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Predikant: Antje Groenendijk - Meindersma 
  Koninginneweg 6  
  3284 KJ Zuid-Beijerland 
  Tel. 0186-785712 
  Email: antjegroenendijkmeindersma@live.nl  
 
Pastor:   Bieneke de Waal - van der Vlies 
  Mijn werkdagen zullen maandag en donderdag zijn, maar 
  daarbuiten ben ik voor 80+ ook bereikbaar voor dringende zaken. 
  Tel: 0165 – 327 537 / 06 2680 6083 
  Email: pastor@eendrachtskerk.nl 
 
Scriba: Dhr. H. Vreeman, Gr. Sabinastraat 2f, tel.0186 – 662126. 
  Email: scriba@eendrachtskerk.nl 
 
Familieberichten: 

Berichten van ziekenhuisopname, thuiskomst en geboorte    
doorgeven aan: Teuny v.d. Giesen-Langerak, tel: 0186 - 661930 
of email: familieberichten@eendrachtskerk.nl 

 
Kerktaxi: Dhr. Tejo Vink, Torenlaan 39, tel. 0186 - 662314 
 
Ledenadministratie: 
  Dhr. P. Ruijtenberg, Margrietlaan 2, tel. 0186 – 661342 
  Email: ledenadministratie@eendrachtskerk.nl 
 
“de Ark”: Koninginneweg 4, tel: 0186 – 662720 
 
Het rekeningnummer van de Protestantse Gemeente te Zuid-Beijerland is: 
NL18 RABO 0373 7337 47  
 
Voor aankoop van collectebonnen is het mailadres: 
collectebonnen@eendrachtskerk.nl en het rekeningnummer is: 
NL71 RABO 0373 7337 63 
 

mailto:antjegroenendijkmeindersma@live.nl
tel:0165
mailto:scriba@eendrachtskerk.nl
mailto:ledenadministratie@eendrachtskerk.nl
mailto:collectebonnen@eendrachtskerk.nl
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Wekelijkse berichten beamerteam:  
Berichten voor de wekelijkse zondagse nieuwsbrief sturen naar: 
beamerteam@eendrachtskerk.nl voor donderdag 18.00 uur. 
Let op: niet meer dan 70 woorden! 
 
Website: voor informatie Eendrachtskerk: www.eendrachtskerk.nl 
 
Kerkdiensten beluisteren: direct of later terugluisteren ga naar: 
www.kerkomroep.nl  en zoek   Zuid-Beijerland 
 
Kopij voor    “IN EENDRACHT”    JULI - AUGUSTUS    2021 s.v.p. inleveren  
   
  vòòr  15   juni    2021. 
 

Inleveradres voor kopij “In Eendracht”:  ineendracht@eendrachtskerk.nl 
 
Liefst op A5 formaat in Word !  Bets Naaktgeboren en Jacqueline Voogt 
 

Kopieerwerk: Leen Naaktgeboren, email: Lnaaktgeboren@upcmail.nl 
 
 

Het volgende nummer van In Eendracht is voor 
2 maanden juli-augustus. 

 
 
 

  Rondom de dienst 
 
 
   6 juni 
 
  9.30 uur: Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Jacqueline Voogt 
  Nevendienst: Linda Bezemer (reserve Carolien de Kievit) 
  Ambtsdrager van dienst: Peter Lankhaar 
  Diaken van dienst: Anja Boon 
  Koster: Gerrit Boon 
  Organist: @ Home band 
  Collecte:  Kerk  
 
 

mailto:beamerteam@eendrachtskerk.nl
http://www.eendrachtskerk.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
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     13 juni 
 
  9.30 uur: Ds. L.J. Verschoor- Schuijer, Oud-Beijerland 
  Kleur kerkelijk jaar: groen  
  Oppas: Astrid van der Bie 
  Nevendienst: Patrick Gout (reserve Gerrit Boon) 
  Ambtsdrager van dienst: Lia Stolk 
  Diaken van dienst: Paula van der Wel 
  Koster: Jan Saarloos 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte: Hulp Ethiopië  
      
 
 
