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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”    JANUARI     2022 
 

s.v.p. inleveren  vòòr  15  december   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 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. Kerk in actie, Geef Licht aan vluchteling kinderen 
    2. Kerk 
 
 
 
 

mailto:beamerteam@eendrachtskerk.nl
http://www.eendrachtskerk.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
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   12 december 
 
  10.00 uur: Derde Advent 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: paars 
  Oppas: Anita van Drunen 
  Nevendienst: beide gr.  Angelique de Jong 
  Ambtsdrager van dienst:  Peter Lankhaar 
  Diaken van dienst:  Paula van der Wel 
  Koster:  Gerrit Boon 
  Organist:  Jacob van Nes 
  Collecte: 1 Kerk in actie, Geef Licht aan vluchteling kinderen 
    2 Kerk 
 
 
   19 december 
 
 10.00 uur: Vierde Advent 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: paars 
  Oppas: Marja Groenenberg 
  Nevendienst: beide gr.  Linda Bezemer 
  Ambtsdrager van dienst:  Jan Buth 
  Diaken van dienst:  Marja Buth 
  Koster: Jan Saarloos 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte: 1 Kerk in actie, Geef Licht aan vluchteling kinderen 
    2 Kerk 
 
 
 
   24 december 
 
  21.00 uur: Kerstnachtdienst 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: wit 
  Ambtsdrager van dienst: Lia Stolk 
  Diaken van dienst: Gretha Werksma 
  Koster: Jaap Stolk 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte: 1 Kerk in actie, Geef Licht aan vluchteling kinderen 
    2 Kerk 
  Verdere mededeling: zie bladzijde 10 
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    25 december 
 
  10.00 uur: Kerstmis 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: wit 
  Oppas: Astrid van der Bie en Ilona Schilperoord 

Nevendienst: beide gr. Janneke van Berkel, 
Angelique de Jong en Hanneke Zwijgers 

  Ambtsdrager van dienst: Ria de Groot 
  Diaken van dienst: Paula van der Wel 
  Koster: Hans van Brakel 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte: 1 Kerk in actie, Geef Licht aan vluchteling kinderen 
    2 Kerk 
  Verdere mededeling: zie bladzijde 10 
 
 
   26 december 
 
  10.00 uur: Ds. T. Meijer, Puttershoek 
  Kleur kerkelijk jaar: wit 
  Oppas: Jacqueline Voogt 
  Nevendienst: beide gr. Gerrit Boon 
  Ambtsdrager van dienst: Peter Lankhaar 
  Diaken van dienst: Marja Buth 
  Koster: Corné Wols 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte: 1 Kerk in actie, Geef Licht aan vluchteling kinderen 
    2 Kerk 
 
 
 
   31 december 
 
  19.00 uur: Oudejaarsdienst 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: wit 
  Ambtsdrager van dienst: Gerrit Boon 
  Diaken van dienst: Anja Boon 
  Koster: Jan Saarloos 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte:  Kerk  
  Verdere mededeling: zie bladzijde 10 
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   2 januari 
 
  10.00 uur: Nieuwjaarsdienst 
  Ds. J. van Popering, Aalsmeer 
  Kleur kerkelijk jaar: wit 
  Oppas: Monique Ros 
  Nevendienst: beide gr. Mariska Blaak 
  Ambtsdrager van dienst: Jan Buth 
  Diaken van dienst: Gretha Werksma 
  Koster: Jaap Stolk 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte:  1 Stichting Droomhuis Hoeksche Waard 
    2 Kerk 
 
 

Leesrooster van de kindernevendienst voor  
de maand december 
 
05 dec.  Ruth 2   Ruth en Boaz ontmoeten elkaar 
12 dec.  Ruth 3   Ruth zoekt Gods hulp 
19 dec.  Ruth 4   God zegent Ruth en Boaz 
25 dec.  Lucas 2:1-20  De grote Zoon van Ruth geboren 
26 dec.  Filippenzen 2: 5-11  Jezus is de grote Obed 
 
 
 

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. 
 
 
 
 

De redactie, drukker en  
andere medewerkers  
van In Eendracht wensen u en jullie  
gezegende kerstdagen. 
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Wij gedenken  
 
In de dienst van zondag 21 november j.l., de zgn. Eeuwigheidszondag, zijn de 
namen genoemd van de 18 gemeenteleden die ons in het voorbije kerkelijk jaar 
zijn ontvallen.  
Overleden 08-12-2020 Alexander Arie Zwijgers in de leeftijd van 69 jaar   
Overleden 20-12-2020 Neeltje Aaltje Resoort-Roes in de leeftijd van 79 jaar 
Overleden 31-12-2020 Leendert van Gaalen in de leeftijd van 91 jaar  
Overleden 14-01-2021 Cornelia van Holten-Boer in de leeftijd van 78 jaar 
Overleden 26-01-2021 Dirkje Nugteren-van der Velden in de leeftijd van 90 jaar 
Overleden 31-01-2021 Teuna Adriana van Brakel in de leeftijd van 75 jaar  
Overleden 17-02-2021 Abraham Smaal in de leeftijd van 79 jaar  
Overleden 19-03-2021 Lijsje Johanna Pons-de Koning in de leeftijd van 97 jaar  
Overleden 30-03-2021 Adrianus van Drunen in de leeftijd van 90 jaar  
Overleden 11-05-2021 Kees van der Griend in de leeftijd van 63 jaar 
Overleden 01-06-2021 Jilles Kraak in de leeftijd van 88 jaar 
Overleden 06-06-2021 Suus de Kievit-Kranendonk in de leeftijd van 92 jaar  
Overleden 05-09-2021 Daniël Abraham van der Burgh in de leeftijd van 89 jaar  
Overleden 09-10-2021 Annigje Oprel in de leeftijd van 96 jaar  
Overleden 12-10-2021 Anna Adriana Quist-Buitelaar in de leeftijd van 90 jaar  
Overleden 12-10-2021 Elisabeth Johanna Mulder-Treurniet in de leeftijd van 99 
jaar  
Overleden 01-11-2021 Rinus Koesveld in de leeftijd van 86 jaar 
 
Niet alle overleden gemeenteleden zijn in ons midden herdacht. Hun 
nabestaanden gaven daar de voorkeur aan. In onze gebeden bidden we om 
troost en kracht voor een ieder, die in het afgelopen jaar een dierbare heeft 
verloren.  
 
“3Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus 
Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God 
die ons altijd troost 4en ons in al onze ellende moed 
geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God 
ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen 
geven.” (2 Kor.1: 3-4)  
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  In                      Memoriam 
 
 
 
 
 
 

Rinus Koesveld 13 oktober 1935 - 2 november 2021 

 
Rinus Koesveld is overleden op 86-jarige leeftijd. Hij woonde ruim een half jaar 
in Heemzicht, kwam uit Zuid-Beijerland en was geboren op Tiengemeten.  
Rinus was een liefdevolle en zorgzame echtgenoot voor zijn in 2018 overleden 
vrouw Mieke Koesveld-Bal. Zorgzaam en heel betrokken was hij ook op de 
kinderen, schoonzoons, kleinkinderen en de achterkleinzoon.  
Rinus Koesveld werkte jarenlang voor een bedrijf dat oliepijpleidingen aanlegde. 
Hij kwam over de hele wereld, van Australië tot Argentinië. Rinus begon als 
arbeider op het land te werken en heeft zich helemaal opgewerkt tot uitvoerder. 
Vaak was hij van huis maar als hij thuis was, was hij er voor zijn vrouw, kinderen 
en later kleinkinderen voor 100 procent. Hij smeerde hun boterhammen, bracht 
ontbijt op bed, bracht de dochters en kleinkinderen naar de manege, ging mee 
naar wedstrijden, haalde de kleinkinderen op van de bushalte.  
In Psalm 103 vers 13, de psalm waar we in de afscheidsdienst bij stilstonden, 
zegt David: “Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich 
de Heer over wie Hem vrezen (dienen)”. De hemelse Vader was Rinus’ 
toevlucht en hulp. Zelf wilde hij ook een goede vader zijn. Ook was Rinus 
betrokken bij het dorpsleven: de oud-papier actie, rijden voor Roparun, stoelen 
klaarzetten in de kerk, de tuinploeg van de kerk. Rinus heeft als een bloem 
gebloeid in zijn leven, maar David zegt ook in Psalm 103 vers 16: zodra de wind 
over ons blaast verwelken, sterven wij. David vervolgt dan: maar de Heer is 
trouw aan wie Hem dienen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dankzij Jezus’ 
opstanding uit de dood mogen we eenmaal bij de hemelse Vader komen.  
De laatste jaren raakte Rinus helaas steeds meer in de war. In Heemzicht werd 
Rinus geraakt door het Paaszingen, door de liederen over de opgestane Heer. 
Dat was zijn troost. De Heer had hij altijd gediend, door trouw gebed, 
Bijbellezen, kerkgang, luisteren naar geestelijke liederen en in zijn daden. In het 
vertrouwen op zijn Goede Herder is Rinus gestorven. Die Goede Herder heeft 
hem nu Thuis gebracht.  
Mag dat een troost zijn voor al diegenen met wie Rinus verbonden was.  
 
