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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”    OKTOBER    2021 
 

s.v.p. inleveren   vòòr  15    september    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 
 
 

  Rondom de dienst 
 
 
 
   5 september 
 
  9.30 uur: Viering en dankzegging van de Maaltijd van de Heer (lopend) 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Ilona Schilperoord 
  Nevendienst: beide gr.: Mariska Blaak 
  Ambtsdrager van dienst: Ria de Groot 
  Diaken van dienst: Gretha Werksma 
  Koster: Corné Wols 
  Organist: Jan van Veelen 
  Collecte:  ZWO 
 
 
 
 
 

mailto:beamerteam@eendrachtskerk.nl
http://www.eendrachtskerk.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
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   12 september 
 
  9.30 uur: Doopdienst 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Lisette van Leeuwen 
  Nevendienst: beide gr. Marjolein Groenenberg 
  Ambtsdrager van dienst: Lia Stolk 
  Diaken van dienst: Paula van der Wel 
  Koster: Jaap Stolk 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte: Kerk   
 
 
 
   19 september      Startdienst 
 
 9.30 uur: zie blz. 23 
  Ds. Antje Groenendijjk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Jacqueline Voogt 
  Nevendienst: beide gr. Janneke van Berkel 
  Ambtsdrager van dienst: Gerrit Boon 
  Diaken van dienst: Anja Boon 
  Koster: Hans van Brakel 
  Organist: @Home band 
  Collecte: ZWO  
:  
 
 
   26 september 
 
  9.30 uur Ds. P. Schelling, Monster 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Ellen Konijnendijk 
  Nevendienst: beide gr. Carolien de Kievit 
  Ambtsdrager van dienst: Jan Buth 
  Diaken van dienst: Marja Buth 
  Koster: Corné Wols 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte: Kerk  
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 Let op: vanaf 3 oktober is er 10.00 uur dienst  
 
 
 
   3 oktober       Israëlzondag  
 
10.00 uur: Ds. Antje Groendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Monique Ros 
  Nevendienst: beide gr. Hanneke Zwijgers 
  Ambtsdrager van dienst: Lia Stolk 
  Diaken van dienst: Gretha Werksma 
  Koster: Gerrit Boon 
  Organist: Jacob van Nes 
  Collecte: Een betere Roemeense wereld 
 
 
 

Leesrooster van de kindernevendienst voor  
de maand september 
 
 05 sept.  Genesis 21:8-21  Hagar en Ismaël weggestuurd 
12 sept.  Genesis 22   Abrahams geloof op de proef gesteld 
19 sept. Genesis 24   Isaak krijgt Rebekka als vrouw 
26 sept.  Genesis 25:19-34 Jakob en Esau 
 
 

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: 
 
4 september      18 september 
Bas Roubos      Cees Smaal 
Koos Groenenberg     Jan Pierneef 
Gerrit Bogerman     Jaap van Ousheusden 
Yahya      Gerrit Blaak 
Annee Andeweg 
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Lieve mensen, 
 
Wat schrokken we begin maart, na 8 jaar opnieuw borstkanker!                                                                      
Maar het behandeltraject zit erop en we proberen weer met 
vertrouwen naar de toekomst te kijken.                                                                                                                                                                  
 
Bedankt, voor alle berichtjes.  
 
Bedankt, voor alle kaarten, zoveel!! 
 
Uw medeleven, met ons gezin, maar ook met mijn ouders,  
 

zo waardevol, we zijn er stil van!!                            Jacqueline en Rob Voogt 

 
 
 
 
 
 

Bedankt! 
 
Bij deze wil ik iedereen bedanken die, op welke wijze dan ook, belangstelling 
toonde voor mijn welzijn  of meeleefde met mij na de val de fiets. 
 
Op moment van schrijven was dat vier weken geleden. Bij de controle bleek de 
breuk in mijn elleboog al goed herstellende en die zal nu u dit leest naar we 
mogen aannemen helemaal hersteld zijn! Na de gemaakte smak met mijn hoofd 
op het asfalt en de hersenschudding die daar mede het gevolg van was, vonden 
we het toch al met al mee vallen, het had erger kunnen zijn denk je dan, want 
wat is een mens toch kwetsbaar!  
 