 
   20 juni    
 
 9.30 uur: Voorbereiding Maaltijd van de Heer 
  Ds. Antje Groenendijk- Meindersma  ? 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Marja Groenenberg 
  Nevendienst: Janine Wols (reserve Mariska Blaak) 
  Ambtsdrager van dienst: Ria de Groot 
  Diaken van dienst: Gretha Werksma 
  Koster: Hans van Brakel 
  Organist: Jan van Veelen 
  Collecte: Kerk  
 
 
   27 juni   
 
  9.30 uur Viering en dankzegging Maaltijd van de Heer (lopend) 
  Ds. Antje Groenendijk- Meindersma  ? 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Ellen Konijnendijk 
  Nevendienst: Gerrit Boon (reserve Linda Bezemer) 
  Ambtsdrager van dienst: Jan Buth 
  Diaken van dienst: Marja Buth 
  Koster: Gerrit Boon 
  Organist: Bastian Kooy 
  Collecte: Hulp Ethiopië  
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   4 juli 
 
  9.30 uur: Ds. P. Schelling, Monster 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas:  
  Nevendienst:  Mariska Blaak  
  Ambtsdrager van dienst: Lia Stolk 
  Diaken van dienst: Anja Boon 
  Koster: Jan Saarloos 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte: Diaconie 
 
 
 

Leesrooster van de kindernevendienst voor  
de maand juni 
 
06 juni  Genesis 17   Verbond tussen God en Abraham 
13 juni  Genesis 18: 1-15  God belooft opnieuw Abram een zoon 
20 juni  Genesis 18: 16-33  Abraham bidt voor Sodom en Gomorra 
27 juni  Genesis 19   Lot wordt gered uit Sodom 
 
 

Data Doopdiensten 
 
Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit kenbaar maken bij de 
predikant, scriba of ouderling. In overleg wordt er een datum gekozen. 
 
 
 
 
 

Tuinploeg 
 
zaterdag 12 juni     zaterdag 26 juni 
Adri Schut (L)     Bas Roubos (L) 
Koos Weeda     Koos Groenenberg 
Leen Goudswaard     Gerrit Bogerman 
Marco Bezemer     Yahya 
       Annee Andeweg 
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Een vraag……… 
 
In september 1971 is, na renovatie en uitbreiding, ons orgel opnieuw in  
gebruik genomen door de adviseur die dit project heeft begeleid,  
de organist Jan Bonefaas. 
Heeft iemand voor mij ter inzage het programma van die orgelbespeling? 
Misschien zijn er onder u, die nogal “bewaarderig” zijn en dat nog ergens 
hebben liggen. U hoeft het niet af te staan, maar ik zou graag willen weten  
wat die avond ten gehore is gebracht.  
In mijn geheugen zit één nummer: “Fantasie over “O God van hemel, zee  
en aard’” van de concertgever zelf. Nu de rest nog………. 
Reacties graag naar Adri Poortvliet, adri.poortvliet@solconmail.nl of  
via 06 1253 6985. 
Ik wacht wel af……… 
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Bedankt 
 
Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten en bloemen die wij  
mochten ontvangen voor ons 60-jarig huwelijk. 
 
Met vriendelijke groeten van  
Hanny en Rens Groeneveld van der Burgh. 
 
 
 
 
 
 

Bedankt! 
 
Voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen en bezoekjes 
na mijn operatie.  
Het was hartverwarmend! 
 
Hartelijke groetjes van Suze Groenenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huwelijksjubileum 
 