Ds. Kees Groenendijk 
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  In                               Memoriam 
 
 
 
 
 
 

Willem Jan Andeweg  22 oktober 1933 - 5 november 2021  

 
Het laatste half jaar van zijn leven is erg moeilijk geweest voor Wim. Hij 
verhuisde van de Nieuwendijk naar Dorpzigt en bracht een aantal weken in 
Antes in Rotterdam door. Wim was angstig en somber. Daarbij kwam dat hij ook 
steeds minder zag. Toen eind oktober het bericht kwam dat Wim in Heemzicht 
terecht kon, had de familie goede hoop dat het daar beter zou gaan met Wim. 
Het is anders gelopen. Voor de dochters, schoonzoons en kleinkinderen van 
Wim, met wie hij zeer verbonden was en op wie hij buitengewoon trots was,  
een groot verlies!  
Wim is altijd een natuurmens geweest. Hij hield van het buitenleven, van de 
veelkleurigheid van de schepping. Wim zag deze wereld als een kunstwerk dat 
God had geschapen. Zelf had hij God beloofd om goed voor dat stukje natuur 
dat hem in zijn boomgaard was toevertrouwd te zorgen. Wim leefde dichtbij 
God, hij voelde verbinding met God. Hij schroomde ook niet om met Jan en 
alleman over zijn geloof te spreken. Te pas en te onpas refereerde hij aan een 
artikel in de Telegraaf waarin werd beschreven dat ook Albert Einstein, de grote 
wetenschapper uit de vorige eeuw, geloofde dat God de schepper van de aarde 
en heel het universum was.  
Wim Andeweg was een sociale man, maar tegelijk een eenling. Velen kenden 
hem als de man met de hoed die jarenlang in een appartement bij de 
afvaartplaats naar Tiengemeten woonde. Met talloze mensen maakte hij een 
praatje.  
Het was de laatste wens van Wim dat de afscheidsdienst in besloten kring 
slechts in aanwezigheid van zijn dierbare kinderen en kleinkinderen zou 
plaatsvinden. Op vrijdag 12 november heeft deze dienst plaatsgevonden en is 
Wim naar zijn laatste rustplaats op de algemene begraafplaats van 
Numansdorp begeleid.  
Wij bidden om de kracht en de vrede van God voor Marianne en Henk, Ingrid en 
Joep, Willemijn en Euft en de kleinkinderen.  
 
AGM 
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Uit de pastorie 
 
Stairway to heaven 
"Ik ga naar boven”, zei hij. Hij is 95 jaar oud, is kortgeleden gevallen en vindt het 
genoeg. “Ik ga naar boven”. Het klinkt alsof 'ie een boodschap gaat doen en zo 
weer terug is. Het klinkt zo gewoon. 
Als ik 'm een week later weer spreek, zegt 'ie exact hetzelfde. “Ik ga naar 
boven”. Eerlijk gezegd  had ik m'n twijfels. Hij lag zo fris en fleurig in z'n bed. Hij 
was zo spraakzaam. "De mensen denken dat zij aan de touwtjes trekken. Maar 
is er maar Eén die echt weet hoe het komt." En hij wijst naar boven. Zijn 
vertrouwen op God, zijn zeker weten ontroert me. Als het over 
God gaat, gaat het bij hem niet om geloven, maar om zeker 
weten. Vragen en twijfels mag een ander hebben, maar hij 
heeft ze niet.  En dat terwijl hij een zoon van 38 heeft 
verloren. Met zijn vrouw is hij toen door een diepe crisis 
gegaan. Aan het einde van mijn bezoek bid ik of God zijn kind 
thuis wil halen.  
 
Twee weken later, op zaterdag, belt z'n dochter: "Pa is 
overleden". Rustig is hij ingeslapen, Hij wist waar hij naar toe 
ging. De dochter en alle andere familieleden zijn verdrietig. Te 
midden van vijf generaties was hij het middelpunt. Z'n lach, 
de twinkeling in z'n ogen, de hartelijkheid en warmte die hij 
aan hen uitdeelde, wat zullen ze 't missen. 
 
Kortgeleden was het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We noemden de 
namen van de gemeenteleden die we in het afgelopen jaar aan God hebben 
toevertrouwd. God is te vertrouwen. Door Zijn Zoon - wiens komst wij binnenkort 
in de donkerste dagen van het jaar mogen vieren - weten we dat wij in leven en 
in sterven – voorgoed – veilig zijn bij Hem.  

 
Bij de diensten 
Zondag 12 december en 19 december. Op de vier 
Adventszondagen gaat het bij de kindernevendienst over het 
Bijbelboekje Ruth. Na het verlies van haar man vindt de 
vreemdelinge Ruth in Bethlehem bij Boaz opnieuw de liefde.  
Samen krijgen ze een zoon, Obed. Obed is de opa van koning 
David. En Obed en David staan beide in Matteüs 1:5 
en Lucas 3:31-32 vermeld als voorouders van Jezus. Bijzonder hoe de 
vreemdeling Ruth een onderdeel wordt van Gods reddingsplan voor de wereld.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Matte%C3%BCs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Lucas
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Kerstnacht 24 december 21.00 uur. In een sfeervol verlichte kerk vieren we de 
geboorte van de Zoon van God. Ons gemeentekoor Inspiration zingt 
verschillende prachtige ‘carols’, samen zingen we bekende liederen en we 
luisteren naar het Kerstevangelie uit 
Johannes 1. Het thema van de dienst is 
gekozen n.a.v. Joh.1: 14: VOL. We 
hopen dat er na de dienst warme 
chocomel en glühwein geschonken kan 
worden.  
Kerstmorgen 25 december 10.00 uur. We verheugen ons op de aanwezigheid 
van een aantal blazers van Crescendo. Met hen zingen we bekende 
Kerstliederen. We sluiten het Adventsproject af en lezen het Kerstevangelie uit 
Lucas 2. Het thema van de dienst is: FAKE NEWS?  
Oudejaarsavond 31 december 19.00 uur. In een ingetogen samenzijn kijken 
we terug op het jaar 2021. Het tweede achtereenvolgende jaar waarin het 
COVID-virus een stempel heeft gedrukt op ons leven en werken. Maar er was 
nog zoveel meer wat ons bezig heeft gehouden. We lezen 
Psalm 90. De dichter van deze psalm beseft dat het leven 
vluchtig is. Dat besef is voor de dichter reden om God te 
vragen om de wijsheid om zijn levenstijd goed te gebruiken.  
 
 
Ontmoetingsgroepen  
Inmiddels zijn er drie ontmoetingsgroepen van start 
gegaan. Bij alle groepen kunnen nog nieuwe 
deelnemers aansluiten.  

• De groep van Paul Konijnendijk  

(plusminus 40-60jarigen) komt op maandag 6 
december weer bij elkaar. Wil je meedoen. Mail 
naar Paul: paulkonijnendijk@upcmail.nl.  

