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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”    DECEMBER    2021 
 

s.v.p. inleveren   vòòr  15    november    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 
 
 
   
   7 november 
 
 10.00 uur: Dankdag voor gewas en arbeid 
  Doopdienst 
  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: Dankdag collecte 
 
 
 

mailto:beamerteam@eendrachtskerk.nl
http://www.eendrachtskerk.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
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   14 november 
 
10.00 uur: Viering en dankzegging maaltijd van de Heer 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Astrid v.d. Bie 
  Nevendienst: beide gr. Marjolein Groenenberg 
  Ambtsdrager van dienst: Peter Lankhaar 
  Diaken van dienst: Marja Buth 
  Koster: Jan Saarloos 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte: 1. Een betere Roemeense wereld 
    2. Kerk 
 
 
   21 november     
 
 10.00 uur: Afsluiting Kerkelijk jaar 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Ilona Schilperoord 
  Nevendienst: beide gr. Janneke van Berkel 
  Ambtsdrager van dienst: Ria de Groot 
  Diaken van dienst: Anja Boon 
  Koster: Hans van Brakel 
  Organist: Jacob van Nes 
  Collecte: 1. Een betere Roemeense wereld 
    2. Kerk 
  
:  
   28 november 
 
 10.00 uur: Eerste Advent 
  Ds. P. van Die, Papendrecht 
  Kleur kerkelijk jaar: paars 
  Oppas: Monique Ros 
  Nevendienst: beide gr. Carolien de Kievit 
  Ambtsdrager van dienst: Lia Stolk 
  Diaken van dienst: Gretha Werksma 
  Koster: Jaap Stolk 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte: 1. Een betere Roemeense wereld 
    2. Kerk 
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 17.00 uur: Zangdienst liederen uit de bundel van JOH. DE HEER 
  (zie elders in dit nummer) 
  Organist:  Adri Poortvliet 
  Trompet:  Arie Zwijgers   
 
 
   5 december 
 
 10.00 uur: Tweede Advent 
  Ds. G. Bikker, Harderwijk 
  Kleur kerkelijk jaar: paars 
  Oppas: Lisette van Leeuwen 
  Nevendienst: beide gr. Janine Wols 
  Ambtsdrager van dienst: Gerrit Boon 
  Diaken van dienst: Anja Boon 
  Koster: Corné Wols 
  Organist: Jan van Veelen 
  Collecte: 1. Kinderen in de knel 
    2. Kerk 
 
 

Leesrooster van de kindernevendienst voor  
de maand november 
 
07 november Zacharia 5:5-11 Het visioen van de vrouw in het meelvat 
14 november Zacharia 6:1-8 Het visioen van de strijdwagens 
21 november Zacharia 6:9-15 De tempel wordt herbouwd 
28 november Ruth 1  Ruth komt in Kanaän 
 
 
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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In                      Memoriam 

 
 
 

Annigje Oprel       

23 oktober 1924 - 9 oktober 2021  
 
Geboren te Zuid-Beijerland. Na de lagere school zat het doorleren er niet in. 
Thuis was er genoeg te doen. Er was een zieke zus die kort daarna is 
overleden. Dat heeft de nodige impact gehad op haar vader en daarmee op het 
hele gezin. 
Ze is altijd voor haar ouders blijven zorgen. En sprong ook in als er hulp nodig 
was in de gezinnen van haar broers. Zo had tot het laatst toe goede contacten 
met haar neven en nichten. Ze was een geliefde tante 
Ze verhuisde met haar moeder naar de Arend v.d. Graeffstraat en dat waren 
goede jaren. Na het overlijden van haar moeder is ze gaan werken eerst als 
coupeuse en later als inpakster op de veiling te Barendrecht.  
Na haar pensioenleeftijd mocht ze alsmaar ouder worden en van lieverlee 
kwamen de gebreken. De tijd kwam dat het zelfstandig wonen niet meer ging en 
ging naar Heemzicht. 
Daar heeft ze ook een goede tijd gehad met zorg en aandacht. 
Ze was dankbaar voor iedere nieuwe dag, haar geschonken, maar tegelijk zag 
ze uit naar een nieuw, eeuwig leven. Dat was ook haar geloofsvertrouwen. Dat 
liep als een rode draad door haar leven 
Boven de rouwaankondiging stond: “Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn 
God” Dat was haar eigen keus. 
In de dankdienst voor haar leven hebben we gelezen: Psalm 62 De Psalm van 
stilheid en vertrouwen en 2Cor. 5 waar onze aardse tent wordt afgebroken om 
een eeuwig vast huis bij de Heere te verkrijgen. 
Haar nichten en neef hebben haar herdacht. We hebben liederen gezongen die 
ze ons zelf ook had aangereikt. 
Op de begraafplaats hebben we haar ter ruste gelegd. 
Wij gedenken haar naam met eerbied en genegenheid. 
 