Echtpaar C.J. van ’t Hof en M. van ’t Hof – Kroon waren op 16 mei  
60 jaar getrouwd. Een felicitatie waard! 
We wensen hen van harte Gods zegen voor de toekomst. 
Ook de kinderen en klein- en achterkleinkinderen gefeliciteerd met deze 
diamanten mijlpaal van hun ouders en (over)grootouders. 
Het adres is: Seggegors 39 3284 MC Zuid- Beijerland 
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     Uit de  
  pastorie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De wandeling  
In de afgelopen maanden heb ik het hardlopen (of wat er op lijkt…) ingeruild 
voor wandelen. Hardlopen deed ik eenmaal per week, wandelen veel vaker.  
Het liefste buiten het dorp. Naar de kaai, langs (nu nog) Euft en Ria en het 
perceel waar buurman Hendrik gaat bouwen 
aan de Buitendijk. Heel wat keren heb ik 
ervaren dat ik anders de deur uitging dan dat 
ik een half uur of een uur later weer naar 
binnenging. Met spanning in je lijf naar buiten 
en met nieuwe moed weer naar binnen. Een 
transformatie met behulp van buitenlucht, 
wandelmeters, soms een mooie podcast, de 
ontluikende natuur, de talrijke zwanen (die inmiddels elders zijn 
neergestreken)…….. Wandelen deed en doet mij goed. Wandelen doet heel 
veel mensen goed.  
In de Bijbel wordt ook gewandeld. Bijvoorbeeld in Genesis 5, waar we lezen: 
Henoch wandelt met God. En in Genesis 6: Noach wandelde met God. Let wel: 
zo staat het in de NBG vertaling van 1951. In de NBV vertaling van 2004 staat 
het zo: Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God. Wandelen met God is 
dichtbij God leven. Wandelen met God is weten dat je er op je weg door het 
leven niet alleen voor staat. Hij is erbij, op de pieken én in de dalen. Maar da’s 
niet het enige. Want Hij wil samen met jou de richting in je leven bepalen. Zoals 
een nieuw gemeentelid kortgeleden tegen mij zei: God wil jou graag bij de hand 
nemen……… Dat betekent niet dat Hij jou en mij als kleine kinderen behandelt, 
maar wel dat bij uitstek God betrokken wil zijn bij de koers en de beslissingen 
die jij en ik nemen in ons leven.  
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Op mijn wandelingen ben ik zo af en toe ook ‘in gesprek’ met God. Omdat de 
accu van mijn (zwaar woord) levenskracht en hoop dringend opgeladen moet 
worden…… Omdat ik mij afvraag wat in een bepaalde situatie wijsheid is… 
Omdat ik mij verwonder over de waanzinnige 
schoonheid van de schepping….. Omdat het heerlijk 
is om je bewust te zijn van het feit dat de levende God 
ook naar jou en mij omziet………  
Wandelen doet een mens goed. Wandelen met God 
doet een mens goed.  

 
We zijn weer open  
Zondag 9 mei was een bijzondere zondag. Voor het eerst sinds bijna vijf 
maanden konden er weer kerkgangers fysiek de dienst in de Eendrachtskerk 
bijwonen. De blijdschap over deze mogelijkheid was zichtbaar en voelbaar bij 
de aanwezigen. Op dit moment is samen zingen en samen koffie drinken nog 
niet mogelijk, maar de vooruitzichten voor de zomer zijn behoorlijk goed. Al 
betwijfel ik of de hoop die ik  in de dienst van oudejaarsavond verwoordde reëel 
is. Bij die gelegenheid heb ik 25 euro ingezet op ‘gewone’ diensten per 1 juli a.s. 
Het ziet er naar uit dat ik dit bedrag zelf mag 
overmaken naar de kerk. Geen punt! 
Bij deze kies ik dan voor een nieuwe stip op de 
horizon. Van harte hoop ik dat we de 
startzondag 19 september in een (bijna) volle 
kerk met jong en oud, met zang en muziek, 
met koffie en gezelligheid kunnen vieren.  
Mocht de stip op de horizon dan opnieuw 
verplaatst moeten worden, dan zal ik opnieuw 
25 euro (extra) overmaken.  
 