• De groep voor (plusminus) 25-40jarigen  

van ds. Antje is al tweemaal bij elkaar geweest en 
komt op donderdag 20 januari  2022 weer bij 
elkaar. Je hoeft je niet aan te melden. De avond 
begint om 20.00 uur in de consistorie.  

• De groep voor 60-plussers, ook o.l.v ds.  

Antje komt op woensdag 1 december weer bij 
elkaar. De avond begint om 20.00 uur in de 
consistorie. U hoeft zich niet aan te melden.  
De bedoeling van de Ontmoetingsgroep is een goed 
gesprek over geloof en leven. Daarbij wordt elke 
keer de Bijbel als bron van inspiratie geopend. In de groep voor 60-plussers 
staat de Bijbel centraal.   

mailto:paulkonijnendijk@upcmail.nl
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Anderhalve meter 
Op de kerkenraadsvergadering van donderdag 11 november zijn de 
coronamaatregelen opnieuw doorgesproken en vastgesteld. Momenteel  
gelden de volgende afspraken. 
- Allereerst nog even dit: we blijven thuis bij klachten en laten ons dan zo 
 snel mogelijk testen, we schudden geen handen.  
- Bij binnenkomst, bij vertrek en tijdens verplaatsingen dragen we een 
mondkapje. De jassen nemen we weer mee naar 
onze plaats  
- Bij binnenkomst, bij vertrek en tijdens de dienst 
houden we ruime afstand van elkaar. We zitten  
op anderhalve meter afstand van elkaar.  
- Via de hoofdingang wordt de kerk betreden. 
Hierdoor is de koster in staat om alle kerkgangers 
optimaal over de kerk te verdelen. We verlaten de kerk door de drie uitgangen. 
Bij elke uitgang wordt gecollecteerd.  
- Omdat onze Eendrachtskerk vanwege de hoogte over een groot aantal 
kubieke meters beschikt, blijft het mogelijk om te zingen.  
- Na afloop wordt er géén koffie meer gedronken in de Ark. 
Tenslotte: het gebedenboek ligt weer achter in de kerk.  
 
 
 
 
Kerst 2021. De laatste In Eendracht van het jaar 2021. Het tweede 
achtereenvolgende jaar waarop het coronavirus een nadrukkelijk stempel  
heeft gedrukt en waarin overal veel is gesproken en gediscussieerd over  
de aanpak daarvan. Misschien bent jij er wel van moe van! Zeker als jij nog 
herstellende bent van een besmetting of werkzaam bent in de zorg of omdat  
het virus jouw sociale leven nadelig beïnvloedt. Het coronavirus heeft veel 
impact. Ook op onze onderlinge verhoudingen! Daarom spreek ik de hoop  
uit dat wij ons allemaal inspannen om ons in de maand december meer te  
laten beïnvloeden door het Kerstevangelie dan door het virus.  
Laten we ons - zo verschillend als we zijn – met vreugde scharen rondom  
de kribbe van de Zoon van God. Zacharias, de vader van Johannes de Doper 
zei over zijn komst het volgende: 
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 “Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God 
 zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen 
 en schijnen over allen die in duisternis verkeren, 
 in de schaduw van de dood, 
 zodat we onze voeten kunnen zetten 
 op de weg van de vrede” (Lucas 1: 78-79).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antje Groenendijk-Meindersma  
 
 
 
 

Kerstproject “Thuis in Bethlehem” 
 
De verhalen over het leven van Ruth staan centraal in het kerstproject. De 
verhalen staan in het teken van hoop voor een  nieuwe toekomst vanuit het 
perspectief van een vluchteling. Advent is de tijd van vooruit kijken, uitzien naar 
de komst van  de Redder die hoop voor de toekomst brengt voor alle volken. 
 
Naomi is met haar man en zoons gevlucht naar Moab, maar nu het donker is 
geworden in haar leven verlangt Naomi terug naar haar vaderland. Ruth, haar 
schoondochter kiest ervoor haar te blijven steunen en gaat met haar mee om 
vreemdeling te worden in Bethlehem. Door Boaz mag zij zich welkom voelen. 
Door hem kunnen Naomi en Ruth thuiskomen in Bethlehem. 
Boaz laat ons zien hoe wij instrumenten van God kunnen zijn, door Gods liefde 
ook aan de vreemdeling uit te delen. God maakt een nieuw begin door het 
huwelijk van Boaz en Ruth. Samen krijgen ze een zoon, die ze Obed noemen. 
Gods licht breekt door in het leven van Naomi, Ruth en Boaz. Obed, wat knecht 
betekent, wijst vooruit naar Gods Zoon. Obed is de grootvader van David. Uit 
Davids familie zal in Bethlehem de Messias geboren worden. Jezus zal de 
Knecht van de Heer zijn en redding brengen aan een wereld die verloren leek te 
zijn. Thuis in Bethlehem ontstaat hoop voor de toekomst.  
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Laten we in deze adventsperiode samen met andere ervaren hoe het is om 
afhankelijk te willen zijn van Gods zegen en als zegen voor anderen te zijn. 
Ruth is gevlucht, wordt gezien door Boaz en mag ervaren dat ze door God 
geliefd is. Net zoals Boaz mogen wij ook in onze tijd een instrument zijn door 
onze hand uit te steken naar de vreemdeling in ons land. Het kerstproject is 
samenwerking met Stichting Gave. Stichting Gave is een interkerkelijke 
organisatie die zich inzet voor de vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. 
Ze ondersteunen waardevolle contacten tussen christenen en vluchtelingen met 
praktische hulp, kennis, materialen en gezamenlijke activiteiten. Denk aan 
zomerkampen voor jongeren, Bijbelstudies, vriendinnendagen en 
huwelijksweekenden. Samen met kerken en vrijwilligers deelt Gave zo Gods 
liefde uit aan vluchtelingen. We delen uit, zodat we samen thuis mogen komen 
in Bethlehem, vertrouwend op Gods belofte dat Hij de Redder zal zenden. 
 
In de kerk laten we bij het kindermoment iets zien van en vertellen iets over een 
vluchtelingenkind. In de KND wordt een verhaal van Ruth verteld. 
 
We hopen op een goede Adventstijd.  
 
 
Namens 
de KND 
Gerrit Boon. 
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Bedankt 
 
Lieve mensen, 
                                        
Bij deze wil ik iedereen bedanken die mij, in welke vorm dan ook, aandacht 
schonken en een voorspoedig herstel toewensten na mijn heupoperatie die ik 
moest ondergaan. Dat heeft mij goed gedaan. 
De operatie mocht goed verlopen.  Nu revalideren, zodat ik binnenkort de 
dagelijkse taken weer op me  kan nemen en ook de kerkdiensten weer kan 
bijwonen, want die heb ik node gemist.                              
                     
Met vriendelijke groet, 
Sjanie Dekker-de Klerk 
 
 
 
 
 
 

Bedankt 
 
BESTE MENSEN 
 
Ik wil ieder die aan mij dacht door een kaart te sturen, te telefoneren, een 
bloemetje te sturen of te bezoeken op mijn 90e verjaardag hartelijk bedanken. 
Het is daardoor voor mij een fantastische dag geweest. 
 
Vriendelijke groeten Lijntje van der Velden. 
 
 
 
 
 

Bedankt 
 
Beste mensen, 
 
Bedankt voor de felicitaties ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijk. 
 
Met hartelijke groeten van Koos en Teunie Groenenberg.  
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Eendrachtsveiling uitgesteld 
 
Op 18 februari 2022 stond de eerst volgende Eendrachtsveiling gepland in de 
Ark. Het zou de zevende editie gaan worden waar door u, de veilingmeester en 
de veilingcommissie naar werd uitgekeken. De eerste stappen in de 
voorbereiding waren dan ook al weer gezet. 
 
Inmiddels merken we dat de corona besmettingen weer toenemen in Nederland. 
Een ontwikkeling waar we natuurlijk niet op hoopten, maar die we wel serieus 
nemen. We willen immers op een veilige manier deze Eendrachtsveiling kunnen 
organiseren met elkaar. In dat kader is dan ook besloten om de 
Eendrachtsveiling niet op 18 februari 2022 te laten plaatsvinden maar uit te 
stellen tot een nader te bepalen datum. We gaan uit van uw begrip voor deze 
keuze. 
 
