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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”    NOVEMBER    2021 
 

s.v.p. inleveren   vòòr  15    oktober    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 
 
 

Let op: vanaf 3 oktober is er 10.00 uur dienst  
 
 
 
   3 oktober       
 
10.00 uur: Israëlzondag 
  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: 1. Gaarkeukens in Israël 
    2. Kerk 
 

mailto:beamerteam@eendrachtskerk.nl
http://www.eendrachtskerk.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
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   10 oktober 
 
10.00 uur: Kerkproeverij 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Ilona Schilperoord 
  Nevendienst: beide gr. Angelique de Jong 
  Ambtsdrager van dienst: Jan Buth 
  Diaken van dienst: Paula van der Wel 
  Koster: Jan Saarloos 
  Organist: Jacob van Nes 
  Collecte: 1. Gaarkeukens in Israël 
    2. Kerk 
 
 
 
   17 oktober     
 
 10.00 uur: Ds. Antje Groenendijjk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Anita van Drunen 
  Nevendienst: beide gr. Linda Bezemer 
  Ambtsdrager van dienst: Peter Lankhaar 
  Diaken van dienst: Marja Buth 
  Koster: Jaap Stolk 
  Organist: Jan van Veelen 
  Collecte: 1. Gaarkeukens in Israël 
    2. Kerk 
  
:  
 
   24 oktober 
 
  10.00 uur Ds. J. Versteeg, Epe 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Marja Groenenberg 
  Nevendienst: beide gr. Janine Wols 
  Ambtsdrager van dienst: Ria de Groot 
  Diaken van dienst: Anja Boon 
  Koster: Hans van Brakel 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte: 1. Gaarkeukens in Israël 
    2. Kerk 
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   31 oktober 
 
  10.00 uur Ds. Antje Groendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Astrid van der Bie 
  Nevendienst: beide gr. Gerrit Boon 
  Ambtsdrager van dienst: Gerrit Boon 
  Diaken van dienst: Gretha Trouwborst 
  Koster: Corné Wols 
  Organist: @home-band 
  Collecte: 1. Gaarkeukens in Israël 
    2. Kerk 
 
   7 november 
 
  10.00 uur Dankdag voor gewas en arbeid 
  Voorbereiding Maaltijd van de Heer 
  Ds. Antje Groendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Ellen Konijnendijk 
  Nevendienst: beide gr. Mariska Blaak 
  Ambtsdrager van dienst: Ria de Groot 
  Diaken van dienst: Paula van der Wel 
  Koster: Gerrit Boon 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte: 1. Gaarkeukens in Israël 
    2. Kerk 
 

Leesrooster van de kindernevendienst voor  
de maand oktober 
 
03 oktober Genesis 27:1-40  Jakob bedriegt zijn vader 
10 oktober Genesis 27:41-28:22 Jakob vlucht naar Charan 
17 oktober Zacharia 1:1-17  Het visioen van de paarden 
24 oktober Zacharia 2:1-5  Het visioen van horens en de smeden 
31 oktober Zacharia 3:1-10  Het visioen van der hogepriester 

 
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. 
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Tuinploeg 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lieve mensen, 

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken 

voor alle kaarten en goede wensen voor Simons 

gezondheid en voor ons 55 jarig huwelijk. 

Ook de bloemen van de kerk waren een verrassing. 

Dank u wel allemaal.  

Met hartelijke groeten Teuni en Simon Trouw. 
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In                      Memoriam 

 
 
 