Kennismaking 75-79 jarigen 
Sinds het vertrek van pastor Therese vallen ook de gemeenteleden van 75 t/m 
79 jaar onder mijn pastorale zorg. Onze ouderenpastor Bieneke de Waal is 
werkzaam onder onze 80-plussers. Zoals u en jou misschien bekend is,  
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heb ik in het eerste jaar van mijn werkzaamheden in de Eendrachtskerk een 
flink aantal kennismakingsbezoeken afgelegd. Het was mijn bedoeling om daar 
ook in het tweede jaar mee door te gaan. Maar in de eerste maanden van de 
coronatijd, vanwege mijn waarnemen tijdens de vacature van ouderenpastor 
tussen begin augustus en eind december en vanwege mijn beperkte werktijd 
vanwege het ziekzijn van onze dochter in de afgelopen maanden is daar de klad 
in gekomen. Sinds ongeveer een maand – we zijn inmiddels in jaar 3 
aangekomen - heb ik de kennismakingsbezoeken weer opgepakt. In het 
bijzonder onder de 75 tot 79 jarigen.  
 
Hoe oud u ook bent…… als u of jij nog (steeds) in afwachting 
bent van een bezoekje van mij, trek via telefoon, mail of in het 
voorbijgaan aan de bel. Ik kom graag bij u en jou langs!!  

 
Persoonlijk  
Het is fijn om te kunnen laten weten dat het momenteel iets beter met onze 
dochter gaat. Het is en blijft een lang en weerbarstig proces, maar er zijn ook 
lichtpuntjes. Tegen het einde van de maand mei ben ik zelf weer 3 dagen per 
week aan het werk. Ook fijn. In de maand juni hoop ik weer voor te gaan. 
Duidelijkheid daarover krijgt u en jij via de nieuwsbrief. De gestage stroom van 
kaartjes uit de gemeente is nog steeds niet opgedroogd. Dank!! 
Met een vriendelijke groet,  

Antje Groenendijk-Meindersma 

 
 
 

 
In de nieuwsbrief wordt aangegeven welke achternamen 

aan de beurt zijn: A t/m N of O t/m Z.  
Ben je niet aan de beurt om de kerkdienst bij te wonen, 

vier onze diensten dan live of achteraf mee via 
  https://kerkdienstgemist.nl (invullen: Eendrachtskerk).  

 



10 
 

 
 

Van de diaconie 

 
 
Het collectedoel voor de maand juni is: Hulp aan Ethiopië via de Stichting ZOA. 
Op hun website staat: 
“We zijn er voor mensen die alles kwijt zijn geraakt door een oorlog of een ramp. 
Samen met jou kunnen we in noodsituaties snel te hulp schieten.  
En hen ook daarna trouw blijven, door te helpen bij het opbouwen van een 

nieuw bestaan. Net zo lang totdat ze zichzelf weer kunnen redden”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoals u weet probeert de diaconie steeds collectedoelen “dichtbij” te vinden. Dat 
wil zeggen dat we de stichting, het project o.i.d. kennen via een vertrouwd 
persoon. 
Hielke Zantema, een neef van Paula en Dick van der Wel, is werkzaam bij ZOA 
en is nauw betrokken bij dit werk. Hij heeft voor deze In Eendracht het volgende 
stuk geschreven over de huidige situatie in Ethiopië.  
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Noodhulp Tigray, 

Ethiopië – ZOA  

 

Wat is er aan de hand? 

Afgelopen november brak er in het noorden van Ethiopië, in de regio Tigray, een 
hevige oorlog uit. Deze kostte inmiddels al tienduizenden mensen het leven en 
dwong honderdduizenden mensen halsoverkop op de vlucht te slaan uit angst 
voor het geweld. Een ongekende humanitaire ramp.  

De situatie van deze vluchtelingen is schrijnend. De meesten hebben helemaal 
niets meer. Door het enorme aantal mensen zijn de opvangplekken overvol en 
is er een tekort aan alle noodzakelijke middelen. Hulp is daarom dringend nodig! 

Wat doet ZOA? 

ZOA is al jaren actief in dit gebied, vanwege de hulp aan Eritrese vluchtelingen 

die in het gebied gehuisvest waren. ZOA is dan ook als één van de weinige 

organisaties extra goed gepositioneerd om snel en effectief noodhulp te 

verlenen aan de massaal ontheemde bevolking.  