In de tussentijd staat het aanbieders en kopers van nog niet uitgevoerde kavels 
uit de vorige Eendrachtsveiling alsnog vrij om deze in te lossen waarbij uiteraard 
wordt geadviseerd rekening te houden met de geldende coronamaatregelen. 
Weet u niet meer wat u had gekocht of had aangeboden, stuur dan een e-mail 
naar info@eendrachtsveiling.nl. Wij zoeken het voor u op. 
 
Met vriendelijke groet, 
De veilingcommissie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afscheid van onze ouderenpastor 
 
Nu onze ouderenpastor Bieneke de Waal-van der Vlies binnenkort afscheid van 
ons neemt, willen wij haar van harte dankzeggen voor haar inzet en 
betrokkenheid bij onze 80-plussers.  
In het bijzonder voor de zorgvuldigheid waarmee ze afscheidsdiensten in ons 
midden heeft geleid.  
Ook wensen wij haar bij haar taken elders veel zegen toe. Bieneke en Cor,  
het ga jullie goed!  
Tenslotte: op verzoek van Bieneke zal er geen officieel afscheid plaats vinden.  
Het college van kerkrentmeesters en de kerkenraad 
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Verslag van de kerkenraadsvergadering van  
9 september 2021 

 
1. Opening, welkom 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom 
waarna hij het woord geeft aan de dominee die de bezinning heeft 
voorbereid. 
Bezinning  
Ze vertelt het e.e.a. over de kerkproeverij van a.s. 10 oktober. In 
Engeland heet dit Back to church Sunday. Deze woorden geven het 
doel en lading van de kerkproeverij goed weer. Ze wil daarop voluit 
inzetten.  
Mensen die nog nooit, of heel lang geleden voor het laatst in de kerk 
zijn geweest, worden persoonlijk uitgenodigd. De KRO en EO 
ondersteunen deze actie ook.  
Tijdens haar huisbezoeken merkte ze dat er een aantal mensen is, dat 
eigenlijk wel (weer) naar de kerk wil, maar het lastig vindt om de eerste 
stap te zetten. 
Ze heeft een werkpapier gemaakt over hoe gastvrij een ieder is. Dit 
wordt doorgenomen. Vraag jezelf af, wie je zou willen uitnodigen. Bereid 
zo’n  gesprek goed voor. De taakgroep Pastoraat heeft 10 mensen 
gevonden die al lang niet meer in de kerk komen. Aan elk lid is een 
buddy gekoppeld (zie ook punt 8) 
Ze sluit dit punt af met een gebed. 

2. Agenda en notulen 
a. Vaststellen notulen vergadering 24-6-2021 en 26 -8- 2021  

Beide notulen worden ongewijzigd vastgesteld, met dank aan 
de schrijvers. 

b. Vaststelling agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

c. Wie heeft er iets voor de rondvraag?  
Hiervoor melden zich: enkele kerkenraadsleden. 

3. Mededelingen / Ingekomen stukken 
De scriba neemt de ingekomen stukken door . 
2 kerkenraadsleden bezoeken de bijeenkomst Toekomst lokaal kerk-zijn 
in de HW in de Petrakerk te Heinenoord 
Mededelingen: 
2 kerkenraadsleden willen met het moderamen van de gemeente 
Nieuwland spreken over de irreële beschuldiging van coronabesmetting 
in mei 2021. 
A.s. zondag wordt afgekondigd dat een gemeentelid haar taak als 
pastoraal medewerker heeft neergelegd. Op een later moment zal ze 
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(indien mogelijk samen met een ander gemeentelid) in een kerkdienst 
worden ontheven van haar taak. 
Er wordt met de dominee in november 2021 een evaluatiegesprek 
gehouden. 
Nogmaals vraagt de voorzitter aandacht voor het correct mailen naar 
elkaar: geen delicate kwesties via de mail ter sprake brengen, bellen is 
beter. 

4. Kerkenraadsdag 
Er wordt verslag gedaan. De datum blijft 30 oktober. 2 
kerkenraadsleden zijn dan afwezig. 
Er wordt gevraagd om vooraf een bedrag aan haar over te maken voor 
het etentje.  
Ze maakt een rijschema van auto’s waarin we met elkaar meerijden en 
geeft ieder een uitnodiging 

5. Viering Maaltijd van de Heer in de komende tijd en evaluatie 5 
september  
Er worden complimenten aan de diaconie gegeven die ook vertellen 
hoe zij er op terugkijken.  
Ieder vond het een mooie dienst en het was fijn dat dit weer mogelijk 
was. 
Er kwamen na de dienst ook gemeenteleden met complimenten. 
Hoe verder in de toekomst? Gezien de regelgeving van het RIVM is 
lopend voor de hand liggend. Aan tafel zitten lijkt niet erg praktisch. 
We besluiten om in de kerkenraadsvergadering van juni 2022 de 
Maaltijd van de Heer nogmaals te evalueren. 

6. Beleidsplan 2021-2025  Hoe verder 
Er wordt  een inleiding geschreven. De kerkenraad zou daarover 
kunnen praten op 7 oktober.  
De taakgroepen kunnen hun teksten tegen het licht houden en die 
actualiseren.  
De reguliere kerkenraadsvergadering wordt naar 14 oktober 
verschoven. 

7. Mededelingen startweekend 18-19 sept. 
Er zijn 24 aanmeldingen (aanvulling: dit zijn er uiteindelijk meer dan  
50 geworden).  
De overnachting gaat niet door. I.p.v. spelletjes op zondag is er een 
muzikale workshop Dit i.v.m. het handhaven van de anderhalve meter.  

8. Mededelingen kerkproeverij 11 oktober 
Zie ook punt 1. In de IE wordt een stuk geschreven over de 
kerkproeverij. Deze dienst wordt heel laagdrempelig. Er wordt gevraagd 
hoe mensen zullen reageren op een “gewone traditionele” dienst na die 
de 10e oktober. De dominee blijft positief gestemd; zo ontzettend veel 
zullen diensten niet verschillen met die van 10 oktober.  
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9. Mededelingen verlof dominee 
Dit punt wordt toegelicht: Ze voelt zich goed en kan meer aan dan 70%. 
Ze vertelt dat de situatie thuis meer ontspannen is. 

10. Taakomschrijving wijkteams  
Kort wordt de aanleiding en de doelstelling van de Taakomschrijving 
samengevat en de maker beantwoordt enkele vragen. Bij punt 3.5. 
wordt toegevoegd: Het CvK zal, voordat een actie wordt uitgezet, de 
wijkouderlingen informeren d.m.v. een lijst van nieuw ingekomenen. De 
Taakgroep Pastoraat zal jaarlijks deze taakomschrijving evalueren. 

11. Preekrooster 
Het viel het moderamen op dat er veel dezelfde predikanten 
terugkwamen in het rooster. Er is hierover overleg geweest. Het vinden 
van “nieuwe” dominees is lastig: ze wonen vaak te ver weg en de vraag 
is: passen ze wel in onze gemeente? 
De preekvoorziener staat open voor nieuwe namen van predikanten 
voor het rooster van 2023, ingebracht door gemeenteleden en/of  
kerkenraad. 
Omdat de kerkenraadsleden geen preekrooster hebben gekregen, 
kunnen zij het ook nog niet goedkeuren. Het preekrooster wordt 
doorgegeven door de scriba en de kerkenraadsleden kunnen hierop 
reageren. Na een week is het dan wel goedgekeurd. 