 
Daniël Abraham van der Burgh  
13 augustus 1932 - 5 september 2021 

 
Zondag 5 september overleed na een moeilijke periode en in het Hospice, Daan 
van der Burgh op 89 jarige leeftijd. Hij werd tot het laatste toe trouw omringd 
door familie en vrienden.  
Daan groeide op in Zuid-Beijerland, in een gezin dat al vroeg te maken kreeg 
met de gebrokenheid van het bestaan. Een van de kinderen in het gezin ‘mocht’ 
niet leven en zijn zusje kreeg een ongeluk en werd daardoor beperkt. Deze 
gebeurtenissen hebben Daan diepgeraakt en wij spraken er vaak over. Het 
lijden en onrecht kon Daan moeilijk begrijpen. Heel logisch als je van de 
oplossingen en antwoorden bent. Daan behaalde zijn vrachtwagenrijbewijs en 
reed in eerst de buurt rond, vervolgens ging hij internationaal rijden. Veel was hij 
van huis, maar zeker in zijn sas.  
Want vrijheid, eigen regie en vrij uitzicht, waren elementen die sterk bij Daan 
pasten. Desondanks durfde hij zich uiteindelijk toch te binden aan Jo en haar 
zoon Peter. ` 
Hij pikte zijn vaderrol zeer goed op en voor Peter, zo vertelde hij op de uitvaart 
was er geen betere vader.  
Voor een relatie met Daan had je zeker een gebruiksaanwijzing nodig, tegelijk 
als je hem goed las en spelde, deed Daan alles voor je. Hij was trouw, gastvrij, 
behulpzaam en zijn woord kwam hij na, hij kende een grote mate van 
verantwoordelijkheid.  
Grote bewondering was er voor zijn zorg voor de zieke Jo, zoveel geduld had hij 
dat hij zichzelf wegcijferde. Het was een moeilijke periode, maar met moed en 
volharding heeft hij haar thuis verzorgd tot het einde. In 2014 stierf Jo en het 
gemis was erg groot.  
Het vroeg veel moed van Daan om het leven verder aan te gaan, zelfs 
probeerde Daan de kerkgang op te pakken, het lukte hem uiteindelijk niet, mede 
ook door lichamelijke ongemakken.  
Daan wist dat God zijn schepper was en dat hij verantwoording moest afleggen 
voor zijn leven, tegelijk ook dat God barmhartig zou zijn.  
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In de afscheidsdienst van Woord en gebed, 13 september jl. hebben woorden 
van Micha geklonken en hebben we gedankt voor het leven van Daan en voor 
alle trouwe mensen om Daan heen, die met hem mee hebben gereisd tot de 
laatste rustplaats. Daar vandaan is Daan zijn laatste reis begonnen in het 
vertrouwen dat hij nu bij zijn Schepper is en zijn leven inzichtelijk zal zijn, hij 
zichzelf gekend mag weten.   
Peter, Joke, Lisa, Daniël en Daley, bidden we Kracht en moed toe om een 
nieuw weg in te slaan. Een weg bepakt met waardevolle herinneringen, die 
gezekerd zijn in hun harten en daarnaast trouwe mensen om hen heen. 
 
Geestelijk verzorger Hospice Hoeksche Waard, Therese van Kampen. 
 
 
 

Uit de  
  pastorie 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
Bestaat God? Een briljant argument!  
Een vraag: heb jij wel eens geprobeerd om in een gesprek, in een ontmoeting 
een collega, een vriend, een familielid te overtuigen van het bestaan van God? 
Zo ja, is je dat gelukt? Of heb je in zulke situaties 
nog wel eens het gevoel dat de argumenten van 
de ander beter uit de verf komen dan die van jou? 
Als dat zo is, kun je de volgende keer misschien 

gebruik maken van een argument dat afkomstig is 

van de briljante natuurwetenschapper, Albert 

Einstein.  

 
Kort voor zijn dood vroeg een collega wetenschapper aan deze grote geleerde: 
"Is het heelal, is de aarde denkbaar zonder een God die dat allemaal heeft 
geschapen?" 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVwqq2qMnPAhWDzxQKHRvzBAoQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fgodenenmensen.wordpress.com%2F2013%2F06%2F11%2Fweer-een-nieuw-argument-voor-bestaan-god%2F&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNHrrX2iXkl74XHMw6IQW9_U_T48MQ&ust=1475951039234068
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Dit was het antwoord van Einstein: 
 
"Als dit universum in heel zijn miljoenvoudige orde en precisie enkel het 
resultaat zou zijn van een blind toeval, dan is dat net zo geloofwaardig, als 
wanneer een drukkerij explodeert en vervolgens alle drukletters weer op de 
grond terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van een Groot Duits 
Woordenboek." 
 
Wat een sterk argument! Als ik het zelf gebruik – en dat doe ik wel eens - merk 
ik dat men ervan onder de indruk zijn. Wellicht komt het jou ook eens van pas.  
 
Of, als je zelf een geboren twijfelaar bent, misschien trekt deze hyperintelligente 
man zelfs jou over de streep………… 

 
 
Het is komen overwaaien uit Engeland: de kerkproeverij. Het concept is heel 
simpel. Kerkgangers nemen mensen uit hun omgeving, familieleden, vrienden 
en buren mee naar een kerkdienst, om ze op die manier te laten 'proeven' hoe 
het in de kerk is. Dat kunnen mensen zijn die nog nooit een kerk van binnen 
hebben gezien of mensen die om allerlei redenen lange of minder lange tijd 
afwezig zijn geweest. In Engeland houdt de Anglicaanse kerk al sinds 2004 
'kerkproeverijen', die daar 'Back to Church Sundays' heten. 
 