Samen met de steun van Nederlandse kerken, richt ZOA zich op dit moment op 

de hulp voor 900 gevluchte gezinnen, op het gebied van: 

 

• Onderdak – het verstrekken van semi-permanent onderdak materialen, 

zodat gezinnen zoals op de foto weer een dak boven een hun hoofd 

hebben 

• Schoon drinkwater – het herstellen van waterbronnen en -putten, 

zodat gezinnen naast onderdak ook toegang hebben tot 

schoondrinkwater 

• Sanitaire voorzieningen en hygiëne – het aanleggen van latrines en 

het promoten van hygiene, zodat uitbraken van ziekten als cholera en 

COVID-19 voorkomen wordt 
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Hielke Zantema – noodhulpmedewerker ZOA, was in het conflictgebied in 

februari 2021  

 
 

Verantwoording collectes april 
De diaconiecollecte voor de stichting bedroeg PIT € 299,- 
Voor de kerk was de opbrengst €  368,- 
Giften voor:  de diaconie € 25,- 
                     de kerk een totaal van € 95.- 
 
Alle gevers hartelijk dank! 
Rekeningnummer diaconie: NL 21 RABO 0361 8659 37 
Rekeningnummer kerkrentmeesters: NL 18 RABO 0373 7337 47 

 

 
Namens de diaconie, Gretha Werksma 
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Verslag kerkenraadsvergadering 20 maart 2021 
1. Opening, welkom 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
In het bijzonder een speciaal welkom aan diegenen die voor het eerst 
na hun bevestiging een kerkenraadvergadering bijwonen waarna hij het 
woord geeft aan een ouderling die de bezinning heeft voorbereid.  
          

2. Bezinning 
Er wordt een verhaal voorgelezen getiteld: “de reis van de beeldjes” 
Het verhaal spreekt voor zich.       
   

3. Agenda en notulen 
a. Vaststellen notulen vergadering 20-2-2021 

De notulen van 20-02-2021 worden doorgenomen en daar er 
geen op of aanmerkingen zijn met dank aan de notulist 
goedgekeurd. 
Een nieuw kerkenraadslid wil graag weten waarom de notulen 
die in de “In Eendracht” geplaatst worden zonder namen van de 
kerkenraadsleden worden vermeld. Hij heeft hier over vragen 
gekregen van gemeenteleden. Dit is besloten na de invoering 
van de wet op de privacy. Er zou wel weer eens naar gekeken 
kunnen worden en daarom besluiten we om dit punt bij de 
volgende vergadering (29 april) op de agenda te zetten.  

b. Vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld 

c. Wie heeft er iets voor de rondvraag? 
Voor de rondvraag melden zich 5 kerkenraadsleden 
  

4. Mededelingen / Ingekomen stukken. 
De ingekomen stukken worden doorgenomen en daar waar nodig 
aangepast. 
Punt 9 van de agenda vervalt i.v.m. de afwezigheid van de dominee.  
 
   

5. Kerkenraadsdag 
Er wordt uitleg aan de nieuwe kerkenraadleden gegeven wat de 
bedoeling is van de kerkenraadsdag. Er wordt besloten om deze dag 
door te schuiven van het voorjaar naar het najaar 2021. Iedereen stemt 
hiermee in, 2 kerkenraadsleden organiseren deze dag. Er is een 
voorkeur voor oktober. 
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6. Verlof dominee – toelichting 
De voorzitter geeft aan dat hij steeds met de dominee in gesprek is over 
hoe we nu verder gaan. Zij zal proberen om haar werkzaamheden 
zoveel als mogelijk door te laten gaan. Het is wel de vraag hoe we dit 
met Pasen en de Stille Week gaan doen. Er zijn inmiddels 3 
predikanten beschikbaar die eventueel met de Pasen of in de Stille 
Week voor willen gaan. Dit geeft meer rust.  
De voorzitter vraagt hoe de kerkenraad hier in staat. Er wordt 
voorgesteld om een bedrijfsarts te benaderen. Dit vindt de kerkenraad 
een goed idee. De komende week moet daarin duidelijkheid komen. 
De voorzitter geeft namens de dominee aan dat zij heel blij is met de 
wijze waarop de kerkenraad heeft gereageerd in de dienst van 14 
maart. 

