JANUARI
2022

Predikant: Antje Groenendijk - Meindersma
Koninginneweg 6
3284 KJ Zuid-Beijerland
Tel. 0186-785712
Email: antjegroenendijkmeindersma@live.nl
Pastor:

vacant

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. L. de Vos, tel. 0186 – 662544
Email: ldakerkzb@xs4all.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
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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” FEBRUARI

2022

s.v.p. inleveren vòòr 15 januari 2022.
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
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: Paula van der Wel
Koster: Jaap Stolk
Organist: Jan van Veelen
Collecte:
1 Droomhuis Numansdorp
2 Kerk
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9 januari
10.00 uur: Ds. J.M. Wilschut, Rockanje
Kleur kerkelijk jaar: wit
Oppas: Lisette van Leeuwen
Nevendienst: beide gr.: Marjolein Groenenberg
Ambtsdrager van dienst: Peter Lankhaar
Diaken van dienst: Anja Boon
Koster: Gerrit Boon
Organist: Adri Poortvliet
Collecte:
1 Droomhuis Numansdorp
2 Kerk

16 januari
10.00 uur: Voorbereiding Maaltijd van de Heer
Ds. Antje Groenendijk-Meindersma
Kleur kerkelijk jaar: groen
Oppas: Ellen Konijnendijk
Nevendienst: beide gr.: Hanneke Zwijgers
Ambtsdrager van dienst: Ria de Groot
Diaken van dienst: Marja Buth
Koster: Jan Saarloos
Organist: Adri Poortvliet
Collecte:
1 Droomhuis Numansdorp
2 Kerk

23 januari
10.00 uur Viering en dankzegging Maaltijd van de Heer (lopend)
Ds. Antje Groenendijk-Meindersma
Kleur kerkelijk jaar: groen
Oppas: Marja Groenenberg
Nevendienst: beide gr.: Carolien de Kievit
Ambtsdrager van dienst: Gerrit Boon
Diaken van dienst: Paula van der Wel
Koster: Hans van Brakel
Organist: Jacob van Nes
Collecte:
1 Evangelische vakantie accommodatie in Frankrijk
2 Kerk
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30 januari
10.00 uur: (Her)bevestiging Ambtsdragers
Ds. Antje Groenendijk-Meindersma
Kleur kerkelijk jaar: groen
Oppas: Anita van Drunen
Nevendienst: beide gr.: Angelique de Jong
Ambtsdrager van dienst: Lia Stolk
Diaken van dienst: Anja Boon
Koster: Corné Wols
Organist: Adri Poortvliet
Collecte:
1 Evangelische vakantie accommodatie in Frankrijk
2 Kerk

6 februari
10.00 uur: Werelddiaconaat
Ds. Antje Groenendijk-Meindersma
Kleur kerkelijk jaar: groen
Oppas: Jacqueline Voogt
Nevendienst: beide gr.: Janine Wols
Ambtsdrager van dienst: Jan Buth
Diaken van dienst: Marja Buth
Koster: Jaap
Organist: Jan van Veelen
Collecte:
1
2 Kerk

Leesrooster van de kindernevendienst voor
de maand januari
2 jan. Johannes 1:35-52
9 jan. Genesis 37
16 jan. Genesis 39
23 jan. Genesis 40
30 jan. Genesis 41

Simon en Natanaël worden leerling van Jezus
Jozef verkocht als slaaf
Jozef en de vrouw van Potifar
De dromen van de schenker en de bakker
De droom van de farao
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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 beste wensen voor 2022
van de redactie, drukker en andere medewerkers
van In Eendracht.