12. Evaluatie Online diensten, versoepelingen, koffiedrinken, dopen, 
KND? 
We moeten ons houden aan de 1,5 meter-regel: dus versoepelen is 
(nog) niet mogelijk. We wachten de persconferentie van de premier in 
september af. In de vergadering van 14 oktober praten er verder over. 
Koffiedrinken: als het weer het toelaat, drinken we buiten koffie, anders 
binnen. Als we binnen koffie drinken, pakken de mensen hun koffie/thee 
en gaan zitten aan een tafel. M.i.v. 3 oktober is er in de Ark 
koffiedrinken. Evaluatie op 14 oktober. 
Doopdienst 12 september: de puntjes worden op de i gezet. 
De Kindernevendienst: wil graag in de kerkenraadskamer dienst 
houden met de kinderen.  
Het CvK is zuinig zijn op de vernieuwde kerkenraadskamer en wil graag 
dat de KND plaatsvindt in de Ark. Het CvK had dit al besloten na de 
renovatie, er is echter niet gecommuniceerd met de kerkenraad en de 
KND. Er is, voor de corona,  KND geweest in de vernieuwde 
consistorie. De KND vindt het ongezellig in de Ark en is niet praktisch, 
omdat hun spullen in het dressoir van de kerkenraadskamer liggen en 
het kopieerapparaat dichtbij is.  
Het CvK gaat met de leiding van de KND in gesprek om tot een vergelijk 
te komen over de plaats van de KND. Er komt een bel in zaal 2. 
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De dominee wil graag de zanggroep oproepen om tijdens de dienst 
“moeilijke” liederen voor te zingen. 
Het CvK deelt met ons cijfers van bezoekers van de kerkdienst en 
kijkers naar ‘kerkdienst gemist’ 

13. Ledenadministrateur 
De ledenadministrateur stopt m.i.v. november 2021. Deze mededeling 
komt op de beamer, samen met de vraag naar kandidaten. Ook in de IE 
van oktober komt hierover een mededeling en een oproep. 
Op de kerkenraadsvergadering van 14 oktober bespreken we de 
binnengekomen namen. Zelf bedenkt de kerkenraad ook namen. 

14. Rapportages 
College van Kerkrentmeesters 
A.s. dinsdag 14 september komen de CvK’s van diverse kerken bij 
elkaar om te spreken over de Toekomst lokaal kerk-zijn in de HW. 
Er zal waarschijnlijk een Najaarsactie moeten komen, vanwege de 
tegenvallende opbrengsten van de verhuur van de Ark en de lagere 
collecten. Het CvK kijkt nog naar de halfjaarcijfers. 
Taakgroep Eredienst 
Deze is niet bij elkaar geweest.  Er ligt een verzoek om tijdens de 
passietijd weer een Choral Evensong te  organiseren in onze kerk. Er 
wordt hiervoor een vergadering bezocht. De kerkenraad stemt 
hiermee in. 
Taakgroep Pastoraat 
De Taakgroep wil graag de kerkzaal openen tijdens de 
koffieochtenden. Het kan een aanwijzing opleveren om te kijken of 
een stiltecentrum een reëel en haalbaar idee is. De kerkenraad gaat 
akkoord.  De taakgroep zoekt nog een rollator voor in de Ark. Men 
gaat op zoek.  
De wijkouderlingen willen heel graag toegang voor hun wijk tot het 
LRP; men wil graag goede en actuele informatie m.b.t de 
gemeenteleden. Het CvK komt hierop nog terug. 
College van Diakenen 
Het beleidsplan is besproken en de diaconie zal dit herschrijven. 
Tijdens een bespreking over de financiën van de diaconie is een 
opmerking gemaakt over het ontbreken van de Lief en Leed-pot sinds 
een aantal jaren.  
We besluiten om deze pot niet opnieuw in te voeren: de diaconie 
betaalt een bloemetje of geschenkje in het kader van lief en leed 
Er worden weer twee collecten gehouden m.i.v. 3 oktober.  Dit wordt 
gepubliceerd in de Nieuwsbrief. 
Met nog 3 anderen is naar een kerktuin in Barendrecht gekeken om 
ideeën op te doen. Later komt er een voorstel. 
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Taakgroep jeugd  
De organisatoren vertellen over het startweekend van 18-19 
september 2021 
Begeleidingscommissie  
Er is  een gesprek met over de coronatijd geweest. Dit was een 
heftige tijd. Er wordt t.z.t. nogmaals een gemeenteavond gehouden, 
mede gezien het succes van de vorige vergadering 
Werk van predikant 
Twee ontmoetingsgroepen maken een doorstart. Ze wil twee nieuwe 
groepen in het leven roepen, m.n. ouderen. 

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

16. Rondvraag 
Een CvK lid leest momenteel een boek, getiteld Hoe we het klimaat 
kunnen redden van Bill Gates: een aanrader. Vandaag stond in de krant 
dat de drie kerkelijke leiders ook gaan samenwerken me betrekking tot. 
het klimaatdoelen 
De dominee geeft aan dat via de PKN (www.zingenindekerk.nl) een 
aanbod binnen is gekomen voor een gratis optreden van een christelijke 
artiest/duo/groep. Dit zou kunnen plaatvinden in december. In verband 
met de optredens van Crescendo en Inspiration in december stelt ze 
voor om een artiest uit te nodigen die de kinderen aanspreekt. De 
kerkenraad gaat akkoord. 

17. Actualiseren Actie/besluitenlijst en controle jaaragenda 
De actie/besluitenlijst wordt geactualiseerd en de jaaragenda 
gecontroleerd. 

18. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering met het Onze Vader, maar dan op 
een uitgebreidere manier. Bij elke zin wordt een prikkelende opmerking 
gemaakt.  
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Van de diaconie 

In de maand december doen wij mee met het Kerstproject van Kerk  
in Actie: 
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland 
Wij hebben al eerder meegedaan aan projecten voor deze 
vluchtelingenkinderen, maar alle hulp is nog steeds héél hard nodig. Om u goed 
hierover te informeren hebben we minimagazines over deze actie in november 
uitgedeeld. 
Mocht u dit zijn misgelopen, dan liggen er nog steeds een aantal bij de 
uitgangen. We hopen dat de inhoud van het magazine overtuigend werkt zodat 
we een mooi bedrag kunnen overmaken. 
 
Want:  
Gammele tenten. Extreme kou of juist 
ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek 
aan schoon drinkwater, medicijnen, 
sanitaire voorzieningen. Jarenlang, 
onzeker wachten. Dat is de realiteit 
waarin duizenden kinderen in Griekse  
vluchtelingenkampen opgroeien.  
Aan een beter leven voor alle 
vluchtelingenkinderen willen wij graag  
een steentje bijdragen. 
Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in 
Actie hen met voedsel, kleding, zorg en 

onderwijs. 

Het gaat om kinderen die zijn gevlucht uit 
o.a. Syrië, Afghanistan. Ethiopië en Gaza. 
Kortom Hulp aan vluchtelingen 
Wereldwijd! 
 
Gedichtje uit het magazine: 
 
God, soms is het donker, We voelen ons alleen 
Het water van de zee, spoelt angstig om ons heen 
God, u ziet ons zitten, haalt ons uit de nacht 
We voelen vaste bodem. Het licht straalt onverwacht. 
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Bijbels Dagboekje 
Evenals vorig jaar kunnen er  (gratis} 
Bijbelse Dagboekjes worden besteld. 
We hebben dit jaar voor een ander boekje 
gekozen. Het zijn overdenkingen, 
geschreven door predikanten, steeds twee 
per bladzijde. Elke dag is voorzien van een 
bemoedigende tekst en voor de belangrijke 
momenten in het leven zijn er een aantal 
gebeden opgenomen. Iedere week begint 
met een inspirerend lied of een motiverende 
spreuk. 
 
Een dagboekje kan worden besteld bij: 
Anja Boon  0186 661271 
Gretha Werksma 06 25531814 
Marja Buth   0186 691143 
Paula van der Wel 0186 662620 
 

 
Verantwoording collectes oktober: 
Diaconiecollecte voor Gaarkeukens in Israël € 990,90 
Voor de kerk € 1378,28 
Giften voor: de diaconie  totaal € 20,-  
                    de kerk totaal € 80,- 
 
 
Alle gevers héél hartelijk dank! 
Rekeningnummer diaconie: NL 21 RABO 0361 8659 37 
Rekeningnummer kerkrentmeesters: NL 18 RABO 0373 7337 47 

 

Voor de collectes voor de diaconie en de kerk geldt: 
  

 

 
 
 
 

             Namens de diaconie, Gretha Werksma 
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Kerstwandeling door Zuid-Beijerland 
 
De Eendrachtskerk organiseert i.s.m. met c.b.s. De Regenboog een 
kerstwandeling door ons dorp op donderdagavond 23 december a.s.  
(van 18.30 u. – 20.30 u.) 
 