Veel christenen vinden het niet gemakkelijk om iemand 
uit te nodigen voor een kerkdienst. Iemand uitnodigen 
voor iets waar je zelf (veel) waarde aan hecht, kan 
behoorlijk spannend zijn. Wat als iemand ‘nee’ zegt? 
Tegelijkertijd zien we ook mensen die zoeken; naar 
geluk, relaties en de zin van het leven. We zien dat de 
drempel om een samenkomst te bezoeken vaak hoog 
kan zijn. Hierdoor krijgt de kerk (bijna) geen kans om 
antwoord te geven of te zijn op de zoektocht.  
Een kerkdienst bezoeken is – zeker wanneer je alleen bent – voor veel van 
deze mensen een te grote stap. Ze wachten erop om uitgenodigd te worden. 
Om samen met een bekende die stap (opnieuw) te kunnen zetten. 
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Ook in ons midden zijn vast mensen die er op wachten om uitgenodigd te 
worden. Misschien is het wel jouw buurvrouw of degene met wie je samen 
wandelt of sport. 
 
Op zondag 10 oktober houden we in de Eendrachtskerk onze 

. Denk er eens over na wie jij zou kunnen uitnodigen voor 

onze kerkdienst op zondag 10 oktober. En als je het gaat doen, bedenk daarbij 
dat het sowieso zinvol is dat uit je comfortzone komt en iemand uitnodigt. De 
waarde ervan hangt niet af van het antwoord dat je krijgt.  De uitnodiging kan 
aangenomen én afgeslagen worden.  
De ander is daar volkomen vrij in. Maar mocht de uitnodiging niet aangenomen 
worden: probeer het volgend jaar of eerder bij een ander(!!) nog een 
keer………… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doorstart Ontmoetingsgroepen  
Na een goede start in het winterseizoen ’19-’20 gooide COVID-19 zo rond maart 
2020 roet in het eten: daarna zijn de gestarte ontmoetingsgroepen niet meer of 
slechts één keer bij elkaar gekomen. Maar nu is het tijd voor een échte 
doorstart. Elders in dit blad schrijft Paul Konijnendijk over de 1ste keer dat de 
ontmoetingsgroep onder zijn leiding weer bij elkaar komt. Ben je tussen 40 en 
60 dan kun je nog aanschuiven bij deze gezellige groep mensen.  
 
De groep 25-40 jarigen komt dit jaar op 
donderdag 28 oktober en donderdag 25 
november bij elkaar in de Ark. Inloop vanaf 
19.45 uur. Start om 20.00 uur.  
 
Daarnaast hopen we in de komende tijd nog één of meer Ontmoetingsgroepen 
op te starten. Daar zal in de maand november mee worden gestart. Meer 
informatie verschijnt t.z.t. in de wekelijkse nieuwsbrief.  
 
 
 
 

 
Een goed verhaal houdt je niet voor jezelf, maar 
deel je met anderen………  
Het verhaal van Gods liefde laat je niet koud, maar 

brengt je in beweging………. 

KERKPROEVERIJ 10 OKT ‘21 
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Bij de dienst van zondag 3 oktober 
In de Protestantse Kerk en ook in verschillende andere kerken wordt elk jaar op 
de eerste zondag van oktober aandacht besteed aan het geheim Israël, de 
eeuwige trouw van God aan zijn uitverkoren volk, en de onopgeefbare band van 
de gemeente van Jezus Christus met Israël. In de 
EENdrachtskerk doen we dat ook. Deze keer heb ik 
gekozen voor het thema dat door het Centrum Israël 
Studies is vastgesteld: Gezegend met Israël. We lezen 
op deze zondag Genesis 12: 1-6. God roept Abram om 
op weg te gaan naar het land dat God hem zal wijzen.  
In deze dienst wordt Trudy van Leenen-van der Spaa na een decennium 
trouwe dienst ontheven van haar taak als pastoraal medewerker voor de 
gemeenteleden in zorgcentrum Heemzicht. Trudy blijft (zeer) actief binnen de 
bloemengroep.  
 
Mini-fototentoonstelling.  
Wie wel eens een kijkje neemt bij foto’s die op 
Buienradar.nl zijn gepost, kan daar ook de naam 
van een dorpsgenote tegen komen. Tamar van 
der Wel is een enthousiaste amateurfotografe. 
Momenteel heeft een aantal van haar foto’s een 
plekje gekregen in de hal van de Ark. Neem eens 
een kijkje en laat je verrassen door de schoonheid.  

 
Anderhalve meter in de kerk – hoe lang nog?? 

Kort voor het moment van schrijven heeft het kabinet bekend gemaakt dat we 

vanaf 25 september a.s. niet langer anderhalve meter afstand van elkaar 
hoeven te houden. Natuurlijk roept dat de vraag op hoe we in de kerk verder 
gaan: de anderhalve meter afschaffen of nog niet. De kerkenraad zal zich daar 
in oktober op beraden. In de wekelijkse nieuwsbrief leest u over de actuele 
stand van zaken.  
 
