FEBRUARI
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” MAART

2022

s.v.p. inleveren vòòr 15 februari 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

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 stolk
Organist: Jan van Veelen
Collecte:
1 Kerk in Aktie Nepal
2 Kerk

2

13 februari
10.00 uur: Ds. Antje Groenendijk-Meindersma
Kleur kerkelijk jaar: groen
Oppas: Ilona Schilperoord
Nevendienst: beide gr.: Linda Bezemer
Ambtsdrager van dienst: Peter Lankhaar
Diaken van dienst: Marja Buth
Koster: Gerrit Boon
Muzikale medewerking: Combo
Collecte:
1 Kerk in Aktie Nepal
2 Kerk

20 februari
10.00 uur: Ds. P. Schelling, Monster
Kleur kerkelijk jaar: groen
Oppas: Astrid van der Bie
Nevendienst: beide gr.: Janneke van Berkel
Ambtsdrager van dienst: Ria de Groot
Diaken van dienst: Paula van der Wel
Koster: Jan Saarloos
Organist: Adri Poortvliet
Collecte:
1 Stichting babyspullen
2 Kerk

27 februari
10.00 uur Ds. Antje Groenendijk-Meindersma
Kleur kerkelijk jaar: groen
Oppas: Monique Ros
Nevendienst: beide gr.: Angelique de Jong
Ambtsdrager van dienst: Gerrit Boon
Diaken van dienst: Anja Boon
Koster: Hans van Brakel
Organist: Jacob van Nes
Collecte:
1 Stichting Babydpullen
2 Kerk
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6 maart 1ste zondag in de 40-dagen tijd
10.00 uur: Ds. Antje Groenendijk-Meindersma
Kleur kerkelijk jaar: paars
Oppas: Lisette van Leeuwen
Nevendienst: beide gr.: Mariska Blaak
Ambtsdrager van dienst: Lia Stolk
Diaken van dienst: Anja Boon
Koster: Corné Wols
Muzikale medewerking: @home band
Collecte:
1
2 Kerk

Leesrooster van de kindernevendienst voor
de maand februari
6 febr.
13 febr.
20 febr.
27 febr.

Genesis 42
Jozefs broers halen graag in Egypte
Genesis 43-44
Benjamin gaat mee naar Egypte
Genesis 45:1-36:7 Jozef herenigd met zijn broers en vader
Johannes 11:45-57 Kajafas bedenkt het plan om Jezus te doden

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.

Bedankt
Na mijn knieoperatie (eind november) heb ik heel veel kaarten, bloemen en
telefoontjes mogen ontvangen.
Het doet je goed dat zoveel mensen aan je denken.
Hartelijk dank daarvoor.
Gerrit Boon
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In

Memoriam

Leendert Bos 10 maart 1947 - 18 december 2021
Op zaterdag 18 december overleed Leen Bos in de leeftijd van 74 jaar.
Leen was al enige tijd ernstig ziek. Hij hield van het leven. Hij hield van zijn zoon
en zijn gezin. Met veel plezier paste hij jarenlang op zijn drie kleinzonen.
Hij had een passie voor duiven, hield van tennis én van schaatsen. Hij hield van
Zuid-Beijerland, wist veel van de geschiedenis, kende veel jaartallen.
Hij was een echt familiemens, zeer verbonden met zijn broers en zussen.
Van zijn geliefde moeder kreeg hij het geloof aan gereikt. Zonder vragen en
zonder twijfel nam hij het van haar aan. Toen hij wist dat hij ging sterven,
vertrouwde hij zich volledig toe aan God.
Op vrijdag 24 december is in besloten kring afscheid van Leen genomen.
Wij wensen Wouter en Dorine, Merijn, Tijmen en Valentijn en alle familie troost
van God en troost van mensen om hen heen toe.