In groepen van ca. 25 à 30 personen, met 
een herder als reisgids, wandelt men langs 
een aantal ‘levende’ taferelen die een stukje 
van het kerstevangelie uitbeelden.  
Bijv. Maria krijgt bezoek van een Engel, Een 
heraut kondigt een volkstelling aan.  
 
De wandeling begint op het schoolplein en 
eindigt bij De Ark. 
 
 
De voorbereidingen zijn in volle gang , maar 
nog niet alle details zijn uitgewerkt op het moment van schrijven.  
 
In ieder geval worden de groepen samengesteld op basis van inschrijving. De 

bedoeling is dat men zoveel 
mogelijk als gezin (ouders, 
kinderen, opa, oma enz.) 
langs de taferelen loopt, 
waarbij de school rekening 
houdt met de jongste 
kinderen: die mogen als 
eerste starten.  
De wandeling, incl. de stops 
duurt circa 5 kwartier. 
 
 
 
 

 
Houd daarom de nieuwsbrief in de gaten voor verdere details. We hopen dat dit 
evenement kan doorgaan en dat verscherpte maatregelen de wandeling niet zal 
gaan blokkeren. 
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Afscheid 
 
Zoals u heeft vernomen, heeft de kerkenraad besloten om mijn jaarcontract niet 
te verlengen, dus is de tijd van afscheid aangebroken. 
 
Allereerst wil ik u bedanken voor de ontvangst, de ontmoetingen en de 
gesprekken die ik met u had, het vertrouwen dat er was. 
Ik heb als reisgenoot een stukje met u mogen meelopen op de levensweg. Een 
aantal mogen begeleiden tot de grens van de dood en in de uitvaartdienst 
mogen getuigen van het leven na de dood. 
Mijn weg mag verder gaan bij de Kruiskerk te Roosendaal, waar ik al vanaf 
september werkzaam ben. Daarnaast heeft de Prot. gemeente te Steenbergen 
mij gevraagd om per 1 december als kerkelijk werker in hun midden werkzaam 
te zijn. Daar heb ik van harte in toegestemd. 
Ik wens u Gods zegen toe op uw verdere levensweg. 
Onze wegen scheiden maar er mogen sporen zijn die wij achterlaten. 
Dat verteld ons het volgende verhaal van Paul Coelho. 
 
Het verhaal van het potlood 
Een jongetje keek naar zijn oma die een brief aan het schrijven was.  
Op een gegeven moment vroeg hij: “Oma, schrijf je een verhaaltje over wat wij 
samen hebben meegemaakt? Of schrijf je misschien een verhaaltje over mij?” 
Zijn oma stopte met de brief glimlachte en zei: ”ik schrijf inderdaad over jou. 
Maar belangrijker dan de woordjes die ik schrijf is het potlood waarmee ik 
schrijf. Ik zou willen dat als je later groot bent, net zoals dit potlood wordt.” 
Het jongetje keek nieuwsgierig naar het potlood maar kon er niets bijzonders 
aan ontdekken. 
Het is gewoon maar een potlood. 
Het is hoe je ernaar kijkt. Een potlood heeft 5 bijzondere dingen die jou tot 
iemand zullen maken die altijd in vrede met de wereld zal leven, maar dan  
moet je ze wel onthouden. 
Ten eerste 
Je zult misschien grootse daden verrichten, maar je mag nooit vergeten dat er 
een hand is die je leidt. Deze hand noemen we God, Hij zal je leiden naar Zijn 
wil. 
Ten tweede 
Af en toe moet je stoppen met schrijven, om de punt te slijpen. Daardoor heeft 
het potlood een beetje pijn, maar het wordt er wel scherper van. Dus je moet 
wat pijn kunnen verdragen, het maakt je tot een beter en scherper mens. 
Ten derde 
Als je met een potlood schrijft, kun je altijd uitgummen wat je fout schreef. De 
les is dat corrigeren wat we gedaan hebben niet slecht is maar belangrijk, om 
rechtvaardig door het leven te kunnen gaan.  



25 
 

Ten vierde 
Het belangrijkste van het potlood is niet het hout of de buitenkant, maar het 
grafiet dat er in zit. Dus wees steeds bezorgd om wat er binnen in je gebeurt. 
Ten vijfde 
Het vijfde dat een potlood bijzonder maakt, het laat altijd een spoor achter. 
Besef goed dat alles wat je in je leven doet, sporen zal achterlaten. Het is goed 
om daar voortdurend van bewust zijn! 
 
Met een hartelijke groet,  
Bieneke de Waal- van der Vlies 
Onze lieve vrouwestraat 123 
4735 AB Zegge 
 
 
 
 
 
 

Uitnodiging 
 
Wij willen wij u graag uitnodigen voor het Kerstfeest voor ouderen. 
De leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder en degenen die op de woensdagmorgen 
de inloop bezoeken zijn van harte welkom! 
 
Het zal plaatsvinden op woensdag 22 december in De Ark 
Vanaf 10.00 uur bent u welkom voor een kopje koffie met kerst traktatie 
Daarna vervolgen we met o.a. kerstzang, gedicht en kerstverhaal. 
Het wordt afgesloten met een feestelijke (brood)maaltijd. 
 
Om een indicatie te hebben om hoeveel mensen er komen, is het van belang 
dat u zich aanmeldt en of u opgehaald wilt worden. 
Dat kan voor 16 december bij: 
Ria de Groot, tel: 0186 651005 / 0633586075 l.groot21@upcmail.nl 
Lia Stolk, tel: 0186 662621      liastolk@upcmail.nl 
 
U begrijpt dat het natuurlijk alles onder voorbehoud is van de coronaregels. 
Maar laten we hopen dat het zijn doorgang kan vinden. 
Graag tot ziens! 
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Kerstkaartjes  
Rondom Kerst worden nog steeds heel veel kaartjes 
verstuurd. Misschien is het een leuk idee om één of 
meer gemeenteleden die in zorgcentra in de 
omgeving wonen, te verrassen met een kaartje. 
Hieronder vindt u hun namen en adressen. 
 
Mevr. P. Redert-Grinwis, Zomerplein 59, 3297 SE Puttershoek 
Mevr. K.C.van Nederpelt-Zevenbergen, Rembrandtstraat 63, 3262 HN Oud-Beijerland  
Dhr. A. Breure, de Buitensluis, Postbus 7332, 3280 AC Numansdorp 
Mevr. G. Leeuwenburg-Goudswaard, de Buitensluis K20 , Postbus 7332,  

3280 AC Numansdorp.  
Mevr. B.A.M. Eland-Verwijs, de Buitensluis, Postbus 7332, 3280 AC Numansdorp 
Mevr. L. van Drunen-Ewijk, Voorstraat 26, 3265 BV Piershil 
Mevr. T. van der Graaf, Heemzicht W212, Voorstraat 26, 3265 BV Piershil 
Mevr. M.D. van Vliet-Trouw, Heemzicht W203, Voorstraat 26, 3265 BV, Piershil. 
Mevr. J.A. Wesdorp-Evertse, Heemzicht, Voorstraat 26, 3265 BV, Piershil  
 
 

 

DIENST  
 

Zondag 31 oktober jl. heeft de @home commissie een bijzondere 
dienst georganiseerd met als thema “Twijfel “. De liederen werden 
begeleid door de @home band en de dienst werd geleid door ds Antje.  
De @home diensten nemen een aparte plaats in binnen het preekrooster. 
De diensten hebben een laagdrempelig karakter waarbij iedereen welkom 
is. Er worden voor vooral opwekkingsliederen gezongen en de diensten  
zijn meer interactief, d.w.z. dat de gemeente meer ingeschakeld wordt bij de 
dienst. Een mooi onderdeel van de dienst waren de verhalen van mensen 
die buitengewone belevenissen meegemaakt hebben. Belevenissen die als 
wonderen beschouwd kunnen worden. De gemeenteleden mochten 
reageren of het een waar of niet waar verhaal was door een groene of rode 
kaart op te steken. Al met al een mooie dienst met een mooie boodschap 
waar we met z’n allen tevreden op terug kunnen 
kijken. Er waren veel positieve reacties waar wij als 
commissie erg blij mee zijn.  
Graag nodigen wij u daarom uit voor de volgende 
@home dienst op zondag 6 maart 2022. 
 