Persoonlijk  
Dankbaar ben ik dat mijn conditie veel beter is dan in het voorjaar. Het is fijn om 
met vele anderen in de wijngaard van onze Heer actief in de weer te zijn.  
Met een vriendelijke groet,  

Antje Groenendijk-Meindersma 
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GZB-dagboek Een handvol koren 2022 

Hét Bijbels dagboek voor het hele gezin 

 
U koopt niet alleen een mooi dagboekje, maar met de aanschaf steunt u 
ook nog eens het zendingswerk   
Het is echt een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee 
overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en 
één voor persoonlijke bezinning. 
Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel 
zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de 
overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde kerk. 
Het dagboek biedt leuke extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en 
verhalen uit de landen waar de GZB werkt.  
Het dagboek kost € 12,95                                                                              
Bij gemeenteleden, die al jarenlang een dagboekje of kalender 
kopen, zullen deze zonder tegenbericht ook dit jaar weer bezorgd 
worden.  
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Zendingserfgoedkalender 2022 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Zendingserfgoedkalender is sinds de eerste editie van 2015 een 
groot succes. In veel gemeente wordt deze verspreid en ook particuliere 
weten de weg te vinden om er een of meerdere te bestellen, voor eigen 
gebruik of om cadeau te doen. Hiermee  wordt de traditie van de 
vertrouwde Missie Zendingskalender (MZK) die in 2013 voor het laatst 
werd uitgegeven, voortgezet. 

Mooi om te hebben en leuk om weg te geven! 
De kalender kost € 9,00 
Heeft u interesse? De kalender en het dagboek “Een handvol koren “ zijn 
tot uiterlijk 8 november te bestellen bij Teuny v/d Giesen,            tel. 
661930 en Tine Holster, tel. 661476 
Mocht u het dagboek of de kalender niet meer willen ontvangen dan 
horen wij dit graag voor 8 november a.s. van u.  
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Van de diaconie 

Met ingang van de dienst op 3 oktober a.s.  zijn er weer twee collectes per 
zondag, één voor de diaconie en één voor de kerk. 

Er zullen bij de hoofduitgang op beide tafels twee manden staan, waarop 
duidelijk is aangegeven in welke mand de bijdrage voor de diaconie en in welke 

de bijdrage  voor de kerk gedaan kan worden. 
Ook weer een stapje terug naar “gewoon”. 
 
Op de eerste zondag in oktober geeft de Protestantse Kerk op een bijzondere 
manier uiting aan haar verbondenheid met Israël. 
Vanaf 1950 is dat op een vaste zondag in het jaar: de eerste zondag in oktober. 
Daar is voor gekozen omdat in die periode de grote feesten in het jodendom 
vallen: Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag en Loofhutten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het collectedoel van de diaconie is, zoals gebruikelijk, in de maand oktober, 
voor een project in Israël. 
Dit keer hebben we gekozen voor een project van de organisatie Hineni: 
Gaarkeukens in Israël. (Hineni betekent ” Hier ben ik”.) 
In Israël leeft tussen de 20 en 25 procent van de bevolking onder de 
armoedegrens. Armoede in Israël betekent kinderen die alleen op school te eten 
krijgen.  
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Ouderen die zelf geen eten kunnen klaarmaken omdat bv hun elektriciteit is 
afgesloten omdat ze de rekening niet meer kunnen betalen.  
 

 
 

Dagelijks worden er via gaarkeukens honderden maaltijden uitgedeeld aan de 
meest kwetsbare groepen. 
 
In 1995 opende de Nederlands-Joodse Benjamin Philip de organisatie Hineni in 
Jeruzalem. Zijn doel is om een betere maatschappij te creëren, met de focus op 
maatschappelijke en geestelijke zorg. Hineni biedt hulp aan veel verschillende 
kwetsbare groepen.  
Hineni staat in het hart van Jeruzalem en heeft ook daar een gaarkeuken, die 
voor de bezoekers een humanitair restaurant wordt genoemd. Want niet alleen 
hebben de mensen een maaltijd nodig, ze moeten ook met respect en 
waardigheid behandeld worden. Daarom heeft het team van Hineni oog voor 
alle bezoekers en kunnen ze altijd terecht voor een luisterend oor. Indien nodig 
wordt er hulp aangeboden ter genezing en herstel. 
Men zorgt daar voor de distributie van voedselhulppakketten naar getroffen 
gebieden van Israël. Daarnaast worden er jaarlijks verschillende evenementen, 
herdenkingen, culturele evenementen en culturele activiteiten georganiseerd.  
 