        
7. Evaluatie Online diensten, aantal kijkers, hoe gaan we verder? 

Het beeld blijft hetzelfde De online diensten worden nog steeds goed 
bezocht. Zodra het orgel stopt zetten we ook het geluid meteen uit. Er 
wordt ook besloten om er op te letten dat er voor en na de dienst niet 
gesproken moet worden tot het geluid echt uit is.  
Er wordt besloten om voorlopig i.v.m. het oplopen van 
coronabesmettingen verder te gaan met alleen online diensten. Op de 
volgende vergadering, 29 april, kunnen we er weer opnieuw naar kijken 
en wordt het als agendapunt op de agenda gezet. Tevens wordt 
besloten dat we doorgaan met 2 zangers en een lector.  
De voorzitter geeft aan dat we met Pasen of eventueel in de hele Stille 
Week graag met een extra camera zouden willen werken. Dit wordt 
afgestemd met de betrokkenen. Een betrokkene vraagt zich af of het 
wellicht verstandig is om de camera te vervangen voor een ander soort 
waarmee ook ingezoomd kan worden. Dit zal in het CVK besproken 
worden en dan wordt er in de volgende kerkenraad vergadering op 
teruggekomen. 
     

8. Evaluatie moderamen  
Als de voorzitter om welke reden ook er niet is wie zal één van de 
andere leden dit overnemen. Alle kerkenraad leden zijn hier blij mee en 
gaan akkoord. 

    
9. Gesprek over dienst van de voorbereiding 

Dit punt vervalt omdat de dominee niet aanwezig kon zijn. 
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10. Voorstel liturgische tafel  
De voorzitter nodigt alle kerkenraadleden uit om naar de kerkzaal te 
gaan. Hij wil een voorstel doen voor de liturgische ruimte. Het voorstel is 
om er een losse tafel van 60x60x75cm neer te zetten.  
Er zijn twee mogelijkheden: een tafel van glas of een tafel van hout. De 
paaskaars zal voortaan altijd op de bestaande liturgische tafel blijven 
staan (deze nieuwe paaskaars wordt een stuk korter). De bloemen 
zullen op de zijbeuk blijven staan behalve bij speciale diensten. 
De schaal met de gedenkstenen (harten) zou dan op deze nieuwe tafel 
gezet kunnen worden zodat alles beter zichtbaar is. Deze schaal zou 
ook een andere kleur moeten krijgen. Er wordt besloten deze nieuwe 
tafel vanuit de kerkzaal gezien rechts onder de preekstoel te plaatsen. 
De kerkenraadleden kunnen er even over nadenken en aan het eind 
van de vergadering komen we hier dan op terug.  
     

11. Jaarrekening diaconie 2020 
De jaarrekening is opgemaakt. 
Een diaconie lid meldt dat de PKN zich heeft teruggetrokken en niet 
meer bemiddelt met Oikocredit. De diaconie gaat dus nu rechtstreeks 
met Oikocredit in zee.  
Een CvK lid heeft nog een vraag over de jaarrekening. Deze vraag 
wordt meegenomen en zal de volgende keer uitgelegd worden. Omdat 
er verder geen vragen zijn wordt de jaarrekening verder behandeld door 
het CVK en zal dan ondertekend worden. 
 

12. De voorzitter vraagt of de kerkenraad nog op- of aanmerkingen heeft 
over de brief die gestuurd is naar de kerkenraad. 
Er wordt besloten om het afscheid van een gemeentelid aan te 
kondigen in de aankomende dienst (zondag 21 maart) en het volgende 
week in de nieuwsbrief te plaatsen. Een kerkenraadslid zal dit stukje 
opmaken en doorsturen. 
Er wordt aangegeven aan dat er een duidelijke omschrijving moet 
komen over de functie van pastoraal medewerker want die is er niet. 