Vanuit de pastorie
Geduld
Vandaag besteld, morgen in huis. Het is het devies van
veel webwinkels. Op bestelling ontvangen we in no time
alles wat we wensen en nodig hebben.
Toen in het najaar van 2020 najaar verschillende
farmaceuten een efficiënt coronavaccin op het spoor
kwamen, hoopten we dat we het virus in 2021 dankzij
de vaccins onder controle zou zijn. Maar uiteindelijk bleek die ‘quick fix’ niet
mogelijk. Het virus trekt z’n eigen spoor en wringt zich in onvoorziene bochten.
Niks niet vandaag besteld, morgen geregeld.
Nee, op dit moment is het voor ons allemaal zaak om ons aan te aanpassen en
ons geduld te bewaren. En dat kan verdraaid lastig zijn, zeker als je van jezelf
een ongeduldig type bent of omdat je als tiener of 20-er je energie kwijt moet,
leuke dingen wilt doen.
Geduld oefenen, dé uitdaging van dit moment. En als ons geduld na bijna twee
jaar coronacrisis eigenlijk op is, moeten we het tóch proberen aan te leren.
Want ijzer met handen breken, lukt echt niet.
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In de Bijbel, in de brief van Paulus aan de gemeente in Galatië, noemt Paulus
geduld in hoofdstuk 5: 22 als een onderdeel van de vrucht van de Heilige Geest.
Daarmee maakt Paulus duidelijk dat geduldig zijn een waardevolle eigenschap
is. Geduld is belangrijk, zeker als onze wensen, onze verlangens niet meteen of
zelfs helemaal niet worden vervuld. Het vraagt om moed en kracht om dat uit te
houden. Het vraagt om bezinning: alleen en samen nadenken over de vraag wat
ons helpt om door deze periode te komen en wat we maar beter kunnen los
laten.
Geduld leer je des te meer als je tot je door laat
dringen dat ons leven niet maakbaar is. Dat het
leven niet altijd leuk is, dat de herfst en de winter,
soms zelfs een barre winter ook voorbij komen.
En juist dan is geduld waardevol. Wachten op de
lente, op de zomer. Vaak figuurlijk, maar in dit
geval ook letterlijk, omdat het virus dat ons
plaagt in de warmte veel minder actief is.
Beste mensen, laat de Eendrachtskerk een plek zijn waar we elkaar in Gods
naam ontmoeten, samen bidden en zingen én sámen geduld oefenen.
In de wetenschap dat we er niet alleen voor staan, Psalm 62: 2-3.
2Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,
van Hem komt mijn redding.
3Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, nooit zal ik wankelen.

Bij de diensten
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.
Zondag 16, 23 en 30 januari: Het rooster van ‘Vertel het maar’ behandelt in
januari en februari het levensverhaal van Jozef. Omdat de vacature van de
ouderenpastor rond die tijd nog niet ingevuld zal zijn, is het op dit moment niet
in te schatten of ik in de verkondiging hieraan aandacht kan besteden of niet.
Ik hoop van wel, maar de tijd zal het leren.
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Anderhalve meter
Momenteel gelden nog steeds de volgende afspraken.
- 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.
Deze maatregelen zorgen ervoor dat u en jullie veilig onze diensten kunnen
bijwonen!! Van harte welkom!!
Ontmoetingsgroepen
Van harte hopen we dat de avondlockdown in het nieuwe jaar de geplande
bijeenkomsten van onze drie ontmoetingsgroepen niet zal dwarsbomen. Hou
vooral de nieuwsbrief in de gaten!
• De groep van Paul Konijnendijk (plusminus 40-60jarigen) komt op
maandag 7 februari weer bij elkaar. Wil je meedoen. Mail naar Paul:
paulkonijnendijk@upcmail.nl.
• De groep voor (plusminus) 25-40jarigen van ds. Antje komt op
donderdag 20 januari 2022 weer bij elkaar. Ben je boven de 40, maar
heb je nog (vrij) jonge kinderen, voel je vrij om aan te schuiven. doen.
Ouders met jonge kinderen zijn in deze groep goed
vertegenwoordigd. 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 26 januari 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.
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Vakantie
Van zaterdag 1 januari t/m zondag 9 januari hebben Kees en ik vakantie. In
voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met
onze scriba, Hans Vreeman.
2022
Later dan bedoeld, maar wel op tijd viel bij alle adressen in Zuid-Beijerland
een Kerstkaart van de Eendrachtskerk door de bus:
Hoop is een lichtje in je hart
dat vandaag licht geeft en morgen kracht.
In het voorbije voorjaar ontvingen wij zelf ook meerdere kaartjes met deze tekst.
De woorden maken het belang van hoop duidelijk: een mens kan niet zonder
hoop leven. Daarom wens ik u en jullie voor het nieuwe jaar hoop toe.
Hoop op de juiste behandeling en goede uitslagen….
Hoop op een einde aan de meeste corona-maatregelen…….
Hoop op een huis(je), een baan….
Hoop op minder stress en meer ontspanning………….
Hoop op minder irritatie en wantrouwen en meer verbondenheid……..
Hoop op meer gelijkheid en meer rechtvaardigheid………enzovoort…
…..enzovoort…….enzovoort…………………….
Tenslotte wens ik u en jullie bij de start van AD 2022 de zegen van God toe met
woorden uit het nieuwe liedboek (pagina 1317):
In ons hart en in ons huis
DE ZEGEN VAN GOD.
In ons komen en in ons gaan
DE VREDE VAN GOD.
In ons leven, op onze zoektocht,
DE LIEFDE VAN GOD.
Bij het einde, nieuw begin,
DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN,
THUIS TE BRENGEN.
AMEN
Met een vriendelijke groet,
Antje Groenendijk-Meindersma
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Dankbetuiging
De steppe zal bloeien
Wij danken u hartelijk voor de getoonde
belangstelling, kaarten, bezoekjes en telefoontjes na
het overlijden van mijn vrouw en onze moeder,
schoonmoeder en oma