Kortom: héel veel goed werk dat we graag steunen. Van harte aanbevolen deze 
collecte!!!!! 
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Op zondag 3 oktober zal er bij de hoofduitgang weer een aantal nummers van 
het blad: Israël Aktueel liggen om mee te nemen. Voor jongeren ligt er: Israelity 
en voor de kinderen: Yomtov.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Verantwoording collectes augustus: 
Diaconiecollecte voor ZWO Stichting Wereldouders € 861,70 
Voor de kerk € 1042,61 
Giften voor: de diaconie  totaal € 140,-  
                    de kerk totaal € 90,- 
 
Alle gevers héél hartelijk dank! 
Rekeningnummer diaconie: NL 21 RABO 0361 8659 37 
Rekeningnummer kerkrentmeesters: NL 18 RABO 0373 7337 47 

 

 
 
 
Hierbij de mogelijkheden om te kunnen bijdragen nog eens op een rijtje!! 
En vanaf zondag 3 oktober in de dienst bij de uitgang weer twee collectes 
één voor de diaconie en één voor de kerk! 

  

 

 
 
 
 

 
 Namens de diaconie, Gretha Werksma 
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Verslag kerkenraadsvergadering van 24 juni 2021 

 
1. Opening, welkom 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom 
waarna hij het woord geeft aan een ouderling die de bezinning heeft 
voorbereid. 
 

2. Bezinning 
Ze heeft het over “leven in het nu”. Dit is iets waar ze al een poosje over 
nadenkt. Zij leest een stukje voor uit het boekje: “Precious and Beloved” 
(dat zij van haar dochter heeft gekregen toen zij bevestigd werd als 
ouderling) waar ook nog een tekst instaat uit 1 Petrus 5 vers 7. Daarna 
laat ze het lied “leef met volle teugen” horen van Kinga Ban waarna de 
voorzitter haar bedankt voor de mooie bezinning. 
 

3. Agenda en notulen 
a. Vaststellen notulen vergadering 20-5-2021  

De notulen 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. Er melden zich 2 kerkenraadsleden voor de rondvraag 
 

4. Mededelingen / Ingekomen stukken 
De scriba neemt de ingekomen stukken door en worden daar waar 
nodig aangepast. 
De voorzitter vertelt dat de voorraad doopkaarsen voorlopig op orde is. 
Verder meldt hij dat de foto’s die momenteel in de Ark hangen gemaakt 
zijn door een gemeentelid en hij raadt iedereen aan er eens naar te 
gaan kijken want ze zijn zeer de moeite waard. 
Onze predikant heeft vakantie van 1 tot 28 juli, de kerkelijk werker van 
12 t/m 17 juli en onze voorzitter van 7 tot 24 juli. 

 
5. Kerkenraadsdag - vervolgstappen 

Eén van de organisatoren vraagt de kerkenraad zich vòòr 1 september 
te willen opgeven of ze meegaan en of de partner ’s avonds meegaat.  
 

6. Viering Maaltijd van de Heer in de komende tijd 
De voorzitter meldt dat er half augustus door het moderamen besloten 
zal worden of de Maaltijd van de Heer op 5 september door kan gaan. 
Er wordt gevraagd of het dan een lopende Maaltijd wordt, zeker gezien 
deze (corona) tijd. Volgens de agenda is het aan tafel, dus zittend. Dit 
zal worden besproken en gecommuniceerd. 
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Er wordt gevraagd of er gesproken kan worden of alle Maaltijden 
voortaan lopend kunnen zijn. De voorzitter geeft aan dat we over dit 
onderwerp op een later tijdstip nog eens terug zullen komen. 
 

7. Beleidsplan 2017-2021 Vervolg 
De voorzitter vindt dit een moeilijk punt. Het beleidsplan wordt gezien 
als een soort leidraad en hij wil graag weten hoe de kerkenraad hier 
over denkt. Er wordt aangegeven dat we er als kerkenraad wel een keer 
met elkaar over moeten spreken. Ook moet de gemeente er bij 
betrokken worden. Er wordt gezegd dat het Beleidsplan van 2017 
ontstaan is omdat we indertijd een nieuwe predikant zochten. De 
voorzitter stelt voor dat we er in september op terug komen en dan 
zullen besluiten of we er een aparte avond voor zullen regelen. De 
dominee zal een stuk opstellen met voorstellen voor uitgangspunten 
van ons gemeente-zijn. Dit stuk is dan ook bedoeld als discussiestuk. 
De kerkenraad vindt dit een goed voorstel. Het kan daarna gedeeld 
worden met de taakgroepen die ook over zullen praten.  
 