Em wat doet een kaartje, een belletje, een bezoekje dan goed. 
Nogmaals dank! 
 
Hartelijke groet , mede namens Peter, Ellen Lankhaar. 
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Uit de  
  pastorie 

 
 
 
 
 
 
 
Een anekdote uit Amsterdam 
De theoloog Rikko Voorberg woont en werkt in Amsterdam en probeert daar 
met het evangelie zijn stadgenoten te bereiken. Rikko zoekt vooral contact met 
mensen, die in de zgn. creatieve beroepen als muzikant, theatermaker, 
kunstenaar, fotograaf enz. hun inkomen verdienen. Zo organiseerde hij vóór 
corona zo af en toe een theateravond, waarbij hij vanuit de christelijke 
denkwereld nadenkt over thema’s die door de deelnemers worden aan 
gedragen. Op één van deze avonden had hij de woorden van het Onze Vader in 
een word-document op de beamer geprojecteerd. Vervolgens werden alle 
aanwezigen uitgenodigd om de tekst waar zij dat nodig vonden te wijzigen. In 
het gesprek dat volgde werd Onze Vader al snel in Onze Moeder veranderd en 
even later in Het Eeuwige Al. Aan het einde van de avond was alles 
doorgestreept en veranderd, behalve één zin: Vergeef ons onze schulden. In 
een interview vertelde Rikko dat dit ‘m bijzonder raakte. Hij dacht: Hier staan we 
als totaal verschillende mensen naast elkaar. En dan ervaar je dat niet alleen 
een christen weet dat hij tekort schiet, maar dat iedereen beseft dat het kwaad 
niet alleen in de ander zit maar ook in hemzelf. Christenen en niet-christenen 
verschillen niet zoveel van elkaar…. Elk mens ervaart aan den lijve dat fouten 
en falen het leven zwaarder maken. En daarom, zo meent Rikko, is het 
evangelie van Gods liefde, van Gods genade bevrijdend voor iedereen en 
bedoeld voor iedereen.  
 
Als je de grondtoon van onze samenleving probeert te peilen, dan kom je tot de 
conclusie dat veel draait om zelfontplooiing, presteren en genieten. In zo’n 
wereld  is het goed dat er ook plaatsen zijn waar onwil, onvermogen, falen en 
schuld bij de ander én bij jezelf ter sprake komen. Waar jij en ik ons tekort in de 
ogen kijken. Niet om onszelf en anderen daarmee levenslang te belasten, maar 
juist om te beseffen hoe groot de liefde, de vergeving is die de ander en ook wij 
van de Ander mogen ontvangen.  
Zelf vind ik het fijn en ik hoop jij ook dat de kerk, onze Eendrachtskerk, zo’n plek 
is……………  
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Zingen in de kerk. Wat heerlijk dat we dankzij onze vaccinatie weer met velen 
naar de kerk kunnen en dat we ook weer kunnen zingen. We zijn het nog niet 
verleerd!! Van harte hopen we dat het coronatij de komende maanden niet 
opnieuw zal keren zodat we met z’n allen elke zondag God onze lof toe kunnen 
zingen. Graag noem ik hier nog de namen van de onvolprezen zangers die 
tijdens die lange coronaperiode voor en namens ons de lofzang gaande hielden. 
Veel dank zijn we in de eerste plaats verschuldigd aan Anja Boon, vanaf het 
eerste begin heeft zij week aan week gezongen. Natuurlijk noemen we ook  
Jan Buth, Ria de Groot en Lia Stolk. Wat fijn dat zij de zanggelederen kwamen 
versterken. Het bloemetje uit eigen tuin dat zij de eerste zondag van augustus 
ontvingen zal allang zijn verwelkt, maar de herinnering aan hun inzet blijft!! 
 