 
13. Info nieuwe ambtsdragers, gebruik email en taken ouderling van dienst 

(herziende versie). 
De voorzitter heeft opmerkingen over de herziende versie van de taken 
van ouderling. Dit en andere opmerkingen zullen door de scriba worden 
aangepast 
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14. Rapportages 
a. College van Kerkrentmeesters 

Het website rooster is doorgemaild. Om de website actueel te 
houden zal een kerkenraadslid 1 keer per maand een stukje 
aanleveren voor de website. Er is ook nieuwe informatie 
gemaakt over de wijkbezetting. Er zijn nog vragen over de 
wijkmedewerkers van wijk 1. Wijk 4 heeft geen pastoraal 
medewerkers.  
De nieuwe informatiegids 2021 is bijna klaar. De maakster 
zal met een bos bloemen worden bedankt voor haar inzet. 
Afgelopen zondag heeft een gemeentelid meegelopen als 
koster, hij zal nu in het volgende rooster worden 
ingeroosterd.   
Ook heeft zich nog een ander aangemeld om weer als koster 
mee te gaan lopen. Dit is verheugend nieuws. 

b. Taakgroep Eredienst 
Deze taakgroep is niet bij elkaar geweest 

c. Taakgroep Pastoraat 
De “oude” ouderlingen hebben uitgebreid kennisgemaakt met 
de nieuwe ouderlingen en zullen deze waar nodig bijstaan.  
Er wordt nog gezocht naar een omschrijving van de inhoud 
van de functie van pastoraal medewerker want die is er niet. 
Er wordt gevraagd of het mogelijk is dat de kerkenraad de 
maandelijkse mutaties in dezelfde vorm kunnen ontvangen 
als de voorgangers. Er wordt aangegeven dat dit niet 
mogelijk is i.v.m. de AVG. Wel kunnen eventueel de 
telefoonnummers toegevoegd kunnen worden. Hier gaat 
iedereen mee akkoord.             

d. College van Diakenen  
Er wordt aangegeven dat er een vergadering is geweest. Er 
gaat natuurlijk veel niet door in deze tijd maar wat loopt dat 
loopt. De MDA actie gaat dit jaar wel door en wordt in juni 
gehouden. De vraag is wie de accept giro’s nu gaat maken 
waarop wordt aangegeven dat de CvK dit zal gaan doen.  

e. Taakgroep jeugd 
De jeugdouderling heeft een gesprek gehad met de dominee 
en zij zullen nog bekijken hoe de verdelingen gemaakt 
worden. De jeugdouderling vindt het persoonlijk heel jammer 
dat er zo veel jonge gezinnen afgehaakt zijn en wil graag 
eens bekijken hoe hij hier iets in kan gaan betekenen. Hij 
gaat dit samen met de dominee bespreken. Ook zegt hij dat 
een gemeentelid wel graag medewerker wil blijven voor het 
taakveld jeugd/school/gezin. 
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f. Begeleidingscommissie Diny Wolters 
De commissie is niet bij elkaar geweest 

g. Werk van predikant 
Omdat de dominee afwezig is wordt dit punt niet besproken. 
 

15 Lief en leed in de gemeente 
 Daar dit punt vertrouwelijk is wordt er derhalve niet genotuleerd 
    
16 Rondvraag       

Het is opgevallen dat de diaken van dienst niet genoemd wordt in de “In 
Eendracht” Dit is doorgegeven en in de nieuwe “In Eendracht” zal het 
wel staan.  
Het is opgevallen dat er op de actie en besluitenlijst alleen actiepunten 
staan. De scriba geeft aan dat dit allemaal in afzonderlijke tabbladen 
staat.  
Er wordt gevraagd of het klopt dat de paaskaars op vrijdag gedoofd 
wordt en op zaterdag een nieuwe kaars door een diaken wordt 
binnengedragen. Waar gaat de oude kaars heen? Dit is nog niet 
bekend. Als iemand een idee heeft kan hij dit doorsturen naar de 
voorzitter dan kan er overlegd worden waar deze naar toe gaat. 
 