Bedankje.
Beste mensen,
Hartelijk bedankt voor de felicitaties ter gelegenheid van ons 55 jarig huwelijk.
Met een hartelijke groet van Wim en Willy Schilperoord.
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Vanuit de pastorie
De toekomst van de EENdrachtskerk
In de kerkenraad zijn we sinds oktober
bezig met het opstellen van het beleidsplan ’21-‘25.
Begin december van het afgelopen jaar werd er
een tweede vergadering aan dit onderwerp gewijd.
De kerkenraadsleden gaven uitgebreid antwoord
op de volgende vragen: hoe staan we er als EENdrachtskerk op dit moment
voor en hoe willen we er over vier jaar voor staan? En wat hebben we nodig om
onze doelen te bereiken? Belangrijke vragen voor de kerkenraad, maar
evenzeer voor gemeenteleden. Vandaar dat de kerkenraad in haar vergadering
van januari heeft besloten om in ons midden een enquête te houden. Niet een
enquête die we zelf gaan opstellen, maar een enquête die door de landelijke
kerk in samenwerking met de Protestantse Theologische Universiteit is
opgesteld. Deze enquête heet Nieuw Kerkelijk Peil
(https://www.pthu.nl/onderzoek/projecten/nieuwkerkelijk-peil/) en is ontwikkeld om de plaatselijke
gemeente te helpen om gericht en goed na te denken
over de toekomst, over de sterke punten en over de
behoeften en verlangens die er leven. Binnenkort hoort u
hier meer over.
Ondertussen heeft de kerkenraad al een aantal speerpunten
geformuleerd en zal ik in de komende maanden over elk van deze speerpunten
iets schrijven. Deze keer gaat het over positiviteit.

Positief
Op maandag 27 december haalde ik een boosterprik in AHOYRotterdam. Ik was niet de enige. Voor mij stonden honderden wachtenden in de
rij voor één van de 40 prikplekken. Een kleine oefening in geduld. Rondom mij
gonsde het van de ‘goede’ ideeën over hoe het boostercircus (véél) soepeler en
efficiënter georganiseerd zou kunnen worden. Eén voorbeeldje maar, van de
talloze. In ons landje hebben 17 miljoen mensen een mening over het
coronabeleid, over de politiek, over het Nederlands elftal enzovoort. Een mening
wijst op betrokkenheid. Dat klinkt goed en is goed. Het vervelende is echter dat
onze input regelmatig niet verder gaat dan scherpe woorden en beschuldigende
vingers: die aanpak deugt niet!! Maar helpt deze negatieve insteek bij het
oplossen van prangende vragen en problemen? Lang niet altijd.
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In het gesprek op de kerkenraad van december kwamen wij eensgezind
tot de conclusie dat wij waarde hechten aan een positieve sfeer. In ons eigen
midden, in het bijzonder op vergaderingen, maar ook in de gemeente, in de
gesprekken over het reilen en zeilen van onze gemeente, over de diensten,
enzovoort. Daarom heeft de kerkenraad als één van de
doelen van het beleidsplan geformuleerd om elkaar binnen en
buiten de kerkenraad aan te moedigen en te helpen in het
geven van positieve en opbouwende feedback. Wij vinden dit
belangrijk omdat wij als kerk een gemeenschap zijn waarin de
liefde van God voor ieder mens centraal staat en omdat een
dergelijke gemeenschap is gebaat bij vriendelijkheid, geduld
en waardering.
Vanzelfsprekend betekent dit niet dat er geen kritische noten gekraakt
mogen worden. Als een bedrijf of organisatie en ook een kerk als de onze zich
wil ontwikkelen, is een kritische blik nodig en zinvol. Maar dan wel vanuit een
positieve insteek. Want feedback gaat niet alleen over dat wat niet goed is en
dat wat beter kan, maar ook over wat wel goed is. Laat daarom waardering voor
alles wat we als gemeente en kerkenraad met elkaar doen, de ondertoon
vormen van alle feedback. Als kerkenraad proberen we hierin voorop te gaan en
naar beste kunnen gestalte te geven aan de onderstaande woorden uit
Romeinen 12.
10Houd van elkaar zoals broers en zussen van elkaar houden.
Laat altijd zien dat je respect hebt voor de ander.
11Doe dat met heel je hart, laat de heilige Geest in je werken, en dien God, de Heer
(Romeinen 12: 10 en 11)

Tenslotte: mocht u op basis van deze bijdrage de conclusie trekken, dat
de sfeer in de kerkenraad te wensen overlaat, negatief is, dan zit u er naast.
Onze insteek is: van goed naar (nog) beter!!