Avondmaal. Aan het einde van zijn leven – vlak voor zijn gevangenneming  en 
kruisiging - heeft Jezus het avondmaal ingesteld om zijn leerlingen op een 
bijzondere, zintuiglijke manier in contact te brengen met het evangelie van Gods 
goedheid. Voor onze gemeente is het ruim anderhalf jaar geleden dat wij met 
elkaar het avondmaal hebben gevierd. Een lange tijd!! Misschien heb je het 
gemist, misschien is het je ontgaan…  
De kerkenraad hoopt dat het op 
zondag 5 september mogelijk zal zijn 
om coronaproof de maaltijd van de 
Heer te vieren. In de wekelijkse 
nieuwsbrief wordt u en jij hierover tijdig 
geïnformeerd. Mocht het inderdaad 
mogelijk zijn om brood en wijn te delen, 
dan hopen we dat het ons goed doet, ons verbindt met onze Heer, met de 
gemeenschap van de kerk en ons kracht geeft.  
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Geboren.  
Matthijs Vreeman, zoon van onze scriba Hans en Ria 
Vreeman, en zijn vriendin Carlotta de Bock zijn de 
trotse ouders geworden van een prachtige dochter. Op 
19 juli is Safira Rosalina geboren. Het gezin Vreeman-
de Bock woont aan de Kiekendiefhoek 14, 3201 SJ 
Spijkenisse. Wij feliciteren ouders en grootouders en 
dat Safira mag groeien en bloeien! 
 

Dopen. Op zondag 12 september zullen Sofie van Berkel, dochtertje van 
Koen en Janneke, en Eleano van Leeuwen Bouwmeester, zoon van Marco en 
Debbie, de doop ontvangen. Met de ouders en de grootouders verheugen wij 
ons op dit feest. Ook Sofie en Eleano zijn kinderen van God en mogen dit teken 
van zijn blijvende liefde ontvangen. Op zondag 7 november wordt er in de 
Eendrachtskerk opnieuw gedoopt. 
 
 

Startweekend zaterdag 18 en zondag 19 september. De 
voorbereidingen voor het startweekend zijn in volle gang. Leuk is het dat er op 
de zaterdag vanaf drie uur ’s middags tot ’s avonds tien uur met de 
clubkampcommissie een actief programma voor kinderen van groep 3 t/m 8 is 
samengesteld. Kinderen in die leeftijd, meld je aan bij onze jeugdouderling  
Jan van Drunen, aanmelden@van-drunen.com. Voor meer 
informatie zie de achterkant van deze In Eendracht.  
 

 
Natuurlijk zijn de kinderen ook welkom bij de startdienst. In 
een ontspannen sfeer geven we in deze dienst het startschot 
voor het kerkelijk seizoen. Na de dienst ontmoeten we elkaar, doen met jong en 

oud enkele spellen en eten samen.   
 

Persoonlijk  
Kees en ik kijken terug op een fijne vakantie, waarin we al wandelend, fietsend 
en zeilend onze zorgen grotendeels konden parkeren. Het was super dat de 
oudste drie al die tijd afwisselend in de pastorie bij de jongste verbleven. Eind 
juli konden we uitgerust weer aan de slag. Momenteel wachten we op een 
belangrijke beslissing over de behandeling. Vanwege deze situatie zal ik ook de 
komende tijd nog 70% werken. Dat betekent overigens niet dat ik in minder 
diensten zal voorgaan.  
Met een vriendelijke groet,  

Antje Groenendijk-Meindersma 

mailto:aanmelden@van-drunen.


9 
 

 

 
 
 
 
 
 

Zomerproject ZWO commissie 
 
De opbrengst van het zomerproject gaat dit jaar naar WereldOuders:  
“We are family” 
 
Miljoenen kinderen, waarvan vele in Latijns-Amerika, moeten het stellen zonder 
ouderlijke zorg en een liefdevol gezin. Zij hebben geen liefdevolle thuisbasis, 
lijden honger, gaan niet naar school en werken om te overleven. Ze komen  
vaak al jong in aanraking met criminaliteit en geweld. Hun toekomstperspectief 
is een leven in armoede. Wat deze kinderen nodig hebben is familie. 
 
WereldOuders is voor deze kinderen familie (We are family). Ze staan klaar voor 
de kinderen in elke fase van hun leven. Kinderen zijn de toekomst. Dankzij hun 
steun, liefde en zorg geven zij kinderen de kans om de armoedespiraal, die 
vaak generatie op generatie wordt doorgegeven, te doorbreken. Zij zetten zich 
dagelijks in om de situatie van kwetsbare kinderen in Latijns-Amerika op de 
lange termijn te verbeteren door kinderen op te nemen in hun familie, waar ze 
een stabiele basis krijgen, onderwijs en medische zorg. Ook is WereldOuders 
zeer actief in het ontwikkelen van de lokale gemeenschappen met projecten 

Het hele alfabet is weer welkom in onze kerkdiensten!  
De anderhalve meter afstand blijft nog in tact! 

