Randstad.
Winkels voor de eerste levensbehoefte zijn aanwezig alsmede een grote
modezaak en een meubel/stofferingszaak.
Er zijn twee basisscholen, CBS “de Regenboog” en OBS “de Eendracht”.
Voor het voortgezet onderwijs wordt o.a. uitgeweken naar de OudBeijerland (ca. 10 kilometer).
Er zijn volop recreatie mogelijkheden in de Hoeksche Waard Aan de
noordkant van het dorp ligt een aangeplant bos met een mooi fietspad: de
Borrekeen. Verder is het goed toeven op de Hitsertse Kaai, een recreactieen zwemgelegenheid aan rivier het Haringvliet.
Zuid-Beijerland heeft een kinderboerderij en een bibliotheek. Er is een
levendig verenigingsleven in Zuid-Beijerland met o.a. een
voetbalvereniging, tennis, volleybal, gymnastiek, fanfare en een manege.
Er is een praktijk voor fysiotherapie en twee huisartsenpraktijken met
eigen apotheek. Er zijn enkele horeca voorzieningen, en er is een
jachthaven. We hebben een actieve oranje vereniging die jaarlijks rond
Koningsdag een feestweek organiseert.
www.korendijk.nl

Eventuele verdere
bijzonderheden:

De Eendrachtskerk is de enige kerk van het dorp. De kerk kan op redelijk
veel sympathie rekenen, ze hoort bij het dorp. (door de activiteiten die
vanuit of samen met de kerk worden ontplooid.) Zuid-Beijerland heeft
een aantal instellingen en voorzieningen waarmee de kerk banden
onderhoudt: Idahoeve, Hospice, Heemzicht en de basisscholen.
Daarnaast is de kerk ook betrokken bij jeugdwerk, door middel van de
JOR en de jaarlijkse rommelmarkt ten bate van het jeugdwerk.