8. Vergaderrooster KR vergaderingen 2021 2022 
Iedereen stemt met het vergaderrooster in. 
 

9. Startweekend 18-19 sept. 
De dominee vertelt dat er vorig jaar in februari met de leiding van de 
clubs overlegd is maar dat ging afgelopen jaar niet door. Er is overleg 
geweest en we kunnen nu melden dat in het startweekend van 18-19 
september a.s. er op zaterdagmiddag 18 vanaf 15.00 uur voor alle 
kinderen van het dorp een spelmiddag en een vossenjacht gehouden 
wordt. 
Dit is een éénmalige actie. Op de scholen en de JOR wordt het ook 
bekend gemaakt. 
Op  zondagmorgen volgt dan de startdienst die voornamelijk bedoeld is 
voor de kinderen maar uiteraard ook voor ouderen. Het programma na 
de startdienst zal nog uitgewerkt worden. Na de startdienst is er een 
lunch voor de ouderen en dat is tevens de afsluiting van dit weekend. 
Men zou  graag zien dat er weer een kaart in het hele dorp wordt 
rondgebracht om iedereen uit te nodigen voor deze startdienst en het 
programma eromheen.  
 

10. Inloopochtend besproken in taakgroep pastoraat 
Dit onderwerp wordt toegelicht. De inloopochtend is ontstaan uit de 
breiclub die in verband met corona niet meer in de bibliotheek 
gehouden mocht worden. We weten nu nog niet of de breiclub weer 
terugkomt of dat zij toch in de bibliotheek blijven.  
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Omdat er veel mensen op dit moment behoefte hebben aan een praatje 
en een beetje gezelligheid willen we de inloopochtend weer gaan 
organiseren en de eerste datum is 7 juli a.s. Voorlopig wordt het 
wekelijks op de woensdagochtend van 09.30 tot 11.00 uur. De dominee 
zal om de week aanwezig zijn. Er zijn meerdere gemeenteleden die als 
leiding zullen optreden. Het is de bedoeling dat het zo wijd mogelijk 
bekend gemaakt zal worden. De kerkenraad stemt van harte in met dit 
plan. 
 

11. Kerkproeverij 10 oktober 
De dominee meldt dat ze tijdens haar bezoeken best wel vaak gehoord 
heeft dat er mensen zijn die niet meer naar de kerk gaan maar wel weer 
graag de draad zouden willen oppakken. Voor deze mensen is de 
Kerkproeverij dan ook een mooie aanleiding om het laatste duwtje te 
geven. Ze stelt voor dat deze mensen persoonlijk door kerkenraadleden 
uitgenodigd en begeleid gaan worden als een soort buddy. In de 
kerkenraadvergadering van september zullen we dan “oefenen” bij 
bijvoorbeeld de bezinning hoe we dit verder gaan aanpakken. Alle 
kerkenraad leden stemmen hier mee in. 
 

12. After corona, bloemen kerkzaal en ark 
Een diaken geeft aan dat de bloemencommissie, als straks de kerk 
weer opengaat, een mooi groot bloemstuk willen plaatsen als feestelijk 
welkom met een mooi gedicht er bij. Het zou dan fijn zijn als dit begint 
met het startweekend. De bloemencommissie zal dit dan zelf regelen. 
De kerkenraad stemt hiermee in. 
 
Stukje grond bij de kerk 
Ook vertelt ze dat, toen zij lid werd van de bloemencommissie, er al 10 
jaar een plan was om een bloementuin te maken en stekken te vragen 
aan gemeenteleden. Ook wordt aangegeven dat de bloementuin dan zal 
komen aan de noordkant van de Ark. In overleg met de commissie 
partnergemeente komt er dan ook een rondom zitbankje bij de boom 
van Jimramov. 
Er wordt gevraagd of de kerk financieel wil bijdragen? Er zal een plan 
worden gemaakt om te kijken wat eventueel de kosten zijn. De 
kerkenraad vindt het een leuk plan en gaat akkoord en er kan in het 
najaar al gestart worden. De dominee geeft aan dat er wat kleine 
bordjes bij zouden kunnen komen met teksten van Hem die ons deze 
mooie natuur allemaal schenkt. 
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13. Evaluatie Online diensten, aantallen kijkers, versoepelingen, 
koffiedrinken? 
Verteld wordt dat er nu weer 105 mensen toegelaten mogen worden in 
de kerk met de 1.50 meter afstand. Alle andere maatregelen blijven 
gewoon van kracht. A.s. zondag zal het gehele alfabet weer welkom zijn 
en als er meer dan 105 mensen komen kunnen ze de dienst bijwonen in 
de Ark. Er mag ook weer gezongen worden en het voorstel is om 
voorzichtig te beginnen met het slotlied en het beantwoorden van de 
zegen en dan elke week één lied erbij. Er moet door de ouderling van 
dienst aangegeven worden dat iedereen gedoseerd de kerk verlaat. Het 
mondkapje mag af, maar de 1.50 meter moet wel gewaarborgd blijven. 
Koffiedrinken na de dienst wordt voorlopig nog even uitgesteld.  
 