Je hoeft je niet aan te melden. 

 
Aanvangstijd 9.30 uur.  

 
 Er is KINDEROPPAS en KINDERNEVENDIENST!!  

Wil je nog niet naar de kerk, maar wil je de dienst wel meevieren. 
Dit kan live of achteraf via  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk
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rondom o.a. onderwijs, duurzaamheid, agricultuur, noodhulp, medische zorg en 
ondersteuning van arme gezinnen.  
 
WereldOuders is actief in negen landen in Latijns Amerika, dit zijn Bolivia, 
Dominicaanse Republiek, El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexico, 
Nicaragua en Peru.  
 

 
 
Een gift kan worden overgemaakt naar de het rekeningnummer van de 
diaconie: 
NL21 RABO 0361 8659 37o.v.v. Zomerproject ZWO 

 

De laatste collecte is op 5 september a.s. 

 
 
 
 
 
 

Bedankt. 
 
Heel hartelijk dank voor de vele kaarten, telefoontjes, aanspreekmomenten en 
het prachtige boeket bloemen namens de kerk. 
 
Het heeft mij en Piet heel veel steun gegeven. 
 
Loes van Leenen. 
 

https://wereldouders.nl/steun-een-land
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Koffieochtend in de ARK 
élke woensdagmorgen  

van 9.30 tot 11.00 uur 

Iedereen is  

  
In de Ark houden we ons aan de Corona-afspraken. 
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Van de diaconie 

 

Ook in de maand september is de collecteopbrengst van de diaconie voor het 

zomerproject van de ZWO: de Stichting Wereldouders.  
De ZWO, Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking is een 
onderdeel van de diaconie, 
Twee maal per jaar kiest de commissie een doel waarvoor een aantal 
diaconiecollectes zijn bestemd..  
Over het zomerproject van dit jaar staat ook in deze In Eendracht informatie. 
 
 
Een tip: op de website van onze kerk www.eendrachtskerk.nl onder de  
kop “artikelen” staan twee bijdragen van de diaconie. 
Evenals de andere artikelen de moeite van het lezen waard. 
Trouwens…..nooit verkeerd om af en toe eens een kijkje op de site te nemen. 
 
 
Op vrijdag 3 en zaterdag 4 september is er een landelijke actie van de  
Albert Heijn supermarkten voor de voedselbanken. 
Ook de plaatselijke Albert Heijn doet hieraan mee.  
Omdat de diaconie het voornemen heeft om dit jaar weer eens rond dankdag 
een actie voor de voedselbank te houden, doen wij niet actief mee aan de AH 
actie. 
We bevelen de actie natuurlijk wel van harte aan!!! 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eendrachtskerk.nl/
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Verantwoording collectes juni: 
De diaconiecollecte voor hulp aan Ethiopië via ZOA bedroeg € 681,52 
Voor de kerk was de opbrengst € 835,80 
Giften voor: de kerk € 50.- 

Verantwoording collectes juli: 
Diaconiecollecte voor de Stichting Droomhuis € 743,30 
Voor de kerk € 989,55 
Giften voor: de diaconie € 20,-  
                    De kerk € 70,- 
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 mei 2021 
1. Opening, welkom 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom 
waarna hij het woord geeft aan een kerkenraadslid die vrij onverwacht 
de bezinning heeft gemaakt omdat een ander ziek was geworden. 
 

2. Bezinning 
Ze wil iets vertellen over wijsheid en dan in het bijzonder wat er 
daarover in de Bijbel staat. In Spreuken 8 gaat het over inzicht. Inzicht 
is vertrouwdheid met de Heilige. In Spreuken 14 staat dat je niet alles 
moet geloven wat iemand zegt. Wijsheid is verbonden met je doen en 
laten. Als je echt keuzes kan maken handel je wijs. Je moet ook bij 
jezelf te rade gaan wie je die wijsheid geeft. Ze sluit de bezinning af met 
gebed. 
 