Correspondentie adres: 
Christine Oprel 
Park Oud Wassenaar 41 
2243 BX Wassenaar        
 
Pastor Bieneke de Waal- van der Vlies 
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In                      Memoriam 

 
 
Elisabeth Johanna Mulder- Treurniet 
27 juli 1922 - 12 oktober 2021 
 
Geboren te Rotterdam. Opgegroeid met 1 oudere broer, is ze 
apothekersassistente geworden. 
Haar 1e huwelijk liep uit op een scheiding, maar daarna leerde ze Henk Mulder 
kennen en met hem getrouwd. Dat werden goede jaren. Na de pensioenleeftijd 
op Zuid- Beijerland gaan wonen. In de Jasmijnstraat. 
Kerkelijk bleven ze verbonden met de Johanneskerk te Rotterdam -
Lombardijen, waar ze nauw mee verbonden waren en een goede band was met 
Ds v.d.Pol. 
In 2011 kwam na een periode van 2 maanden ziek zijn, Henk te overlijden. 
De jaren gingen voor haar verder. Ze werd ouder en daarmee verminderde haar 
krachten. 
Met hulp en zorg van velen kon ze toch thuis blijven wonen, wat ook haar wens 
was. In de stille uren was ze veel over het nadenken over de eindigheid van 
haar leven en daarbij kwam de vraag hoe zal het zijn, mag ik me het heil wel 
toe-eigenen?  
Het antwoord lag in de Bijbelgedeelten die ze had aangegeven en in de 
rouwdienst hebben gelezen: Ps.23 en Joh.10 waar Jezus Zich bekend maakt 
als de goede Herder. 
Kort ervoor waren we met ons drieën bij haar, schoonzus, zwager en ik om haar 
uitvaart voor te bereiden. Dat gaf haar rust om alles los te laten. 
Zo mocht ze op 12 oktober in alle rust voorgoed haar ogen sluiten. 
In de aula van de begraafplaats heeft de dankdienst voor haar lange leven 
plaatsgevonden en is ze bij haar man ter ruste gelegd. 
Wij gedenken haar naam met eerbied en genegenheid. 
 
Correspondentieadres: Harry Kruithof 
                                      Rietheuvel 2 
                                      3281 ME Numansdorp 
 
Pastor Bieneke de Waal- van der Vlies 
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In                      Memoriam 

 
 
Anna Adriana Quist- Buitelaar         

30 april 1931 - 12 oktober 2021  
 
Geboren op te Delft, verhuisde ze op haar 4e jaar naar Maassluis. Op de 
jeugdclub leerde ze Kees Quist kennen en op 9 november 1955 getrouwd. 
Haar 1e zwangerschap eindigde met de geboorte van een levenloos meisje wat, 
hoe kan het anders, de nodige impact op haar heeft gehad. 
Haar beeld heeft ze altijd met zich meegedragen. 
Gelukkig werden daarna nog 3 gezonde kinderen geboren: 2 zoons en 1 
dochter. Ze heeft zich ten volle mogen inzetten voor haar gezin. 
Binnen de plaatselijke kerk heeft ze haar talenten mogen inzetten. Diaken 
geweest, veel bezoekwerk gedaan. Er waren nog de nodige verhalen die ze 
schreef, waarvan er ook wel geplaatst werden in de plaatselijke huis-aan-
huiskrant. 
Bij het ouder worden kwamen de gebreken en ging ze meer nadenken over het 
einde van haar leven. In 2000 had ze al een brief geschreven met daarin haar 
wensen voor de uitvaart. Ze eindigde die brief met: “Hou van elkaar en laat 
elkaar niet vallen.” 
De jaren mochten voor haar verder gaan, wel kwam de tijd dat het lichamelijk en 
geestelijk minder ging, waardoor ze in de groepswoning van Dorpzigt is gaan 
wonen. Gelukkig wist ze haar man dichtbij en konden ze elke dag bijeen zijn. 
Pas geleden vertelde ze me dat ze vol verwondering was dat ze al bijna 66 jaar 
getrouwd waren en nog steeds van elkaar hielden. 
Haar stemming vertoonden hoogten en diepten. Maar ze mocht steeds weer 
terug vallen op God die haar steun en kracht gaf. Als we daarom vragen, wil Hij 
ons dat ook geven. 
“Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt, Ik zal u rust geven.” 
Dat stond boven haar rouwaankondiging. 
Zo mocht ze zich steeds weer op Hem verlaten. 
In de dankdienst voor haar leven hebben we gelezen Ex.33: 12-23 en Matth. 11: 
25-30 en liederen gezongen die ze ons zelf had aangereikt. 
Haar zoon, dochter en kleinzoon hebben haar herdacht. 
Daarna is ze op de begraafplaats ter ruste gelegd. 
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Voor dhr. Quist is het een groot verlies en gemis. Na een huwelijk van bijna 66 
jaar, alleen verder. We bidden hem dan ook Gods troost en nabijheid toe  en dat 
mag ook gelden voor de kinderen en kleinkinderen. 
Wij gedenken haar naam met eerbied en genegenheid. 
Correspondentieadres: C.M. Quist  Dorpzigt 53.3284 CB Zuid- Beijerland. 
 