Bij de diensten
Zondag 30 januari. Op het preekrooster staat bij
deze zondag aangegeven dat de bevestiging van
ambtsdragers plaats vindt. Omdat er op dit
moment geen vacatures zijn, is er enkel sprake
van een herbevestiging. Diaken Anja Boon zal voor
nog een termijn van vier jaar worden bevestigd. Als kerkenraad zijn we blij met
deze keuze van Anja. Vanwege de ziekte van Gretha Werksma maakt Anja
momenteel ook deel uit van het moderamen. Ook in deze dienst lezen we over
Jozef. Dit keer uit Genesis 41.
Zondag 6 februari. In Genesis 42 ontmoeten Jozef en zijn broers elkaar aan
het hof van de farao. Wat een spannende ontmoeting is dat!!
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Zondag 13 februari. Op deze zondag is een combo aanwezig bestaande uit
Theresia Kranendonk, één van onze Jannen, Rens van Rossum en Niels
Robbemont en daarnaast ook een blazersensemble onder leiding van Arnold
Zwijgers. In de dienst staan liederen van Joh. de Heer centraal. We lezen voor
de laatste keer over Jozef en zijn familie en leggen waarschijnlijk de verbinding
tussen Jozef en Jezus.
Zondag 27 februari. Doopdienst. We verheugen ons op de doop van Safira
Rosalina Vreeman in ons midden. Safira is geboren op 19 juli 2021 en is het
dochtertje van Matthijs Vreeman en Carlotta de Bock. In het zichtbare teken van
de doop zien we Gods liefde voor mensen, ook voor de kleine Safira. Matthijs
en Carlotta wonen in Spijkenisse.
Zondag 6 maart. 11.00 uur @HOME-dienst. Op het
moment van schrijven hebben Johan, Jolanda, Lisette
en ondergetekende nog niet vergaderd. Dus is het
thema van de dienst nog niet bekend. Wel is bekend dat
de @HOME-band aanwezig is en dat het opnieuw een
interactieve én actuele dienst wordt.

Rondom corona
Met verlangen zien we uit naar het moment dat we weer diensten met
kerkgangers kunnen organiseren. In onze omgeving zijn er meerdere – ook
PKN - kerken die al weer open zijn, maar onze kerkenraad heeft zich tot nu toe
altijd geconformeerd aan de afspraken die in het CIO (interkerkelijk contact in
overheidszaken) tussen de overheid en de kerken zijn gemaakt. Daarom
proberen we ook nu ons geduld te bewaren en zijn ondertussen blij met de
mogelijkheden van online-samen-vieren.
Dankbaar zijn we voor mogelijkheden die de nieuwe camera
biedt. De beelden wisselen zich af en brengen goed in beeld wat
er te beleven valt. Een echte aanwinst, waarvoor wij het college
van kerkrentmeesters en hun kompanen van harte bedanken!
Van harte hopen we dat we met onze diensten op deze manier
mensen binnen onze gemeente en er buiten – bijvoorbeeld in ons
dorp - kunnen bereiken.
Dankbaar zijn we ook voor de inbreng van onze zanggroep en
organisten. Ook zij leveren een waardevolle bijdrage.
Tenslotte nog dit:
heeft u ontdekt dat bij de orgelconcerten van onze organist Adri Poortvliet
op zondagavond van 19.00-20.00 uur niet langer het orgel,
maar de organist in beeld worden gebracht??
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Peter gaat en Leendert komt
Tien lang is Peter Ruijtenberg ledenadministrateur van de EENdrachtskerk
geweest! Tien jaar lang heeft hij gewerkt met het digitale
ledenadministratiesysteem LRP. Toen hij begon, was dit systeem kort daarvoor
door de landelijke PKN ingevoerd. Het systeem maakte het mogelijk dat heel
veel informatie plaatselijk kon worden ingevoerd en bijgehouden. Peter heeft dat
altijd met veel precisie gedaan. Talloze wijzigingen heeft hij bij gehouden en
doorgegeven aan betrokkenen. Elke maand werden de mutaties in ons
maandblad In Eendracht doorgegeven.
Wij danken Peter zeer voor zijn inspanningen
en hopen hem t.z.t. ook in een kerkdienst in
het zonnetje te zetten.
Heel fijn is het dat Leendert de Vos inmiddels
in de voetsporen van Peter is getreden. De
mutaties in de In Eendracht zijn alweer voor
de tweede keer van zijn hand.