Antje, Jolanda, Lisette en Johan 
 



27 
 

 



28 
 

Bericht van “Inspiration” betreffend concert 
 
Gemeentekoor “ INSPIRATION “  onder leiding van Fred de Vries, hoopt op 
zondagavond  19 december 2021 aanstaande  haar jaarlijkse Kerstconcert te 
geven  in de  Eendrachtskerk. Aanvang 19.00 uur. De kerk is open vanaf 18.30 
uur. Dit jaar met medewerking van het Mannenensemble “ Laudate”  onder 
leiding van Adri Poortvliet , die als gasten zullen optreden op dit concert. Ook is 
er veel ruimte gelaten voor samenzang van oude en nieuwe kerstliederen.  Het 
koor wordt op de piano begeleid door Rens van Rossum en  op het orgel speelt 
Adri Poortvliet. Een en ander volgens de richtlijnen van de kerkenraad en het 
advies van de PKN.  
Dit betekend dat aanmelding vooraf noodzakelijk is via : 06 431 25 634 (ook via 
app ) of  via mail  : jvanoudheusden1@kpnplanet.nl.  
We  dragen een mondkapje bij verplaatsingen en desinfecteren onze handen bij 
binnenkomst. Jassen nemen we mee naar de kerkzaal. We houden ons aan de 
basisregels zoals 1,5 meter afstand bij verplaatsingen. In de kerkzaal houden 
we twee stoelen vrij tussen buurman / vrouw als we geen huisgenoten zijn.  
De kerkzaal is uitsluitend toegankelijk via de hoofdingang. Na afloop van het 
concert  verlaten we de kerkzaal op aanwijzingen van de  koster via de 
hoofdingang en gaan we direct naar buiten.  
Voor het bezoek aan dit concert moet U in het bezit zijn van een 
coronatoegangsbewijs. We vragen U deze te tonen via de CoronaCheck-app  
(of print), samen met een identiteitsbewijs. De toegang tot het concert is gratis. 
Bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de kosten.  
Info : 06 43 12 56 34. 
 
 
 
 
 

Beknopte toelichting bij de begroting voor 2022 
 
Onderstaand een beknopte toelichting bij de begroting die is opgesteld voor het 
jaar 2022. 
De belangrijkste bladzijde met daarop zichtbaar de gehele begroting 
gecomprimeerd tot één bladzijde staat verderop vermeld en is genaamd: 
Verkort overzicht  
 
In deze begrote staat van baten en lasten zijn een drietal kolommen met 
getallen te zien. De eerste kolom geeft de bedragen behorende bij de 
verschillende begrotingsonderdelen voor 2022 weer.  De tweede kolom geeft de 
bedragen behorende bij de verschillende begrotingsonderdelen voor 2021 weer.  
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En de derde en laatste kolom geeft de werkelijke gerealiseerde bedragen bij de 
verschillende begrotingsonderdelen voor 2020 weer.   
 
Het overzicht is verdeeld in twee delen namelijk een opbrengsten en baten deel 
(het bovenste deel) en een uitgaven en kosten deel (het tweede deel).  
 
Komend jaar begroten we een verlies van € 2.354,00 (het geprognosticeerde 
verlies in 2021 was € 5.784,00) 
 
In het baten deel ziet u dat we meer opbrengsten hebben begroot voor 2022 
dan voor 2021. Namelijk € 186.410,00 voor 2022 ten opzichte van € 176.512,00 
voor 2021, ruim 5,5 % meer. 
 
De belangrijkste oorzaken voor de hogere begrote inkomsten zijn hogere 
inkomsten vanuit de verhuur van de Ark (we gaan er voor nu vanuit dat we 
minder last zullen hebben van de Corona maatregelen) en een hogere 
opbrengst vanuit de actie kerkbalans. Dit laatste als gevolg van het feit dat we 
vorig jaar aanzienlijk meer toegezegd hebben gekregen dan dat we begroot 
hadden, dat principe hebben we nu verwerkt in deze begroting. 
 
Ook in het lasten deel ziet u een stijging, maar dan van de begrote kosten voor 
2022. Namelijk van € 198.296,00 in 2021, naar € 204.764,00 in 2022. Deze 
stijging komt voort uit hogere onderhouds- en gebruikskosten van de kerkelijke 
gebouwen (duurdere energie prijzen) en een stijging van de kosten van de inzet 
van het pastoraat. 
 
Onderaan de begroting staat bij de post onttrekking bestemmingsreserves een 
bedrag vermeld van € 16.000,00. Dit bedrag is 10 % van het bedrag waarvoor 
we de pastorie aan de Ridder van Dorplaan hebben verkocht en waarvan we de 
opbrengst gedurende een periode van 10 jaar zouden gebruiken om de 
bezetting van een 40 % kerkelijk werker en een full time predikant aan te 
kunnen houden. Deze toevoeging van € 16.000,00 verkleind het werkelijk 
verlies van € 18.354,00 naar € 2.354,00.  
 
Zoals eigenlijk ieder jaar al gememoreerd zijn de financiën van onze gemeente 
niet alleen de verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters en of de 
kerkenraad, maar van alle gemeenteleden. Alleen door onze gezamenlijke 
(financiële) inspanningen kunnen we gemeente zijn en blijven. 
 
Met vriendelijke groet, Hans van Brakel namens het college van 
kerkrentmeester 
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Verslag kerkenraadsvergadering 14 oktober 
2021 

 
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.    Bezinning 

Hij wil iets vertellen over zijn huisbezoeken. Hij zou hier graag iets aan 
veranderen. 
Hij is voornemens om voortaan eerst een stuk uit de Bijbel te lezen i.p.v. 
een algemeen praatje. Hij leest een stukje voor uit Marcus 11 na vers 
20 uit de allernieuwste Bijbelvertaling (2021). Hierna vraagt hij of de 
kerkenraadleden ook bidden tot God maar dan op welke manier.  
Je mag dingen vragen aan God - doe je dat ook? Daarna zingen we 
Lied 704 Dank Dank nu allen God waarna hij voorgaat in gebed. 

1. Agenda en notulen 
a. Vaststellen notulen vergadering 9-9-2021 en verslag van 7-10-

2021  
Beide notulen worden ongewijzigd vastgesteld, met dank aan 
de notulist. 

b. Vaststelling agenda 
De agenda wordt gewijzigd. Punt 8 wordt aangepast. 

c. Wie heeft er iets voor de rondvraag?  
Er melden zich 3 kerkenraadsleden. 

2. Mededelingen / Ingekomen stukken 
De ingekomen stukken worden doorgenomen en daar waar nodig 
aangepast. 
De voorzitter is met een kerkenraadslid naar de bijeenkomst Toekomst 
lokaal kerk-zijn in de HW in de Petrakerk in Heinenoord geweest. Het 
was een goede bijeenkomst. Zij wachten op het evaluatie bericht en 
zullen het dan delen met de kerkenraad. 
N.a.v. het ingekomen stuk van de Open Hof over de expositie ‘God van 
de regenboog’ en de roze zondag geven enkele kerkenraadsleden aan 
dat ze het van belang vinden dat in onze kerk de ruimte is om hier 
aandacht aan te schenken. Er wordt besloten om dit onderwerp op een 
volgende vergadering te agenderen.  
Omdat de voorzitter op vakantie gaat zou hij de kerkenraad vergadering 
van 10 februari 2022 graag verzetten naar maandagavond 7 februari 
2022. De kerkenraad stemt hier mee in. 
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3. Evaluatie visie en missie beleidsplan n.a.v. vergadering 7-10-
2021 
De dominee vraagt of er nog opmerkingen zijn over de aanpassingen 
die ze n.a.v. de bespreking op 7 oktober heeft aangebracht. Niemand 
heeft er op of aanmerkingen. 
We besluiten als kerkenraad om een nieuwe avond te plannen om nog 
eens met elkaar van gedachten te wisselen over een aantal zaken met 
betrekking tot het beleidsplan en er wordt besloten dat dit op woensdag 
24 november om 20.00 uur zal plaatsvinden. Enkele kerkenraadsleden 
zullen deze avond voorbereiden. 