Annie Quist-Buitelaar
Speciaal willen wij allen bedanken die geholpen
hebben om de onvergetelijke uitvaartdienst in de
Eendrachtskerk te verzorgen
C.M. (Kees) Quist
kinderen en kleinkinderen

Bedankt
Beste mensen,
Via deze weg wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten
met zoveel lieve woorden. Het heeft mij ONTZETTEND goed gedaan.
Daarvoor dank, ook namens de kinderen.
Gretha

9

VAN DE DIACONIE
De eerste drie zondagen van januari zijn de collectes van de diaconie bestemt
voor Droomhuis in Numansdorp.
Dit wordt een huis voor negen Hoeksche Waardse, verstandelijk beperkte,
jongeren, die er nu nog van dromen om daar straks (2025) zelfstandig te
kunnen gaan wonen.
Er is inmiddels grond aangekocht in de Havenstraat, waar ook voor stichting
Droomhuis wordt gebouwd.
Droomhuis verstandelijk beperkte jongeren wordt werkelijkheid: stichting koopt
grond in Numansdorp

De droom van negen verstandelijke beperkte Hoeksche Waardse jongeren én
hun ouders om in 2025 zelfstandig te wonen, wordt werkelijkheid. De Elisabeth
Stichting uit Rotterdam heeft aan de Havenstraat 23 in Numansdorp grond
gekocht waar ook voor stichting Droomhuis Hoeksche Waard wordt gebouwd.
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De laatste twee zondagen van januari zijn de collectes van de diaconie bestemt
voor de evangelische vakantieaccomodatie “Rehoboth” in Frankrijk. Waarvan de
broer van Ellen Lankhaar beheerder is.
Deze accommodatie wordt met sluiting bedreigd omdat zij voorzieningen
moeten aanschaffen met betrekking tot brandpreventie. Er moet een waterzak
aangeschaft worden. Dit kost inclusief installatie 5500 euro.
Dit wordt door de burgemeester opgelegd. Door de corona zijn er weinig
groepen geweest, hierdoor hebben ze geen reserves om dit te kunnen betalen.

De opbrengsten van de november en decembermaand worden verantwoord in
de IE van februari.

Verslag van de kerkenraadsvergadering van
11 november 2021
Opening, welkom.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom
waarna hij het woord geeft aan de jeugdouderling die de bezinning heeft
voorbereid.
1.

Bezinning.
Hij leest een stukje voor waarin hij allerlei suggesties geeft over waar
we ook eens aan kunnen denken om dingen te verbeteren zeker ook in
deze coronatijd en gaat daarna voor in gebed.

2.

Agenda en notulen
a. Vaststellen notulen vergadering 14-10-2021
De notulen worden doorgenomen en daar er verder geen op of
aanmerkingen zijn goedgekeurd met dank aan de notulist
b. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.
Als aanvullend punt de Kerkenraadsdag, dat wordt punt 4a
Eveneens als aanvullend punt de pastoraal medewerker dit
wordt punt 10a
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c.

Wie heeft er iets voor de rondvraag?
Niemand meldt zich

3.

Mededelingen / Ingekomen stukken
De ingekomen stukken worden doorgenomen en daar waar nodig
aangepast.
Er wordt het volgende gemeld:
De gedachtenisschaal is nog niet klaar.
De voorzitter zal het evaluatiegesprek met de ds. voeren in de 2e
helft van januari 2022

4.

Voortgang beleidsplan
Een CvK lid vertelt dat er op de vergadering van 24 november 5 vragen
worden gesteld aan de kerkenraad en het is dan de bedoeling dat
iedereen zijn mening geeft over wat hij of zij van deze vragen vindt. Een
ouderling zal als soort voorzitter optreden en anderen zullen proberen
er een verslag van te maken.
a) Er wordt gemeld dat de Kerkenraadsdag nu gehouden zal worden
op zaterdag 29 januari 2022.
Iedereen moet de coronapas kunnen tonen. Als er partners zijn die
’s avonds niet mee kunnen laat dit dan z.s.m. weten.

5.