 
Pastor Bieneke de Waal- van der Vlies 
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Uit de pastorie 
Het Koninkrijk van God, hier en nu!  
Veel gemeenten en kerkenraden zien er niet naar uit, maar het moet eigenlijk 

wel gebeuren: het schrijven van een beleidsplan. Als kerkenraad van de 

Eendrachtskerk zijn we begonnen met de inleiding, waarin we geprobeerd 

hebben om onze visie en missie te verwoorden. In november volgt een avond 

over de lastige vragen die de huidige tijd ook aan onze gemeente stelt. Daarna 

zijn de taakgroepen aan de beurt om hun plannen te verwoorden en tenslotte 

gaat het hele plan naar de hele gemeente, zodat iedereen zijn of haar zegje kan 

doen. 

 

Begin oktober j.l. hebben we op de kerkenraad een interessant en goed gesprek 

gevoerd over onze visie op gemeente-zijn. Wie zijn wij? Wat vinden wij als 

gemeente belangrijk? In dat gesprek ging het ook over de betekenis van de 

term Koninkrijk van God. Vandaar de keuze voor dit onderwerp.   

 

In de theologie en wellicht daardoor ook in de 

verkondiging is het door de eeuwen heen vaak 

gegaan over de betekenis van het lijden en 

sterven van Jezus. Veel minder, weinig ging het 

over de betekenis van Zijn leven voor ons. 

Tegenwoordig krijgt zijn manier van leven meer 

aandacht, maar regelmatig worden de beide 

accenten nog tegen elkaar uitgespeeld. En dat is ontzettend jammer! En niet 

nodig!  Het is mijn overtuiging dat degene ‘door wie zij (wij AGM) vergeving 

krijgen voor hun (onze AGM) zonden samen met allen die Mij (Jezus AGM)  

toebehoren deel krijgen aan Mijn koninkrijk’ (Handelingen 26: 18b). Door zijn 

lijden, sterven en opstanding breekt Jezus de macht van het kwade in deze 

wereld, Hij herstelt  de gemeenschap tussen God en mensen én Hij maakt een 

begin aan het Koninkrijk van God. Als je laat meenemen door dit goede nieuws, 

wordt je in je doen en laten deel van die nieuwe wereld. De formulering ‘Gods 

nieuwe wereld’ wordt in de Bijbel in gewone taal gebruikt als het over Gods 

Koninkrijk gaat. Helemaal aan het begin van zijn optreden - in Lucas 4: 18-19 – 

geeft Jezus in een soort van inaugurele rede aan waar het in Zijn Koninkrijk om 

gaat: “De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. 

Om aan armen het goede nieuws te brengen 

heeft hij mij gezonden, 

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 

en aan blinden het herstel van hun zicht, 
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om onderdrukten hun vrijheid te geven, 

om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’  

 

Jezus zegt hiermee heel duidelijk wie Hij is en waar het in Zijn leven en in Zijn 

Koninkrijk, in Gods Koninkrijk omgaat. Het Koninkrijk van God wordt mogelijk 

door de vergeving van onze zonden en onze verzoening met God én gaat heel 

concreet over genezing naar geest, ziel en lichaam. En dat betekent goed 

nieuws voor armen, zieken, kwetsbaren, onderdrukten, voor een schepping die 

zucht en lijdt. Het gaat om sociale, economische en ecologische gerechtigheid, 

hier en nu. Door Jezus is dit Koninkrijk gekomen en Gods Geest staat ons bij als 

wij als Zijn volgelingen ons leven in dienst stellen van dat Koninkrijk.  

 

Hier en nu kunnen wij – ook in de herfst van A.D. 2021 - daar 
een bijdrage aan leveren. Vaak is dat een kleine bijdrage, maar 
als we allemaal een kleine bijdrage leveren, worden al die 
bijdragen bij elkaar een sneeuwbal die eindeloos blijft rollen. En 
nee, wij zullen het Koninkrijk van God niet afmaken, niet 
voltooien. Dat kunnen we niet. Daarvoor is de macht van het 
kwade in ons midden veel te groot. Pas als Jezus terug komt, 
zal alles anders worden. Dan zal de wereld helemaal nieuw 

worden, dan zal zelfs de hemel nieuw worden. Maar tot die tijd is het niet: Stil 
maar, wacht maar, alles wordt nieuw, maar bid maar werk maar………. Wat zou 
het geweldig zijn als in onze gemeente iets van die nieuwe wereld zichtbaar 
wordt.  
 