De voorzitter vraagt wanneer we de volgende kerkenraad vergadering 
gaan plannen. Mocht de avondklok er af gaan dan gaan we gewoon 
weer op donderdagavond vergaderen. De volgende vergadering wordt 
in principe gehouden op 29 april. Als de avondklok er dan nog is wordt 
het de eerste zaterdag na 29 april, 1 mei . De voorzitter wil graag van 
iedereen nog weten of de liturgische tafel van glas of van hout moet 
zijn. De meerderheid kiest voor glas. Er komen dus twee glastafels 
voorin. De kleur van de schaal wordt grijs. 
 

17   Actualiseren actielijst / controle jaaragenda (maart) 
     De actielijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. 
     De jaaragenda wordt gecontroleerd. 
 
18    Sluiting 
      Een kerkenraadslid sluit de vergadering af met dankgebed. 
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Wereldwinkel Fair Trade producten  
Protestantse gemeente Zuid-Beijerland 2019 
 

 
Naam:……………………………………… Adres: …………………………………… 

 
Bon inleveren bij:  Winny Bouman, Beukenlaan 17, Numansdorp. 
 
 

Product verpakking prijs/stuk aantal prijs 

Koffie Aroma snelfilter 250 gram €  2,95   

Koffie Cafeïnevrij snelfilter 250 gram €  3,14   

Koffie Goud snelfilter 250 gram €  3,24   

Koffie Espresso Bio bonen 1000 gram € 13,85   

Koffie Espresso Bio bonen 500 gram €  6,95   

Thee Forest Fruit bio+fairtrade 20 x 2 gram €  1,96   

Thee Lemon bio+fairtrade 20 x 2 gram €  1,96   

Thee Jasmine bio+fairtrade 20 x 2 gram €  1,96   

Thee Earl Grey bio+fairtrade 20 x 2 gram €  1,96   

Thee Englisch Breakfast b+f 20 x 2 gram €  1,96   

Thee Green bio+fairtrade 20 x 2 gram €  1,96   

Thee Cinnamon b+f (winter) 20 x 2 gram €  1,96   

Thee Rooibos bio+fairtrade 20 x 2 gram €  1,96   

Divine Chocolade melk 100 gram €  2,31   

Divine Chocolade puur 70% 100 gram €  2,31   

Divine Chocolade puur 85% 100 gram €  2,31   

Bio en Fair Hazelnoot truffels 100 gram  €  3,38   

Bio en Fair Drops chocolate 100 gram €  3,90   

Bio en Fair Noga reep   30 gram €  0,61   

Bio en Fair munt snoepjes 100 gram €  1,74   

Koffie babbelaars 100 gram €  1,73   

Fair+ Honing wilde bloesem 500 gram €  4,80   

Rietsuiker demerara FT 500 gram €  1,43   

Rietsuiker klontjes demerara FT 500 gram €  2,06   

Tony Chocolonely melk   50 gram €  1,55   

Tony Chocolonely puur   50 gram €  1,55   

Tony Chocolonely melk/ hazelnoot   50 gram €  1,55   

Tony Chocolonely zeezout/ karamel   50 gram €  1,55   

     

Cadeautip:     

Theewaaier  €  3,95   

theestrook  €  1,10   
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GEBRUIK DE ARK 

 
 

Onze uitgebreide en ook geheel vernieuwde gebouw 
“De Ark” wordt verhuurd aan verenigingen en of 
particulieren voor het houden van: 
 

• Vergaderingen 

• Cursussen 

• Verjaardagen 

• Huwelijks jubilea  

• Etc. 
 
Wij willen u er op attenderen dat ook u hier gebruik 
van kunt maken. 
De zaalhuur varieert per zaal en bedraagt per  
Zaal 1 (per dagdeel) € 55,00 
Zaal 2 (per dagdeel) € 55,00 
Zaal 3 (per dagdeel) € 65,00  
Zaal 4 (per dagdeel) € 70,00 inclusief terras (JOR) 
 
In het gebouw is een beamer en een geluidsinstallatie 
aanwezig welke in overleg gebruikt kunnen worden. 
Ook de bediening van koffie, thee e.d. is in overleg 
mogelijk. 
 
Voor afspraken: Linda van Brakel 
0186-669005 / 06-1357 1424 
e-mail: deark@eendrachtskerk.nl 
(ook voor huur van de Eendrachtskerk). 