Kerk in de HW
Er zijn geen op of aanmerkingen op het verslag dat rondgestuurd is na
het bezoek aan deze vergadering.
Verregaande samenwerking is nog ver weg. Het was een vruchtbare
avond en er wordt aangegeven dat het goed is dat er af en toe overleg
is met elkaar.

6.

Vacature ledenadministrateur stand van zaken
Het CvK heeft een prettige mededeling. Er is een opvolger bereid
gevonden deze taak op zich nemen. De kerkenraad is er blij mee. De
huidige ledenadministrateur zal zijn taken nu van lieverlee overdragen.

7.

Begroting College van Diakenen
Deze wordt op verzoek verplaatst naar de december vergadering.

8.

Begroting College van Kerkrentmeesters
Het CvK geeft een toelichting op de begroting zodat het voor iedereen
duidelijk is. Er zijn verder geen opmerkingen of vragen.
De begroting kan dit jaar digitaal ondertekend worden waarop het CvK
vertelt dat dit een prachtig systeem is.
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8a
Het gesprek met de pastoraal medewerker.
De voorzitter van het CvK vertelt dat er in het gesprek met haar is
verteld dat het jaarcontract niet verlengd wordt.
De voorzitter geeft aan dat de commissie om een nieuwe pastorale
medewerker te zoeken aan de slag kan gaan. Ook zou het handig zijn
als er iemand (eventueel uit de doelgroep) in de commissie zou kunnen
plaatsnemen die ervaring heeft met personele zaken zoals
sollicitatiegesprekken e.d.
9.