Ontmoetingsgroepen
Op dit moment zijn de volgende bijeenkomsten van de Ontmoetingsgroepen
gepland.
• 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 17 februari 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. Inloop vanaf 19.45 uur.
• De groep voor 60-plussers, ook o.l.v ds. Antje komt op woensdag
23 februari 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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Utsetter
“Moet je daar zo nodig God weer bijhalen??”
“Nee hoor, Hij was er al”.
Met een vriendelijke groet,
Antje Groenendijk-Meindersma

VAN DE DIACONIE
De eerste 2 zondagen zijn de collectes van de diaconie voor het doel van kerk
in aktie : Nepal
De werkloosheid in Nepal is hoog.
Kerk in Aktie creëert voor 2200
jongeren werkgelegenheid, zodat
zij in hun eigen omgeving een
menswaardig bestaan kunnen
opbouwen.

De derde en vierde week zijn de collectes bedoelt voor stichting babyspullen.
In Nederland groeit 1 op de 13 kinderen op in armoede. Er worden 13000
kinderen per jaar onder de armoedegrens geboren. Dat zijn 35 baby’s per dag.
Door het verstrekken van een gratis babystartpakket, kan ieder kind een goede
start maken.
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Wij zamelen al een tijd kleertjes in voor stichting babyspullen, maar nu willen wij
deze maand ook geld inzamelen, zodat de stichting spullen kan kopen waar
ook nog behoefte aan is.
En voor de ondersteuning voor de huur
van het pand en vervoer.

Wij bevelen deze acties van harte bij u aan.

Verantwoording collectes en giften november 2021:
collectes diaconie, Roemeense Wereld: € 730,51,
digitale giften en collectes kerk:
€ 1.414,40,

giften: € 40
giften: € 160

Verantwoording collectes en giften december 2021:
Collectes diaconie, Geef Licht: € 1.503.31 giften: diaconie € 25,
bloemen € 60
Digitale giften en collectes kerk: € 782,21 giften: kerk
€ 25
Alle gevers heel hartelijk bedankt!
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En ineens gebeurde het (weer) ………..
Als gevolg van de coronamaatregelen, die half november weer werden
afgekondigd, kon helaas het geplande Kerstconcert van “Inspiration” geen
doorgang vinden, jammer, want alle muzikale voorbereiding is helaas voor niets
geweest.
Die zondagavond 19 december dus geen Kerstconcert, nou, daar was snel
“vervanging” voor geregeld, om toch nog enige verbondenheid met de
Eendrachtskerk (juist in deze tijd) te laten voelen, werd het een “Orgelbespeling
in Kerstsfeer”.
Gezien de reacties is daar veel naar geluisterd en kwamen we tot de conclusie
dat dit een vervolg moest hebben. Dat werd op zondagavond 2 januari een
Orgelbespeling met als thema “Nieuwjaarsconcert”.
Ook dáár is weer door veel mensen naar geluisterd en weer werd er spontaan
op gereageerd. Sommigen kwamen nog met suggesties om het op één of
andere manier “nog aantrekkelijker” te maken, dat is niet tegen dovemans oren
gezegd, u hebt gezien, voorafgaand aan de bespeling wordt er even een
toelichting op het programma gegeven.
En mogelijk gebeurt er binnenkort nog iets waardoor het luisteren
aantrekkelijker wordt………
Omdat “In Eendracht” al verschenen was, hebben we getracht om de publiciteit
te laten lopen via het regionale kerkblad “De Protestantse Kerk”, de website van
de Eendrachtskerk, het Kompas en Facebook.
Heel fijn dat deze bespelingen ook worden opgenomen in de wekelijkse
Nieuwsbrief van de kerk.
Ik kan u vast vertellen dat er een volgende Orgelbespeling is op zondagavond
16 januari en zondagavond 30 januari.
Fijn dat daar belangstelling voor is, en dat óók niet alleen door u, maar ook van
luisteraars buiten Zuid-Beijerland. Zo krijgt dit orgel de aandacht en bekendheid
die het verdient! Hou de pers in de gaten, we proberen elke keer een gevarieerd
programma samen te stellen.
Ik prijs me gelukkig, dat mijn “vaste assistente” tijdens de bespelingen mijn
dochter Jacqueline is, zij zet de registraties klaar, óók onder het spelen, en slaat
de bladzijden om, want een organist moet met twee handen blijven spelen, dus
is assistentie onmisbaar, ja, noodzakelijk.
Dankjewel Jacqueline!!
Bij aankomst rond half zeven is er altijd even een praatje onder de koffie,
of koffie tijdens een praatje, de ontvangst is prima!
Wát een gastvrijheid! Dank jullie wel!
Zo, we zijn even bijgepraat, ik wens u veel luistergenoegen.
Met muzikale groet,
Adri Poortvliet
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Lieve gemeente,
Afgelopen 22 december vierden we kerstfeest op de Idahoeve.
We dronken warme chocolademelk en roosterden marshmallows. Omdat
vanwege de corona maatregelen ook het kerstfeest dit jaar anders vorm kreeg,
willen we er graag iets over schrijven. Ons thema was dit jaar lichtpuntjes. Elke
avond in de decembermaand branden we de adventskaars en vroegen na de
maaltijd aan onze bewoners naar de lichtpuntjes van de dag. Op 22 december
lazen we die nog eens voor. Het was een verzameling van een zonnige dag, het
zien van de regenboog, tot het ontvangen van een kaartje of een plantje en dat
Max Verstappen wereldkampioen was geworden. We spraken erover dat het
licht zoveel sterker is dan het duister. De winter is vaak een wat lastigere tijd
voor onze bewoners. Dus met elkaar stilstaan bij lichtpuntjes en met elkaar een
feestelijke dag mogen beleven was een groot Lichtpunt in het leven van de
bewoners. We maakten muziek. Bewoners maakten heerlijke hapjes en na het
toetje kwam er een grote kar met voor iedereen een cadeautje binnen. Die
cadeautjes mochten we ook dit jaar weer van jullie ontvangen. Namens alle
bewoners en medewerkers willen we jullie daar heel heel hartelijk voor danken.
Het maakte het echt een
feestelijke dag waar ieder zich
door de Eendrachtskerk gezien
voelde.
Hopelijk kunnen we elkaar bij
gezondheid weer in het echt
ontmoeten. Onze bewoners
wensen jullie ook dit jaar heel
veel mooie lichtpuntjes toe.
Warme groet van de bewoners
en medewerkers van de
Idahoeve
Tiengemeten 8
3284 BE Zuid Beijerland