(dit artikel heb ik geschreven voor de voorpagina van het Kerkblad van de 

Hoeksche Waard d.d. 24/10/’21)  

 

Zondag 31 oktober: @ Home dienst om 11 uur. De 
eerste @ Home-dienst van 2021 Het thema is: Ik 
twijfel, twijfel jij ook? Soms lijkt de hemel leeg, soms is 
er ook in de harten van gelovige mensen meer ongeloof 
dan geloof. Ben jij ook een twijfelaar? Wat doe je tegen 
twijfel? Kun je je twijfel ooit kwijtraken? De 
voorbereidingscommissie is van plan om er een 
interactieve en actuele dienst van te maken. Hopelijk 
samen met jou!  
 
Bij de dienst van zondag 7 november: Doopdienst. 

Op zondag 7 november vieren we de liefde van God in de bediening van de 
doop aan vier kinderen. Dat zijn: Joas Bouman, zoon van Carolijn en Rik, Elin 
en Jan Gouka, dochter en zoon van Marianne en Lennart en Lotte Wols, 
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dochter van Lisette en Hugo. Het thema van de dienst is: Leren leven. Met de 
ouders, broers en zus, verheugen wij ons op een feestelijke dienst. Voor alle 
gemeenteleden die zich afvragen waar deze jonge leden wonen. Familie 
Bouman woont aan de Molendijk. Familie Gouka en familie Wols wonen beide in 
Oud-Beijerland.  

 
 

Bij de dienst van zondag 14 november: Viering van de maaltijd van de 

Heer. Op deze zondag worden wij allemaal genodigd aan 

de tafel van onze Heer. Onze Heer Jezus is onze gastheer. 

Hij gaf zijn lichaam en zijn bloed. In brood en wijn 

ontvangen wij zijn genade en liefde!! Wij vieren de maaltijd 

lopend en houden ook daarbij gepaste afstand van elkaar.  

 

Bij de dienst van zondag 21 november: Laatste zondag van het kerkelijk 

jaar. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar noemen we de namen van 

de gemeenteleden die in het voorbije kerkelijk jaar zijn heen gegaan. We steken 

een lichtje voor hen aan en in liturgie en verkondiging klinkt de hoop die wij 

mensen, die telkens weer geconfronteerd worden met de macht van de dood, 

mogen hebben. Muzikale medewerking wordt verleend door organist Jacob van 

Nes en ons gemeentelid Andrea van Schelven met haar dwarsfluit.   

 
Ontmoetingsgroepen  

Twee ontmoetingsgroepen hebben inmiddels een eerste ontmoeting achter de 

rug. De groep van Paul Konijnendijk voor de jonge ouderen (40-60 jarigen) en 

de groep van ds. Antje (25-40 jarigen)  

De groep van Paul komt op maandag 6 december weer bij elkaar. Wil je 

meedoen. Mail naar Paul: paulkonijndijk@upcmail.nl.  

De groep van ds. Antje komt op donderdag 25 november weer bij elkaar. Je 

hoeft je niet aan te melden. De avond begint om 20.00 uur in de consistorie.  

Kom naar mij, jullie 
die vermoeid zijn en 
onder lasten gebukt 
gaan, dan zal ik jullie 
rust geven -Mat11v28 

mailto:paulkonijndijk@upcmail.nl
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Naast deze al bestaande groepen komt op woensdag 3 november voor de 

eerste keer een ontmoetingsgroep bij elkaar die bedoeld is voor 60-plussers én 

voor degenen die bij de andere groepen zouden willen aansluiten, maar dan 

niet kunnen. Op deze eerste avond heeft ds. Antje de leiding. Op de avond 

wordt besloten hoe het verder zal gaan.  

Dus: ben je 60+, kom op woensdag 3 november naar de Ark voor een goed 

gesprek!! Ook jij/jullie zijn welkom!! We beginnen om 20.00 uur. Rond 21.45 uur 

sluiten we af. In de Ontmoetingsgroep maken we het gezellig , we praten over 

de vragen die geloof en leven oproepen en delen onze ervaringen.  