3. Agenda en notulen 
a. De notulen van 29-04-2021 worden doorgenomen en daar er 

verder geen op of aanmerkingen zijn met dank aan de notulist 
goedgekeurd. 

b. Vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  

c. Wie heeft er iets voor de rondvraag? 
Voor de rondvraag: de voorzitter 
  

4. Mededelingen / Ingekomen stukken    
- De ingekomen stukken worden doorgenomen en daar waar nodig 

aangepast. 
Er wordt gevraagd waarom er bij de mutaties niet staat of iemand 
dooplid of belijdend lid is. Dit kan aan de ledenadministrateur 
gevraagd worden  die de mutaties bijhoudt. 

- De voorzitter wil graag weten waarom een lidmaat overgeschreven 
is naar de gemeente van Piershil. De dominee geeft aan dat de 
familie dit na overleg zo geregeld heeft. 

- Ook meldt de voorzitter dat alle doopkaarten op één adres zijn. Ook 
moet gelet worden op de doopkaarsen. Als ze op zijn moeten er nieuwe 
besteld worden en er zal gevraagd worden dit bij te houden.  

- Ook wordt gemeld dat de pastoraal werker deels tegelijk met de 
dominee op vakantie gaat. Normaal gesproken is dit niet de bedoeling 
maar voor deze keer heeft de kerkenraad er mee ingestemd. Mocht er 
in deze periode een begrafenis zijn dan komt de pastoraal werker hier 
voor terug.  
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- De viering v d Maaltijd van de Heer is op de derde zondag van mei en 
niet de tweede zondag. 
 

5. Kerkenraadsdag 
Er is nu niets te melden. Dat komt allemaal nog.  
 

6. Keuze jaarthema 
De dominee vertelt dat de PKN als jaarthema heeft aangenomen:  
Van U is de toekomst. Dit gaan we als kerk dan ook volgen.  
Dit begint met de startzondag. 
 

7. Vergaderrooster KR vergaderingen 2021 2022  
Er wordt even over gesproken en de datum voor de vergadering die op 
witte donderdag zou zijn is verzet naar een andere week – 7 april 2022. 
 

8. Medewerking @Homeband 6 juni 
De dominee heeft contact opgenomen met de contactpersoon van de 
@Homeband, maar voor hen kan 6 juni niet doorgaan. We zijn blij dat 
de jeugdouderling voor invulling wil zorgen, hij gaat kijken wat er 
geregeld kan worden. 

 
9. Verlof dominee – vervolg 

Zij werkt inmiddels al voor 60%. Het gaat allemaal volgens de planning. 
De voorzitter meldt dat ze graag voor zou gaan op 6 juni en eventueel 
als het goed gaat dan wil ze ook 20 juni en/of 27 juni doen. Na overleg 
met de preekvoorziener zou dit eventueel geregeld kunnen worden. De 
kerkenraad stemt hier mee in. Na 6 juni stemt de voorzitter het vervolg 
af met de dominee. 

 
10. Concept Jaarrekening CvK     

De ouderling-kerkrentmeester neemt met de kerkenraad de concept 
jaarrekening van het CVK door. Na het doornemen geeft de kerkenraad 
zijn goedkeuring aan de jaarrekening. 
Beide kerkrentmeesters worden door de voorzitter bedankt voor hun  
werkzaamheden. 
 

11. Evaluatie Online diensten, kijkers, hoe gaan we verder, koffiedrinken 
Alles blijft zo’n beetje gelijk,  ook nu de diensten weer met 30 mensen  
in de kerk gevolgd kunnen worden.  
De voorzitter vindt dat we moeten wachten met het koffiedrinken na de 
kerkdienst tot na de vakantie. De kerkenraad stemt hiermee in. Op de 
volgende vergadering komt het weer op de agenda.  
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De voorzitter zegt dat er predikanten zijn die na afloop van de dienst 
graag naar buiten zouden gaan om op afstand te groeten maar de 
kerkenraad is dan bang voor opstoppingen in de kerk. Dit gebeurt dus 
voorlopig nog niet.  
De voorzitter vraagt of de ouderling van dienst er erg in wil hebben dat 
de dominee in het liturgisch centrum in het midden gaat staan aan het 
einde van de dienst. Hij zou het fijn vinden als bij de kerkdiensten de 
lessenaars van de zanggroep weggelaten worden omdat het allemaal 
wat rommelig overkomt. De zangers zouden dan gewoon uit het 
liedboek kunnen zingen.  
De kerkenraad vindt dat de zangers het moeten doen zoals zij het zelf 
prettig vinden. Er wordt gevraagd of het een goed idee is dat de 
mensen in de kerk na afloop even blijven zitten om naar de organist te 
luisteren. Er wordt besloten dit niet te doen en het te houden zoals het 
nu gaat.  
Wie is er verantwoordelijk is voor de headset van de predikant. Er zijn 
weleens problemen en dan is het fijn om dit te weten. Er wordt besloten 
dat de ouderling van dienst hiervoor verantwoordelijk is.  
De voorzitter meldt dat de gastpredikanten nu ook gebruik maken van 
de headset omdat dan het geluid veel beter is. Alleen bij noodgevallen 
gaan we terug naar het oude systeem.  