14. Contact kerkelijke gemeente met de gemeente Hoeksche Waard 
Er wordt gevraagd of er contact is met de gemeente Hoeksche Waard. 
De dorpswethouder en de burgemeester zijn op bezoek geweest. De 
burgemeester heeft contact met de predikanten m.b.t. corona omdat er 
wel eens problemen zijn of er wel of geen vergunning moet worden 
aangevraagd voor bepaalde acties bij de gemeente. De JOR is wel 
open voor alle jeugd maar er is geen jongerenwerker namens de 
gemeente Hoeksche Waard en dat vinden we een groot gemis. We 
zouden zou graag zien dat er vanuit de gemeente Hoeksche Waard (de 
wethouder) en de kerk (met de leiding van de JOR) een gesprek komt. 
De kerkenraad staat hier volledig achter. De betreffende persoon zal 
hierin het voortouw nemen.  

 
15. Rapportages 

a. College van Kerkrentmeesters 
De jaarrekeningen van kerk en diaconie worden gepubliceerd 
op de website.  
De nieuwe datum voor de veiling is 18-02-2022 
Er is een voortgangsgesprek met de kerkelijk werker geweest  

b.    Taakgroep Eredienst 
   Er is niet vergaderd 

c. Taakgroep Pastoraat 
Er wordt gevraagd of het Stiltecentrum er nog komt in het 
voorportaal. Het staat nu even “on hold” staat. Er wordt 
gevraagd wat een en ander inhoudt en er wordt aangegeven 
dat er eventueel in het linker voorportaal een stilte centrum 
komt. Dit wordt een agendapunt in een van de volgende 
vergaderingen. 
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d. College van Diakenen 
Een diaken geeft aan dat er vergaderd is maar dat er niets 
bijzonders te melden is. Er is wel aan groep 8 een presentje 
gebracht namens de kerk. Zij werd hartelijk ontvangen en het 
presentje werd op prijs gesteld. 

e. Taakgroep jeugd 
De dominee vertelt dat er afgelopen seizoen geen clubs zijn 
geweest en voor het komend seizoen er (op 1 na) geen 
clubleiding meer is. De clubs gaan op deze manier 
verdwijnen. De taakgroep komt hier later op terug. 

f. Begeleidingscommissie  
Een diaken meldt dat de commissie 7 juli a.s. bij elkaar komt. 

g. Werk van predikant 
Er is nu niets te melden. 
 

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

17. Rondvraag 
Er wordt gevraagd hoe je aan het eind van de kerkdienst het beste kan 
zeggen wie er de kerk kunnen verlaten. Er wordt voorgesteld om 
gewoon aan te geven welke mensen de kerk kunnen verlaten en niet te 
zeggen: deze bank(en) enz. 
Er wordt gevraagd waar de klok van de “oude” gereformeerde kerk is 
gebleven en een lid van het CvK vertelt dat die klok zo’n zes jaar 
geleden is verkocht en dat heeft in de “In Eendracht” gestaan. 
 

18. Actualiseren Actie/besluitenlijst en controle jaaragenda (juni en juli)  
De actie/besluitenlijst wordt verder geactualiseerd en de jaaragenda 
gecontroleerd. 

 
19. Sluiting 

Een kerkenraadslid sluit deze vergadering af met gebed. 
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elkom 

elkom, de deuren van Gods huis staan open van waar je ook komt… 

‘ T maakt niet uit waar je wieg ooit stond. 
aar je woont, waar je slaapt 

Hoe het wel of niet gaat 
elkom van waar je ook komt. 

 
od is de gastheer vandaag 

In Zijn huis is er altijd plaats 
om erbij, hier is hoop… 

Hoe je leven ook loopt 
ant God is de gastheer vandaag. 

 
elkom in Gods huis… 

Trek je jas uit voel je “thuis “ 
elkom in Gods huis. 

 
od heeft Zijn deur openstaan 

Ongeacht wat is misgegaan 
eem je mooie CV 

Of je strafblad maar mee 
ant God heeft ook voor jou Zijn deur openstaan. 

 
elkom in Gods huis … 

Trek je jas uit en voel je “thuis” 
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Nieuwe bloemschikkingen in de ark en in de kerk 

 

Als bloemencomité hebben we nieuwe stukken gemaakt voor 

in de ark en achter in de kerk . 

De tekst van het stuk in de ark  is als volgt.  

                        Geloof, Hoop en Liefde……. 