 

Anderhalve meter 

Op haar vergadering van 14 oktober j.l. heeft de kerkenraad de 

coronamaatregelen enigszins, maar niet te veel aangepast. Ook de komende 

tijd houden kerkgangers bij binnenkomst, bij vertrek en tijdens de dienst ruime 

afstand van elkaar. Ruim betekent niet per se anderhalve meter, maar we 

komen niet te dicht bij elkaar, geven elkaar de ruimte. We 

betreden de kerk nog steeds via de hoofdingang. Hierdoor 

kan de koster alle kerkgangers zo goed mogelijk over de 

kerk te verdelen. Wel verlaten we de kerk door de drie 

uitgangen, maar doen dat niet langer op aangeven van de ouderling van dienst. 

Bij elke uitgang wordt gecollecteerd. Degenen die koffie drinken gaan buitenom 

naar de Ark. Tenslotte: het gebedenboek ligt weer achter in de kerk 

Persoonlijk 

In de loop van de maanden augustus en september merkte ik dat het steeds 

beter met mij ging. Vandaar dat ik begin oktober toestemming van de 

bedrijfsarts heb gekregen om mijn werkzaamheden weer fulltime uit te voeren. 

Het is ontzettend fijn dat ik op de drempel van het winterseizoen weer volop kan 

meedraaien. Tegelijk zijn wij als gezin wat betreft de situatie van onze jongste 

dochter nog steeds in afwachting van een belangrijke beslissing. Alhoewel het 

beter met haar gaat, is er ook nog veel werk te doen.  

Afsluitend: in de afgelopen maanden heb ik van de kerkenraad, maar ook van u 

en jullie als gemeente veel steun ervaren. Dat was echt fijn!! Nogmaals mijn 

welgemeende dank daarvoor.  

 

Antje Groenendijk-Meindersma  
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Van de diaconie 

In de maand november zijn de collectes voor de diaconie bestemd voor: “Een 
betere Roemeense Wereld”.  
Het is ruim 10 jaar gelden dat Rini Verrips in de Eendrachtskerk heeft uitgelegd 
wat het werk van deze stichting is. 
Waarschijnlijk is dit al ver weggezakt in het geheugen, vandaar dar Rini nu per 
mail nog eens een uitleg heeft gegeven, 
Hieronder haar verslag: 
 
“Het werk van Stichting Een betere Roemeense wereld in Codlea / 
Roemenië 
 

Tot ca. 2 jaar terug 
was de hoofdactiviteit 
van de Stichting; 
tijdens weekenden uit 
huis geplaatste 
kinderen in het ‘bijna 
thuis huis’ bij elkaar 
brengen zodat de 
gezinsband  
behouden bleef. 
 
 Dit waren kinderen 
die uit één gezin 
kwamen, maar 
verdeeld over 
verschillende 

tehuizen doorgaans erg ver van elkaar leefden en elkaar daardoor niet meer 
zagen en elkaar ontgroeiden. Deze weekenden vonden om de zes weken plaats 
en waren voor die kinderen bijzonder waardevol. Door een wetswijziging mogen 
deze weekenden niet meer plaatsvinden omdat de overheid ontkend dat 
kinderen uit één gezin in verschillende tehuizen verblijven.  
Treurnis voor de kinderen!! 
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Om bemoeienis van de overheid te vermeiden is daarop gekozen kleinschaliger 
en dichter in de buurt hulp te bieden aan personen in  
moeilijke omstandigheden. Kort voor de Corona intrede deed hebben we 
daarom drie meisjes in de leeftijd van 8 tot 18 jaar die in een pleeggezin wonen, 
enkele dagen in het ‘bijna thuis huis’ genomen om de pleegouders en hun eigen 
kinderen een paar dagen te ontlasten. Vanwege Corona is dat bij die ene keer 
gebleven want Roemenië heeft heel lang in een volledige locdown gezeten en 
strenge avondklok vanaf 19.00 uur. Wel konden we verschillende ouders 
bijstaan, van spullen voorzien, boodschappen en medicijnen halen enz. De 
maatregelen beginnen intussen te 
versoepelen zodat we binnenkort de 
bezoeken en activiteiten weer op kunnen 
pakken. Maar door de Coronamaatregelen 
zijn veel mensen extra in grote problemen 
gekomen; voorzieningen, uitkeringen of 
hulp namens de overheid is er nauwelijks, 
werkloosheid is hoog. Als gezinnen in 
quarantaine moesten, kwam de politie 
vaak meerdere keren per dag onverwacht 
controleren! Kunt u zich voorstellen dat de 
sociale dwang bijzonder erg is! Waar we 
kunnen bieden we een helpende hand, 
brengen gesponsorde spullen, gaan 
boodschappen doen, helpen schoolgaande 
kinderen die thuis zogenaamd digitaal 
onderwijs kregen, maar niet eens internet, 
een laptop, of tablet hebben!! 
Ondersteunen gezinnen waar conflicten dreigen. 
 