  
12. Rapportages 

a. College van Kerkrentmeesters 
De jaarlijkse schoonmaak verplaatst zal worden verplaatst naar 
september of oktober. 
Het CVK heeft een evaluatiegesprek gehad met de kerkelijk werker 
dat goed verlopen is. Om de 5 à 6 weken zal er een gesprek 
plaatsvinden. 
Er zal voorlopig geen camera bijkomen in de kerk. 
Er is gevraagd of de JOR wat “opgeleukt” mag worden. Het CVK 
stemt hiermee in. De JOR gaat zelf acties houden om dit te 
bekostigen. 
Er is een forse gift binnengekomen voor de kerk uit een 
nalatenschap waar we uiteraard heel blij mee zijn. 
Over de website van de kerk vraagt de kerkrentmeester aan de 
kerkenraadleden of zij zoveel mogelijk dingen willen doorsturen 
naar de redactie zodat deze op de website geplaatst kunnen 
worden. Dat houdt de website levendig.  
Er wordt voorgesteld dat de “In Eendracht” weer op de website 
geplaatst wordt. De kerkenraad stemt hiermee in en het CvK zorgt 
hiervoor. De Eendracht veiling is doorgeschoven naar maart 2022.  
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De gemeente Hoeksche Waard heeft op het kerkplein een 
vlaggenmast geplaatst omdat de torens niet meer beklommen 
mogen worden i.v.m. de veiligheid. 

b. Taakgroep Eredienst 
Er is niet vergaderd 

c. Taakgroep Pastoraat 
Er is niets te melden.  

d. College van Diakenen 
Het Diaconiebestuur heeft nu officieel een voorzitter, secretaris, 
penningmeester en  algemeen lid 
De penningmeester zal voor groep 8 aan het eind van het 
schooljaar weer de attentie gaan verzorgen. 
Voor het verspreiden van de MDA actie zal het CvK zorgen. 
3 mensen hebben zich gemeld i.v.m. de vraag voor de wandeling 
met een oudere dame. Dit is doorgegeven aan Welzijn Hoeksche 
Waard.  

e. Taakgroep jeugd 
Er is niets te melden  

f. Begeleidingscommissie Diny Wolters 
De groep is nog niet bij elkaar geweest 

g. Werk van predikant 
Er is op dit moment niets te melden 

 
13. Lief en leed in de gemeente 

Daar dit punt vertrouwelijk is wordt dit derhalve niet genotuleerd. 
14. Rondvraag 

Er wordt gevraagd of er rekening gehouden wordt met het Beleidsplan. 
Het plan loopt dit jaar af. Er wordt besloten dat dit besproken zal worden 
in de eerst volgende vergadering van het moderamen. 

15. Actualiseren Actie/besluitenlijst en controle jaaragenda (juni, juli en 
augustus)  
24 juni is er een evaluatiegesprek met de dominee 
De Actie/besluitenlijst wordt verder geactualiseerd en de jaaragenda 
gecontroleerd. 