(ingezonden door
Tabita van Rijswijk)
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Verslag Kerkenraadsvergadering 9 december 2021
Opening, welkom
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De
dominee kan vanavond niet aanwezig zijn en de voorzitter concludeert dat we
allemaal aangeslagen zijn na een noodlottig ongeval van een van de diakenen.
Zij wacht nu op een plekje in het revalidatiecentrum Rijndam. De voorzitter heet
ook een ouderling welkom die weer aanwezig is na haar schouderoperatie en
meldt dat de knieoperatie van een andere ouderling inmiddels heeft
plaatsgevonden. Er is vanavond geen bezinning omdat er veel belangrijke
punten te bespreken zijn met betrekking tot het beleidsplan. Tenslotte leest de
voorzitter een gedicht voor genaamd “Kerst” en gaat daarna voor in gebed.
1.

Agenda en notulen
a. Vaststellen notulen vergadering 14-10-2021
De notulen worden doorgenomen. Op blz. 3 had nog de
mededeling moeten staan dat er door de kerkenraad was
besloten dat er op de Eeuwigheidszondag door de gemeente
geen kaarsjes aangestoken konden worden. Daar er verder
geen op of aanmerkingen zijn worden de notulen goedgekeurd
met dank aan de notulist
b. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld
c. Wie heeft er iets voor de rondvraag?
Diverse kerkenraadsleden hebben iets voor de rondvraag

2.