 
Groepen ouderen die we voor de Corona in het ‘bijna thuis huis’ ontvingen en 
om de 6 weken een maaltijd aanboden en gezellige middag bezorgden, konden 
ook niet meer komen. Dat hebben we op kunnen lossen door tassen met 
levensbehoeften te brengen en ‘op afstand’ aan kunnen bieden, vaak door 
sneeuw, weer en wind. Die bezoeken waren dan soms de enige contacten met 
de buitenwereld die ze in dagen hadden! Corona heeft veel stille armoede aan 
het licht gebracht; voordat we daar weer structuur en menselijkheid in gebracht 
hebben valt er veel te doen.  
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In Nederland krijgen we 
gelukkig veel spullen 
gesponsord die elke 6 a 7 
weken via een transport 
naar Roemenië vervoerd 
worden. Gedurende 9 jaren 
heeft een transportonder-
neming dat gratis voor ons 
gedaan maar dat is vorig 
jaar gestopt. Nu moeten we 
die transportkosten zelf 
opbrengen en dat is een 
hele aanslag op ons 
budget. Toch willen we 
proberen het vol te houden 

want we maken het met deze gesponsorde spullen voor héél veel gezinnen en 
(kleuter)scholen in Codlea e.o. het leven een stuk menselijker: er is een tekort 
aan alles!   
Onze doelstelling is: zorg en hulp bieden aan personen en hun gezinnen die in 
moeilijke omstandigheden verkeren: Helpt u mee het financieel mogelijk te 
maken?”  
 
Wij, de diaconie, bevelen deze collecte van harte aan. Het is goed te weten dat 
het geld héél goed besteed gaat worden!!!! 
Namens de diaconie, Gretha Werksma 
 

 
Verantwoording collectes september: 
Diaconiecollecte voor ZWO Stichting Wereldouders € 806,40 
Voor de kerk € 687,35 
Giften voor: de diaconie  totaal € 50,-  
                    de kerk totaal € 70,- 
 
 
Alle gevers héél hartelijk dank! 
Rekeningnummer diaconie: NL 21 RABO 0361 8659 37 
Rekeningnummer kerkrentmeesters: NL 18 RABO 0373 7337 47 
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Voor de collectes voor de diaconie en de kerk geldt: 
  
 

 
 
 
 

 

Voedselbankactie 2021 
 
Evenals eerdere jaren willen we als diaconie ook dit jaar met Dankdag voor 
gewas en arbeid weer een actie houden voor de Voedselbank Hoeksche 
Waard. 
Omdat we nog wat voorzichtig zijn en zo veel mogelijk willen voorkomen dat er 
gedrang ontstaat in De Ark, hebben we het als volgt bedacht. 
 
Voor in de kerk op de traptreden van het podium staan kratten waarin we de 
spullen willen verzamelen. U kunt uw spullen bij binnenkomst in de kerk zelf in 
de kratten doen en de diakenen zijn aanwezig om u waar nodig te helpen 
hiermee.  
We hopen dat er aan het begin van de dienst heel veel kratten staan die naar 
de Voedselbank gebracht kunnen worden. 

De Voedselbank heeft aangegeven dat er vooral behoefte is aan: 
• potten/blikken groenten 

• cornflakes  

• houdbare melk 

• koffie 

• tomaten puree 

• zout 

• kristalsuiker 

• pompjes handzeep 

 
 
 
Doet u mee op 7 november? U maakt er heel veel mensen blij mee, zeker nu de 
winter voor de deur staat. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw/jouw hulp 
Namens de diaconie, Anja Boon. 
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Dankdag voor gewas en arbeid 
 
Woensdag 3 november is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. Zondag 7 
november vieren we deze dag in onze kerk.  
Er is dan één collecte, bestemd voor de kerk. 
 