16. Sluiting 
Een diaken sluit de vergadering af met een stukje over “goedheid” 
waarna zij afsluit met gebed. 
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Zaterdag 11 september: Open Monumentendag en 
Nationale Orgeldag 

 
Al vele jaren is het traditie dat de 2e zaterdag in september uitgeroepen is en 
wordt tot Nationale Monumentendag. Zo óók dit jaar, 2021. Op deze dag kunt  
u een kijkje nemen in monumentale gebouwen en kerken, daar is altijd veel 
belangstelling voor. 
Sinds een aantal jaren is deze dag óók uitgeroepen tot Nationale Orgeldag. 
In de meeste gevallen worden deze dag de orgels bespeeld, natuurlijk óók bij 
ons!  
Zo kan men kennis nemen van de klank van het orgel, maar wordt er in veel 
gevallen óók gelegenheid geboden om de orgels zelf te bespelen. Nou, welke 
organist laat deze geboden kans aan zich voorbijgaan? Ik weet uit ervaring  
“hoe dat voelt”.  
Waarom deze inleiding? Nou, u begrijpt misschien waar ik heen wil……. 
 
Met instemming van CvK is onze Eendrachtskerk zaterdag 11 september 
geopend van 10.00 tot 16.00 uur voor allen die interesse hebben om dit gebouw 
te bezoeken. Vanaf 10.00 tot 15.00 uur is er voor iedere organist die dat wil, 
gelegenheid om het orgel te bespelen, voor assistentie en uitleg is  
Adri Poortvliet aanwezig. Wel graag vooraf aanmelden, dan wordt een tijdstip 
genoemd. 
 
50 jaar, dat is best een hele tijd (geleden). 
 
Het is in september precies 50 jaar geleden dat het gerestaureerde en 
uitgebreide orgel in gebruik is genomen. Sindsdien staat het grootste orgel van 
de Hoeksche Waard in de Eendrachtskerk. Enkele jaren geleden is het orgel 
gerenoveerd en het staat er subliem bij!!! Die 50 jaar willen we niet ongemerkt 
voorbij laten gaan, dus wordt er ter gelegenheid daarvan een Orgelbespeling 
gegeven door organist Adri Poortvliet. Een prima combinatie op deze Nationale 
Orgeldag. Tevens een muzikale afsluiting van deze Open Dag! 
 
Deze Orgelbespeling begint om 15.00 uur en duurt tot 16.00 uur. 
 
“Big-Ben” in Zuid-Beijerland!?!? 
 
Het programma voor de Orgelbespeling vindt u elders in dit blad, maar er wordt 
deze middag een bijzonder orgelwerk ten gehore gebracht, nl. het “Carillon de 
Westminster” van Louis Vierne. 
In 1924 was Vierne op orgeltournee in Londen en hij was gelijk wég van de 
“Big-Ben”…..  
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Daar heeft hij een compositie over geschreven. Dit wordt deze middag ten 
gehore gebracht. 
 
De toegang is de gehele dag gratis, alleen staat er bij de uitgang een bus en 
daar wordt men gevraagd een gift in te doen voor de “instandhouding voor 
onderhoud aan het orgel”. 
 
Heeft dit uw interesse gewekt? Van harte welkom!! 
Weet u iemand die daar interesse voor heeft? Zegt het voort!! 
 
De Eendrachtskerk heet u van harte welkom!!! 
 
 
 

Orgelklanken uit de Eendrachtskerk 
Zaterdag 11 september 2021 

15.00 uur tot 16.00 uur 
Organist: Adri Poortvliet 

 

Programma 
 

1) Variaties over “O God van hemel, zee en aard”   Jan Bonefaas 

Tijdens de ingebruikneming en inspeling van het gerestaureerde en 
uitgebreide orgel in september 1971 heeft de adviseur Jan Bonefaas 
o.a. deze variaties gespeeld. Nu, na 50 jaar willen we dit opnieuw doen. 
 

2) Passacaglia in c BWV 582   Johann Sebastian Bach 

Het thema waarover dit muziekwerk gaat, begint met een pedaalsolo  
en wordt totaal 21 keer gebruikt. Het begint heel rustig, maar naarmate 
het stuk verder vordert, komen er meer klankkleuren bij en het slot klinkt 
majestueus! 
Bach heeft zich maar één keer bediend van deze componeerstijl, die hij 
tijdens zijn bezoek aan de organist Dietrich Buxtehude in Lübeck heeft 
opgedaan.  
 

3) Toccata                Lennert Morée 
Alhoewel Lennert bekend is als pianist, is hij óók organist en heeft hij in 
2017 deze toccata gecomponeerd. Het is een levendige toccata met 
een rustig middendeel en dat thema uit dat middendeel komt in het slot 
terug.  