Met dit stuk wat is geplaatst op het “oude doopvont”                                                                                                                   

verbeelden wij dat we allen welkom zijn in Gods Huis…..                                                                                                                

Generaties lang zijn vele kinderen met het water hieruit 

gedoopt.                                                                           

Vanuit ons hart geloven we en geven we nog steeds                                                                                                          

Gods boodschap als een estafettestokje door aan elkaar.                                                                                                                                   

Vanuit liefde bouwen we aan geloof en hoop in de gemeente.                                                                                

Samen vormen we die gemeente en niet dit gebouw.                                                                                                                                   

Hij zal dit nooit loslaten zoals Hij ons ook niet loslaat.  

Het ruwhouten kruis staat voor geloof, het teken van lijden en opstanding                                                                    

en is de verbinding tussen hemel en aarde.                                                                                                                 

Hoop, verbeeld  door het anker teken van hoop en vertrouwen,                                                                                     

een houvast in de onstuimige zee van het leven.                                                                                                                           

Een hart het beeld van liefde, staat voor Gods liefde die er is voor iedereen.                                                                        

Wit de kleur van onschuld  verbeeld door de lelies die staan voor reinheid en 

zuiverheid. Wat ook nog eens versterkt wordt door haar witte kleur, zoete geur 

en schoonheid.                                                                                              

Groen drukt verwachting uit: “Eens komt de grote zomer”.                                                                                          

De klimop is ook het symbool voor de aanhoudende trouw van God.                                                                              

En staat door zijn altijd groene kleur symbool voor eeuwig leven. Klimop gaat 

door heel de schikking heen als uitleg hoe Gods trouw juist op onverwachte 

momenten daar is.  

 

Het Bloemencomité 
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Hallo beste lezer, 
 
SUPERLEUK vind ik het, dat ik mijn foto’s in de Ark mag exposeren! 
Suzanne Saarloos benaderde mij voor de zomervakantie of ik dat leuk zou 
vinden. JA NATUURLIJK! (maar ook een beetje spannend:-)) 
Gelukkig kon ik aan Suzanne en Linda van Brakel mijn vragen stellen. 
Vanaf 09-09-’21 hangen er 9 foto’s van mij in de gang van de Ark.  
Zo bijzonder! 
 

 

 
 
 
Fotograferen is voor mij een hele fijne hobby.  
Het kan altijd en overal, maar het hoeft niet. 
Ik fotografeer van alles. Probeer soms het onzichtbare zichtbaar te maken. 
Dus als je iemand op de grond ziet zitten/hurken/liggen in de buurt van Zuid-
Beijerland…. Dat ben ik waarschijnlijk:-). 
Maar ik hou ook van de weidsheid van landschappen, het strand... 
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Mijn voorkeur ligt bij: 
Landschappen, het liefst bij zonsondergang en  
(als ik mijn bed uitkom) bij zonsopkomst:-) 
Strand (liefst bij zonsondergang) 
Mooie oude gebouwen, steegjes in oude steden 

Rotterdam 

Close up van bv bloemen  
Portretten van mensen/kinderen 

Heel divers dus. 

 
Ik heb voor nu gekozen voor de kleurigheid van bloemen. 
Wat een traktatie, die tulpen- en klaproosvelden vlakbij Zuid-Beijerland! 
En voor zonsondergangen. Zo mooi om te zien, dat een zonsondergang altijd 
weer anders is. Goud/geel, pastel, oranje/rood, roze/paars enz. Met wolken, 
zonder wolken. Maar altijd mooi en rustgevend vind ik. 

 
De eerste 4 foto’s zijn van tulpen en klaprozen die bij Zuid-Beijerland zijn 
gemaakt. 
De 5e (middelste) foto is een zonsondergang bij de Tiendgorzen (Nieuwendijk) 
De laatste 4 foto’s zijn foto’s tijdens zonsondergangen in Westenschouwen, 
Zeeland. 

 
Ik hoop dat jullie genieten van mijn foto’s! 
In elk geval heb ik genoten van het maken ervan! 

 
Als u/je meer informatie wil, of vragen heeft, dan kan dat natuurlijk. 
Mijn emailadres is tamarpitt@gmail.com 

 
Lieve groet Tamar van der Wel 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:tamarpitt@gmail.com
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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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STAAT HET AL IN UW AGENDA?  
 

Vrijdag 18 februari 2022 
in de Ark  

 

Zevende editie 

 
 

www.eendrachtsveiling.nl  
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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 10.00 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 

 
 

élke woensdagmorgen is er  

KOFFIEOCHTEND in de ARK 
LET OP: vanaf woensdag 6 oktober  

van 10.00 tot 11.30 uur 

IEDEREEN is 

 
 

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