Ook al is corona niet weg, kampen bedrijven nog met de gevolgen van de 
beperkende maatregelen, is er een grote achterstand in de reguliere zorg en is 
het zorgpersoneel moe!  
Ook al maken we ons zorgen om onze planeet, om het tekort op de 
woningmarkt, om de stijgende gasprijzen, om een regeerakkoord dat maar 
moeizaam tot stand komt enz. enz.  
Tóch vieren we Dankdag omdat er veel is om voor te danken. Voor gewas en 
arbeid, voor zorg en onderwijs. En misschien is het mooi om op Dankdag God 
te danken voor elkaar. Hem te danken voor juist die mensen die je normaal 
gesproken voor lief neemt.  
Want waar zouden we zijn zonder elkaar?  
Laten we God danken voor wat gewoon lijkt, maar het niet is.  
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,   
Suzanne Saarloos 
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Vrijdag 19 november is er  weer een wereldmaaltijd, dit alles nog steeds onder 
voorbehoud.  
Deze keer gaan we koken voor Arjan Vermaas die al 14 jaar naar Roemenië 
rijdt met zijn eigen oldtimer bus en nu ook aanhanger om minderbedeelde 
mensen te voorzien van kleding, beddengoed, dekens, handdoeken, knuffels en 
degelijk kinderspeelgoed. Arjan neemt per keer ongeveer 300 bananendozen 
vol met kleding ed. mee. 
Hij heeft een pakhuisje in Dirksland om goederen op te slaan en te sorteren en 
verpakken. Ook heeft hij altijd een ruime hoeveelheid op voorraad aangezien hij 
in het voorjaar veel winterkleding krijg en dan juist zomerkleding wil wegbrengen 
en in het najaar het tegenovergestelde.  
De breiclub uit de bibliotheek van Zuid-Beijerland breit al een aantal jaren 
kleding en dekentjes die Arjan meeneemt naar Roemenië. De vervoerskosten ( 
meestal rond de € 1000.- brandstof en vignetten ) zijn ook voor zijn eigen 
rekening, en het zou fijn zijn als wij deze met de opbrengst van deze maaltijd 
kunnen bekostigen.  
Tijdens de wereldmaaltijd zal Arjan en z’n vader (die er mee begonnen is) een 
verdere toelichting geven wat ze zoal doen en meemaken bij het uitdelen van al 
deze spullen. Begin oktober zijn ze weer voor de eerste keer naar Roemenië 
geweest sinds de corona. 

U kunt zich  nu al opgeven bij: 

Margriet Roubos:0186-662551; mail  roubos1@gmail.com   
Tine Holster: 06-13468710, of mail  tineholster@kpnplanet.nl 
 
Namens de ZWO commissie. 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/x/de-maaltijd-van-de-wereld-10323318.jpg&imgrefurl=http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-foto-s-de-maaltijd-van-de-planeet-image29533028&h=333&w=400&tbnid=tRUxZejUJpJLNM:&zoom=1&docid=my-zUYAXetbTvM&itg=1&ei=YsyaVbqAAYb5UsKjguAC&tbm=isch&ved=0CE8QMyglMCU
mailto:roubos1@gmail.com
mailto:tineholster@kpnplanet.nl
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INLOOP/KOFFIEOCHTEND 

 

Ongeveer een jaar geleden zijn we begonnen met een inloop/koffieochtend. 

Op dat moment zaten we met elkaar nog midden in de coronapandemie. 

Vele ouderen zaten sinds het voorjaar veel alleen thuis. En de Ark bood de 

mogelijkheid om met meer mensen bij elkaar te komen. 

Ook de breiclub van het dorp sloot zich aan. Op dat moment kon zij vanwege 

het gebrek aan ruimte, namelijk niet terecht in de bibliotheek. 

De benodigde anderhalve meter kon in de bibliotheek niet gehandhaafd worden. 

 

De eerste ochtenden in september 2020 werden druk 

bezocht, er was koffie, thee en er werd volop 

gehandwerkt en het was heel gezellig.  

Toen in het najaar de coronabesmettingen weer 

toenamen, moesten we er helaas mee stoppen. 

Vanaf 7 juli jl zijn we met een herstart begonnen.  

Deze keer was de breiclub niet van de partij. 

Na een aarzelend begin kunnen we ons nu verheugen 

over een aantal vaste bezoekers. Per ochtend zijn er 2 

gastvrouwen/heren aanwezig. 

Op dit momentzijn er in totaal negen gastvrouwen/heren, die bij toerbeurt van 

de partij zijn. Het zijn enthousiaste gemeenteleden, onze 4 wijkouderlingen en 

onze dominee en pastor. Allemaal vinden ze het belangrijk dat de kerk een plek 

is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, zich thuis voelen en zich ook gezien 

weten. 

 

Gastvrouw Margriet: Als ik niet in de organisatie zat, zou ik toch elke 

woensdag komen. 

 

Samenvattend is de bedoeling van deze ochtenden om gezellig samen te 

zijn. 

In de toekomst willen we ook wat spelletjes neerleggen, waaronder een 

sjoelbak, om zo voor ieder wat wils te bieden. 

 

Sinds kort is het tijdens de koffieochtend ook mogelijk om via de Ark, de kerk 

binnen te gaan. Om daar een moment stil te zijn, te bidden, te mediteren of om 

heel gewoon een kijkje te nemen. 
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STAAT HET AL IN UW AGENDA?  

 

Vrijdag 18 februari 2022 

in de Ark  
 

Zevende editie 

 

 

www.eendrachtsveiling.nl  
 

 

Elke woensdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur is de Ark open!!  

 

Iedereen is welkom, van jong tot oud, man of vrouw, wonend in Zuid-Beijerland 

of omstreken. 