20 
 

4) Carillon de Westminster          Louis Vierne 

In 1924 bracht Louis Vierne (hij was toen organist van de Notre-Dame in 
Parijs) een bezoek aan Londen, waar hij een aantal orgelconcerten gaf. 
Daar hoorde hij de klokken van de “Big-Ben” en was daar zo van onder 
de indruk dat hij naderhand deze compositie schreef. Die hoort u dus 
vanmiddag. 

 

5) March “Blaze-Away”               Abe Holzmann 
Ter afsluiting van deze Monumentendag en Orgelbespeling een March, 
ook dít soort muziek klinkt goed op dit veelzijdige orgel met zijn vele 
klankkleuren.  
Deze muziek doet een beetje denken aan de “Populaire 
Orgelbespelingen” die via de radio werden uitgezonden en die de 
organist Piet van Egmond in zijn leven verzorgde op het orgel vanuit de 
Prinsessekerk in Amsterdam. 
 

Dank u wel voor uw belangstelling en goede reis naar huis. 
Vergeet u niet iets in de bus bij de uitgang te deponeren? 

 
 
 
 

Eendrachtsveiling 
 

Nu er weer steeds meer mogelijk wordt, durven we ook weer plannen te 
gaan maken voor de uitgestelde 7e Eendrachtsveiling.  
De nieuwe datum wordt vrijdag 18 februari 2022.  
 
Dat geeft u en ons nog tijd genoeg om volop te gaan genieten van de 
nog openstaande etentjes, rondleidingen, klaverjasavonden enz. 
We hopen dat u - na een bijzondere tijd - weer net zo enthousiast wordt 
voor de volgende veiling als de commissieleden.  
Wij kijken ernaar uit! 
 
De veilingcommissie 
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Mannen, houden jullie van zingen?? 
 
Mogen wij ons even voorstellen? Het Mannenensemble “Laudate” is  
gevestigd in de Hoeksche Waard en de “thuisbasis” is “de Ark”, een  
bijgebouw van de Eendrachtskerk in Zuid-Beijerland. 
 
We zijn in januari 2019 opgericht en repeteren 1x per twee weken op de 
vrijdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur. 
 
Zoals de plannen nu zijn, willen we (na anderhalf jaar) onze repetities op vrijdag 
3 september weer voortzetten. Maar in deze afgelopen periode hebben we 
helaas afscheid moeten nemen van twee koorleden en die lege plaatsen 
zouden we graag weer opgevuld zien, sterker nog, wat zou het mooi zijn dat er 
zich nog wat méér mannen aan zouden melden, we streven naar 5 mannen per 
koorpartij, dus 4 x 5 = 20. 
 
Mannen, iets voor u?? Kom vrijblijvend eens een avondje kennis maken, we 
gaan beginnen met repertoire voor december, dus Kerstmuziek. 
De sfeer onderling is gezellig, maar we streven allemaal naar een goede 
kwaliteit koorzang. De muziek wordt per partij óók digitaal aangeleverd, dus is 
het goed mogelijk de partijen thuis in te studeren 
 
Een mooie gelegenheid om die stap te zetten, dachten wij zo. 
Zingen is gezond en een mooie ontspanning, zo net voor het weekend!! 
 
Inlichtingen kunt u krijgen bij de voorzitter/secretaris: info@laudatehw.nl  
Mogen wij op u rekenen? 
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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). 
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STARTWEEKEND 

ZATERDAG 18 EN ZONDAG 19 SEPTEMBER 
 

Zaterdag 18 september, Startactiviteit voor alle kinderen van 
groep 3 t/m 8 

15.00 uur Spelletjesmiddag 
18.00 uur Samen eten 

19.00 uur Vossenjacht in het dorp 
20.30 – 22.00 uur  Disco in de JOR 

Doe je mee, meld je met je vriendjes aan bij 
aanmelden@van-drunen.com. 

 

Zondag 19 september, Voor alle leeftijden 
9.30 uur Startdienst 

10.45 uur Ontmoeting met koffie/thee/fris 
11.15 uur Samen spellen met jong en oud 

12.30 uur Samen eten 
13.15 uur Afsluiting  

 
STARTWEEKEND ZATERDAG 18 EN ZONDAG 19 SEPTEMBER  
 