4. Kerkenraadsdag  --  vervolg 
Een kerkenraadslid meldt dat alles voor de kerkenraad dag van 30 
oktober geannuleerd is en het valt niet mee om in het voorjaar weer een 
nieuwe datum te kiezen. Nu vraagt ze of we het er mee eens zijn om 
ook te proberen in februari of begin maart een dag te plannen want het 
is wel belangrijk dat iedereen er bij is. Ze zal nieuwe data plannen en 
die doorsturen. 
Rooster van aftreden ambtsdragers 
Een diaken is aftredend en meldt dat zij na acht jaar weer opnieuw wil 
doorgaan waar we als kerkenraad heel blij mee zijn. 

5. Evaluatie kerkproeverij 11 oktober 
De dominee was tevreden over de opkomst. Er waren 120 mensen 
aanwezig maar van de mensen die speciaal uitgenodigd waren, zijn de 
meesten niet gekomen. Er wordt besloten om met het oog op een 
betere voorbereiding op de kerkenraadsvergadering van juni 2022 de 
kerkproeverij opnieuw op de agenda te zetten.              

6. Vacature ledenadministrateur 
De voorzitter vraagt aan de kerkenraad om namen van gemeenteleden 
te noemen waarvan zij denken dat deze geschikt zijn voor deze functie. 
De namen van 6 gemeenteleden worden genoemd.  
Er zal aan de huidige ledenadministrateur gevraagd worden of hij zijn 
vertrek zou willen uitstellen tot 1 januari 2022. 

7. Evaluatie Online diensten, versoepelingen, koffiedrinken, dopen, 
KND 
De voorzitter komt met het voorstel om de anderhalve meter in stand te 
houden en dit voorstel wordt aangenomen. Het maximum van 105 
mensen in een dienst laten we los. (Bij het verlaten van de kerk moet er 
wel gevraagd worden door de ouderling van dienst of iedereen op 
gepaste afstand de kerk wil verlaten.) Bij binnenkomst dient men door 
de midden ingang naar binnen te gaan. Wel gaan bij het verlaten van de 
kerk de andere twee uitgangen weer open. Ook daar zullen de twee 
collecte mandjes geplaatst worden. De buiging (i.p.v. een hand) van de 
ouderling van dienst naar de predikant aan het begin blijft gehandhaafd.  
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Op de Dankdagdienst van 7 november a.s. die tevens doopdienst is 
zullen er vòòr in de kerk kratten komen te staan met producten die voor 
de Voedselbank bestemd zijn Deze actie wordt op dankdag gehouden. 
De felicitatie voor de doopouders wordt wederom gedaan door het 
spelen van een enkele felicitatie liedjes. Een kerkenraadslid zal de 
bloemen commissie inlichten over de te maken “Dankdagstukken” voor 
in de kerk. 
Vanaf zondag 17 oktober zal Het Gebedenboek weer op de tafel achter 
in de kerk neergelegd worden. 

8. Rapportages 
a. College van Kerkrentmeesters 

Er wordt gemeld  dat de Online diensten nog steeds goed bezocht 
worden.  
Er wordt dit jaar een Najaars actie gehouden. Het CVK heeft met de 
kindernevendienst overleg gehad over zaal 2. Dit zal wel goed 
komen.  
Er is besloten in het CVK dat ze mee gaan doen aan de actie: 
“Groene kerken”. De informatie wordt naar de kerkenraad gestuurd. 
De voorzitter heeft een voorstel ontvangen om een beukenhouten 
gedachtenisschaal te laten maken ter vervanging van de huidige. 
Een gemeentelid heeft deze taak op zich genomen en zal zorgen 
dat deze schaal er komt. Deze schaal zat op de kubus komen te 
staan. De kerkenraad geeft hier zijn toestemming voor.  

b. Taakgroep Eredienst 
Een diaken meldt dat er op 28 november a.s. weer een Johannes 
de Heer zangdienst gehouden zal worden om 17.00 uur.  
De dominee meldt dat er op 31 oktober a.s. weer een @home 
dienst gehouden wordt. Deze dienst zal om 11.00 uur beginnen.  
De dominee vraagt of er dit jaar weer eens een “ouderen kerstfeest” 
georganiseerd kan worden op een middag in de Ark. Zij heeft aan 
de pastor gevraagd of zij hier haar medewerking aan wil verlenen. 
De dominee zal met de pastor afstemmen en bespreken of er een 
groepje bij elkaar kan worden gezocht die dit zouden willen 
organiseren.  

c. Taakgroep Pastoraat 
Een ouderling geeft aan dat er drie herdenkingsdiensten aankomen 
voor overleden gemeenteleden. 
Een ouderling geeft aan dat een gemeentelid de contacten met de 
Buitensluis zal gaan verzorgen. Ook gaan er 3 gemeenteleden als 
wijkmedewerker in zijn wijk aan de slag. De kerkenraad is verheugd 
dat hij mensen heeft weten te vinden voor deze taken. 
Tevens  meldt hij dat er vanuit de tuinploeg een fruitmand bezorgd 
is bij een lid van de tuinploeg.  
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d. College van Diakenen 
Een diaken meldt dat de begroting voor 11 november a.s. klaar 
moet zijn. Dit zal nagevraagd worden. 
Ook wordt gemeld dat de vrijwilligers voor de weeksluitingen in 
Heemzicht bij elkaar zijn geweest en dat een diaken deze taak zal 
overnemen met ingang van 01.01.2022 
Taakgroep jeugd 
De jeugdouderling en de dominee hebben in overleg met de 
voorzitter van de knd en een gemeentelid, die al eerder betrokken 
was bij de clubs, besloten om in de voorjaarsvakantie van 2022 een 
eerste vakantiekinderclub te organiseren. De aanleiding hiervoor is 
de grote opkomst op de zaterdag van het startweekend. Er waren 
55 kinderen aanwezig.  
De dominee komt ook nog even terug op het startweekend van 
afgelopen september. Ondanks dat het weekend geslaagd was, is 
de conclusie toch dat het van belang is dat m.n. de dienst op 
zondag niet alleen gericht is op jonge gezinnen.  

e. Begeleidingscommissie De commissie is niet bij elkaar 
geweest. 

f. Werk van predikant 
Geen bijzonderheden.       

9. Lief en leed gemeente 
Daar dit punt vertrouwelijk is wordt dit niet genotuleerd.   
  

10. Rondvraag 
Er wordt gevraagd of de dominee nu de allernieuwste Bijbelvertaling, 
dus die van 2021, gaat gebruiken. De dominee denkt hier nog over na. 
De dominee geeft aan dat zij de vraag heeft gehad van meerdere 
mensen of de kerkdiensten voortaan altijd om 10.00 uur kunnen 
beginnen dus ook in de zomer. 
Er wordt besloten om dit eens te bespreken op de eerstvolgende 
gemeenteavond. 

11. Actualiseren Actie/besluitenlijst en controle jaaragenda (oktober) 
De scriba neemt de Actie/besluitenlijst door en deze wordt verder 
geactualiseerd en de jaaragenda gecontroleerd. 

12. Sluiting 
De scriba sluit deze vergadering af met het voorlezen van een verhaal 
waarna we afsluiten met gezamenlijk bidden van het “Onze Vader” 
 

Volgende vergadering: donderdag 11 november.   20.00 uur  
(reguliere kr vergadering) 
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Zaterdag 18 december 2021 
Aanvang 16.30 uur 

Theater De Regenboog 
 

In een voorstelling van een uur legt Emilia Verdoes op een eenvoudige maar 
adembenemende en interactieve manier uit wat het Kerstfeest betekent. 

Heel geschikt voor het hele gezin. 

TOEGANG GRATIS 
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