Ook kunt u, jij opgehaald worden, 1 telefoontje is 

voldoende(naar Ria de Groot 0633586075) 

Wij verheugen ons op uw komst! 

 

Het inloopteam, 

Antje, Bieneke, Gerrit, Peter, Lia, Jolanda, Anita, Margriet en Ria 
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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        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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Vul een schoenendoos, geef een schat: 
 
Graag vragen wij u om mee te werken aan de schoenendoosactie, waarbij 
kinderen/volwassenen in Nederland een schoenendoos vullen met 
schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor jonge kinderen. We deden altijd 
mee via Edukans, maar deze stichting is gestopt met deze actie. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gelukkig organiseert Gain (Global Aid Network) dit jaar ook een actie. De 
schoenendoos gaat naar een kind in Afrika, Oost-Europa of naar een kind in 
een vluchtelingenkamp in Griekenland.  Als ZWO- commissie hopen we weer 
een groot aantal schoenendozen af te kunnen geven bij het inleverpunt in 
Zuidland. Daarbij kunnen we niet zonder uw hulp! Wilt u thuis (samen met uw 
(klein)zoon of (klein)dochter) een schoenen-doos vullen met schoolmateriaal, 
toiletartikelen en speelgoed?  
Informatie over hoe het precies werkt en wat er wel en niet in de doos mag, 
volgt eind oktober. Ook kunt u meer informatie vinden op de site: 
www.schoenendoosactie.nl 
Op zondag 31 okt. wordt er een informatiefolder uitgedeeld in de kerk.  Daarna 
liggen ze bij de hoofduitgang en de uitgang naar de Ark.  
Er worden dit jaar geen standaard schoenendozen geleverd.  
U moet dus zelf voor een schoenendoos zorgen.  Maximaal 12 cm hoog, 
max. 34 cm lang. Breedte + lengte max. 56 cm. Wilt u a.u.b. de schoenendoos 
nog wel zelf versieren?  
Er wordt ook een bijdrage van 5 euro voor de transport- en organisatiekosten 
gevraagd. Dit kan online betaald worden via het scannen van de QR- code. Of 
door de geld enveloppe in te leveren met daarin contant geld. 
 
De gevulde schoenendoos kan zondag 7 of zondag 14 november voorin de kerk 
ingeleverd worden. Wilt u het contante geld apart inleveren? Dus niet in de 
schoenendoos stoppen. 
De dozen worden daarna weggebracht naar het inleverpunt in Zuidland. 
 
Helpt u mee?  De ZWO-commissie 

http://www.schoenendoosactie.nl/
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Beste mensen, 

Langs deze weg wil ik jullie, ook namens Margriet, allemaal heel erg bedanken 

voor de vele telefoontjes, mailtjes en vele kaarten. Het heeft ons veel gedaan 

dat jullie zo met ons meeleefden in de moeilijke en spannende tijd dat ik in het 

ziekenhuis verbleef. Heel veel dank voor alles. 

Vriendelijke groeten Bas en Margriet Roubos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste gemeenteleden, 
 
Wat zijn wij overstelpt door jullie belangstelling tijdens de ziekenhuisopname en 
het herstel daarna van Jaap en tegelijk ook kwamen de felicitaties voor ons 50 
jarig huwelijk.  
Ons feest hebben we uitgesteld maar wat een prachtig feestje hadden we in het 
ziekenhuis waar alle verpleegkundigen hun best deden om er voor ons toch een 
mooie en ook onvergetelijke dag van te maken. 
We danken onze goede God dat Jaap naar wens herstelt 
zodat hij van lieverlee weer de “oude” mag worden. 
Wat is het fijn te weten en te voelen hoe mensen met ons meeleefden en nog 
steeds. Wij zijn er zeer door geraakt. 
Ons huis stond vol met bloemen, kaarten en fruitmanden. Ook het praatje op 
straat of het bezoekje thuis, was hartverwarmend. 
Woorden schieten te kort maar héél hartelijk bedankt voor alles. 
 
Met een hartelijke groet, Jaap en Lia Stolk 
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         TUINPLOEG 
 
 
 
 

 

13 november 
    
Bas Roubos (L) 
Koos Groenenberg 
Gerrit Bogerman 
Yahya 
Annee Andeweg 
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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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Zondag 28 november 2021 

ZANGDIENST 
LIEDEREN UIT DE BUNDEL VAN 

JOH. DE HEER 
 

 

ORGEL  : Adri Poortvliet 

TROMPET : Arie Zwijgers 
 

Aanvang  : 17.00 uur 
Waar  : Eendrachtskerk in Zuid-Beijerland 
 

VAN HARTE UITGENODIGD!  

 

 

 

       

 