Evaluatie Online diensten, (versoepelde, aangescherpte maatregelen)
De voorzitter wil graag van de kerkenraad horen hoe zij hier in staan
voordat er een besluit genomen wordt.
Een kerkenraadslid vindt dat we als kerk een verantwoordelijkheid
hebben naar onze bezoekers toe en dat we daarom ook strak moeten
sturen.
De anderhalve meter maatregel moet terug en na de persconferentie
van vrijdag 12 november komt de kerkenraad hier op terug. De
meerderheid is het ermee eens maar men vraagt zich af hoe ver we
moeten gaan. Maar we vinden wel dat we dit goed moeten
communiceren. Men moet zich veilig voelen.
Er wordt besloten dat de Maaltijd van de Heer a.s. zondag 14 november
niet gevierd zal worden. De voorzitter zal de ds. hierover meteen
inlichten omdat de liturgie aangepast moet worden. Ook wordt er
besloten dat er geen koffie meer wordt gedronken na de dienst. We
besluiten dat het zingen gehandhaafd blijft. Het gebedenboek zal
blijven, achter in de kerk.
Er wordt gevraagd wat de coronamaatregelen voor effect hebben in
verband met de Eeuwigheidszondag. We besluiten dat de dienst
gewoon door zal gaan met gemeenteleden erbij. Alles wordt nog
doorgenomen met de ds.
Er wordt gevraagd of er op de koffieochtenden op woensdag ook op QR
codes gecontroleerd moet worden. Er wordt besloten eerst de
persconferentie van a.s. vrijdag af te wachten.
De voorzitter vraagt hoe iedereen de doopdienst van afgelopen zondag
ervaren heeft. Hij vond dat het wel goed verlopen is. Wel wordt
aangegeven aan dat er niet zoveel dingen meer op 1 dag gecombineerd
moeten worden. De onderdelen kregen niet de aandacht ze verdienden.
Een diaken zegt het prettig te vinden om de @home dienst van 31
oktober te evalueren. Dit agenda punt gaat naar de december
vergadering.
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10. Bloementuin uitleg.
De commissie geeft uitleg over de bloementuin. De commissie is bij
zo’n tuin in Barendrecht wezen kijken en ze hebben dat als heel leuk en
leerzaam ervaren. Er is een plan gemaakt. De vorm is een kruis dat
wordt bestraat en aan het eind de boom uit Jimramov die er al staat.
Ook komt er een vierkant met 4 cipressen, een pergola en een
natuurlijke afscheiding. Wellicht nog een waterpartij met een beeldje.
Onder de boom (die er al staat) zou een hoekje kunnen komen als een
soort stilte ruimte. Het plan wordt aan de kerkenraad getoond. Ook
zullen er naambordjes bij de planten komen en ook waar deze genoemd
worden in de Bijbel.
De kerkenraad vindt het fantastisch dat er zo goed nagedacht is over
dit mooie plan.
11. Rapportages
a. College van Kerkrentmeesters
Een CvK lid meldt dat de dankdagcollecte tot nu toe een
kleine 2600 euro heeft opgebracht. De najaarscollecte loopt
ook al.
Er kan een toolkit aangevraagd worden bij de Groene Kerk.
In verband met de hoge gasprijzen wordt er gemonitord wat
het verbruik van de verwarming is in de kerk.
Er zal waar het kan (in kleine ruimtes) elektrisch verwarmd
moeten worden.
Er wordt gemeld dat er een kast met slot moet komen in de
ruimte waar de Kindernevendienst gehouden wordt.
Een CvK lid geeft aan dat de Eendrachtsveiling uitgesteld
wordt naar juni 2022. Een ouderling vraagt naar het LRP
systeem.
b. Taakgroep Eredienst
Een diaken vraagt of de Johan de Heer dienst gezien wordt
als een kerkdienst. Dit is het geval.
De Evensong die staat gepland voor woensdagavond 15
december zal ook aangepast moeten worden.
c. Taakgroep Pastoraat
Een ouderling vertelt dat de koffieochtenden op woensdag in
de Ark steeds beter bezocht worden en dat de mensen die er
komen het als heel fijn ervaren. Ook geeft ze aan dat er een
programma is gemaakt om de koffieochtend voor Kerst iets
uit te breiden met het zingen van kerstliederen enz. Zij vraagt
of de diaconie hier qua kosten aan bij kan dragen. Die komen
er na de vergadering op terug.
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d. College van Diakenen
Ook dit jaar zal door de gezamenlijke kerken cadeaubonnen
en een boekje uitgedeeld zullen worden aan de minima.
e. Taakgroep jeugd
De jeugdouderling heeft met de ds. overleg gehad over het
ter ziele gaan van de clubs. Er is een plan voor een
vakantieclub. Ze willen rustig aan gaan beginnen met een
middag. Voor de kerstvakantie is er een kinderprogramma
aangevraagd en we hopen dat dit door kan gaan. Het is
wellicht handig om iemand van de JOR te betrekken bij de
plannen. Dat is al gedaan.
f. Begeleidingscommissie is niet bij elkaar geweest.
g. Werk van predikant, niet besproken ivm afwezigheid
predikant.
12. Lief en leed in de gemeente
Daar dit punt vertrouwelijk is wordt dit niet genotuleerd
13. Rondvraag
De organisatie Kerk in het Dorp had besloten een kerstwandeling te
organiseren. Er was al een draaiboek gemaakt maar de dames van
Kerk in het Dorp zijn afgehaakt. Een ouderling heeft daarna een
vergadering gehad met de Regenboogschool en die waren er heel blij
mee. Deze wandeling gaat dus door op 23 december met de
schoolkinderen van groep 1 tot en met 8. Het is voor het hele gezin. De
betreffende ouderling die hier al maanden mee bezig is gaat alles nog
verder uitwerken en is blij dat de wandeling doorgaat.
Een ouderling deelt mee dat er iemand bereid is gevonden om als
wijkmedewerker aan de slag te gaan in wijk 1.
14. Actualiseren Actie/besluitenlijst en controle jaaragenda (oktober)
Een kerkenraadslid neemt de Actie/besluitenlijst door en deze wordt
verder geactualiseerd en de jaaragenda gecontroleerd.
15. Sluiting
De voorzitter sluit deze vergadering af met het gezamenlijk bidden van
het Onze Vader.
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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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Actie Kerkbalans in een nieuw jasje
In 2022 gaan we de Actie Kerkbalans qua vorm wat anders uitvoeren dan dat u
van het College van Kerkrentmeesters gewend bent. Dit in het vervolg op de
Actie Kerkbalans Plus workshops die een aantal CvK-leden de afgelopen
maanden gevolgd heeft.
We proberen de actie persoonlijker te maken in plaats van erg veel in
te zoomen op: dit zijn onze jaarlijkse kosten en dat moet de actie dus opleveren.
Eind december ontvangt u al een fraai vormgegeven aankondiging van de actie,
waarna u half januari het verzoek om uw bijdrage ontvangt in de vorm van een
brief, een machtigingsformulier en een acceptgirokaart.
We zijn benieuwd wat u ervan gaat vinden.
Het College van Kerkrentmeesters
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EENDRACHTSKERK
Koninginneweg 4
3284 KJ Zuid-Beijerland

WOENSDAG
2 maart 2022
VAKANTIEKINDERCLUB
10.00-12.00 u. voor 6-9-jarigen
14.00- 16.00 u. voor 10-12-jarigen

Wat gaan we doen?
Muziek maken en zingen –
poppenkast kijken – spelletjes
– knutselen
TOEGANG GRATIS
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