Mededelingen / Ingekomen stukken
De scriba neemt de ingekomen stukken door en daar waar nodig
worden ze aangepast.
De voorzitter meldt dat we gepast afscheid hebben genomen van de
pastor.
Het agendapunt van de evaluatie @home dienst gaat naar de januari
vergadering ook zal dan het agendapunt van de bloementuin worden
behandeld.
De voorzitter heeft een berichtje gekregen van een gemeentelid over de
afgelopen doopdienst die het niet prettig vond dat het feliciteren niet
ging zoals we dat gewend waren. Er wordt besloten bij de
eerstvolgende doopdienst hoe we dit in kunnen vullen.
Onze organist heeft de voorzitter gebeld dat hij op 19 december bereid
is een online Kerstconcert te geven op het orgel omdat het Kerstconcert
van Inspiration niet door gaat. De kerkenraad gaat hiermee akkoord.
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Het jaargesprek van 2 kerkenraadsleden met de dominee is op 27
januari 2022.
De gedachtenisschaal die voorin de kerk komt te staan is bijna klaar en
is erg mooi geworden.
Omdat hij al is ingewerkt neemt een gemeentelid de taak van de
ledenadministrateur over als kerkelijk administrateur vanaf 1-01-2022.
De voorzitter heeft een kandidaat invaller gebeld of hij bereid is in te
vallen zolang er nog geen nieuwe kerkelijk werker is. De kandidaat
denkt hier nog over na.
In de week van 13 december worden net als vorig jaar de kerstkaarten
weer tegelijk met de wekelijkse reclame blaadjes in het hele dorp
rondgebracht.
3.

Begroting CvD
Een diaken meldt dat er geen vragen gekomen zijn over de begroting.
De begroting wordt goedgekeurd en moet nu nog getekend worden door
de voorzitter en scriba. Er wordt een mail gestuurd naar Wilco.

4.

Evaluatie online diensten (versoepelde, aangescherpte maatregelen)
De voorzitter geeft aan dat als alle regels blijven zoals ze nu zijn we
toch iets moeten regelen voor de online dienst op kerstavond. De
jeugdouderling zal aan een kandidate vragen of zij haar medewerking
wil verlenen in deze dienst. Er zal worden doorgeven dat er die avond
maar 1 lied gezongen wordt door de zanggroep.

5.

Vacature ouderenpastor
De voorzitter vraagt aan de voorzitter van de commissie hoe het er voor
staat.
Deze vertelt dat de commissie bestaat uit 4 leden. De commissie werkt
volgens het stappenplan van de PKN. De commissie vraagt aan de
kerkenraad hoe deze denkt over hun plan om een oud-predikant te
vragen voor de vacature ouderenpastor. De kerkenraad vindt het een
goed plan.
De voorzitter meldt dat er in het moderamen over gesproken is en zij
zouden het prettig vinden als er in de advertentie komt de staan dat er
een “ouderenpastor” in plaats van kerkelijk werker wordt gevraagd. Er
wordt besloten dat iedereen die op de advertentie reageert uitgenodigd
zal worden. De vacature zal o.a. in de nieuwsbrief en op LinkedIn
worden geplaatst. De kerkenraad stemt hier mee in.

6.

Lief en leed in de gemeente
Daar dit punt vertrouwelijk is wordt dit niet genotuleerd
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7.

Rondvraag
Een diaken vraagt of er een kerkenraads-app aangemaakt zou kunnen
worden die alleen gebruikt wordt voor lief en leed van de kerkenraad en
verder niet. De kerkenraad gaat er mee akkoord en zij gaat de app
aanmaken.
Ze zou het ook fijn vinden als in januari de samenstelling van het
moderamen op de agenda staat.
Een ouderling vraagt of de toegezegde steun van de diaconie voor de
bejaarden Kerstmiddag al geregeld is want er wordt al veel geregeld
voor deze Kerstbijeenkomst.
Een CvK lid meldt dat de stand van de najaars actie op dit moment
9000 euro bedraagt. Een prachtig bedrag!
De voorzitter meldt dat we in januari afwachten hoe het met de diaken
die een ernstig ongeluk heeft gehad gaat en dan in januari zullen
besluiten wat er verder geregeld moet worden.
De voorzitter is gebeld door een gemeentelid die een tijd terug al had
gevraagd of er als eerste lied in de zondagsdienst een Psalm gezongen
kon worden en omdat dit regelmatig wordt gedaan zou hij het fijn vinden
dat er dan in de liturgie staat: Psalm en niet: Lied. De kerkenraad besluit
dat we dit aan de predikant overlaten hoe zij of hij dit wil noemen.
Namen van degenen die iets vragen worden WEL genoemd in de
vergadering.

8.

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

9.

Sluiting
Een diaken sluit deze vergadering af met het voorlezen van een gedicht
genaamd:
1 Corona 13 waarna de voorzitter voorstelt om te besluiten met het
gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Hans Vreeman, scriba.
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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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