MAART
2022

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

vacant

Scriba:

Dhr. Hans 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. Leendert de Vos, Johan Berkstraat 9, 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
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!

1

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”

s.v.p. inleveren vòòr 15

APRIL

2022

maart 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 maart
11.00 uur: 1e zondag 40-dagen-tijd
@home-dienst
Ds. Antje Groenendijk-Meindersma
Kleur kerkelijk jaar: paars
Oppas: Ilona Schilperoord
Nevendienst: beide gr. Mariska Blaak
Ouderling van dienst: Lia Stolk
Diaken van dienst: Anja Boon
Koster: Corné Wols
Organist: @home band
Collecte:
1. ZWO: Rwanda
2. Kerk
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13 maart
10.00 uur:

2e zondag 40-dagen-tijd
Biddag voor gewas en arbeid
Ds. Antje Groenendijk-Meindersma
Kleur kerkelijk jaar: paars
Oppas: Lisette van Leeuwen
Nevendienst: beide gr. Marjolein Groenenberg
Ouderling van dienst: Jan Buth
Diaken van dienst: Marja Buth
Koster: Jaap Stolk
Organist: Adri Poortvliet
Collecte:
1. ZWO: binnenlands diaconaat
2. Kerk

20 maart
10.00 uur: 3e zondag 40-dagen-tijd
Ds. T. Meijer, Puttershoek
Kleur kerkelijk jaar: paars
Oppas: Marja Groenenberg
Nevendienst: beide gr. Hanneke Zwijgers
Ouderling van dienst: Peter Lankhaar
Diaken van dienst: Paula van der Wel
Koster: Gerrit Boon
Organist: Bastian Kooy
Collecte:
1. ZWO: Indonesië, Dreamhouse
2. Kerk
:
27 maart
10.00 uur: 4e zondag 40-dagen-tijd
Ds. Antje Groenendijk-Meindersma
Kleur kerkelijk jaar: paars
Oppas: Anita van Drunen
Nevendienst: beide gr. Carolien de Kievit
Ouderling van dienst: Ria de Groot
Diaken van dienst: Anja Boon
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Koster: Jan Saarloos
Organist: Adri Poortvliet
Collecte:
1. ZWO: Nederland, kliederkerken
2. Kerk
3 april
9.30 uur:

5e zondag 40-dagen-tijd
Ds. Antje Groenendijk-Meindersma
Kleur kerkelijk jaar: paars
Oppas: Jacqueline Voogt
Nevendienst: beide gr. Gerrit Boon
Ouderling van dienst: Gerrit Boon
Diaken van dienst: Paula van der Wel
Koster: Hans van Brakel
Organist: Jan van Veelen
Collecte:
1. ZWO: Moldavië, Bethania
2. Kerk

Leesrooster van de kindernevendienst voor
de maand maart
6 maart
13 maart
20 maart
27 maart

Johannes 13:1-20
Johannes 18:1-11
Johannes 18:12-27
Johannes 19:1-16a

Jezus wast de voeten van zijn discipelen
Jezus gevangengenomen en ondervraagd
Petrus ontkent dat hij bij Jezus hoort
Pilatus laat Jezus kruisigen

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.

TUINPLOEG

Zaterdag 19 maart

Adrie Schut (L)
Koos Weeda
Leen Goudswaard
Marco Bezemer
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Uit de pastorie
De toekomst van de
EENdrachtskerk
In de maand maart
kunt u en jij kunt aan de slag met het invullen van de enquête,
Invullen
waar op de achterzijde van dit blad ook over geschreven is.
kan
Het doel ervan is om inzicht te krijgen in wat goed gaat en wat
ONLINE
beter kan in onze gemeente.
en met
Voor de vragenlijst hebben de landelijke kerk en de Protestantse
PEN.
Theologische Universiteit (PTHU) de handen
ineen geslagen in de hoop dat ze met de
uitkomsten zoveel mogelijk Protestantse
In de
gemeenten van dienst kunnen zijn.
nieuwsbrieven
Nadat de enquête - anoniem – door u en jou is ingevuld, zal
van de maand
de PTHU alle uitkomsten verwerken tot een overzichtelijk en
maart vindt u
bruikbaar geheel. Het spreekt vanzelf dat de kerkenraad
en jij de link
hoopt op de nodige input voor het beleidsplan waar
naar de
momenteel ook in de verschillende taakgroepen aan wordt
enquête!
geschreven.
Daarom deze oproep: doe mee! Neem de tijd (plusminus 20
minuten) om het vragenformulier in te vullen!

Ondertussen heeft de kerkenraad voor het nieuwe beleidsplan al een aantal
speerpunten geformuleerd en zal ik in de komende maanden over elk van deze
speerpunten iets schrijven. In de In EENdracht van februari heb ik iets
geschreven over het belang van positieve feedback. Deze keer gaat het over
VRIJMOEDIGHEID. In het concept beleidsplan is namelijk als punt 4 het
volgende speerpunt opgenomen:
“Elke gemeente van Christus is een lerende gemeenschap. In de
komende jaren willen we elkaar als gemeenteleden helpen en
aanmoedigen in het vrijmoedig ter sprake brengen van onze drijfveren
en van ons geloof en in het geven van positieve en opbouwende
feedback.”
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Vrijmoedigheid
Wat is een ander woord voor vrijmoedigheid? Er zijn heel wat synoniemen te
vinden waaronder spontaniteit, speelsheid en onbevangenheid. En ook vond ik
dit: “vrijmoedig ben je als je door geen schroom in je denken, spreken en doen
belemmerd wordt”.
In de kerkenraad stelden we vast dat wij als het gaat over het geloof wél
schroom ervaren. Het is voor een aantal van ons niet vanzelfsprekend om met
bekende of onbekende mensen te spreken over het geloof. We zouden wel
willen, maar ervaren een drempel: onzekerheid, schaamte, angst voor
negatieve reacties en afwijzing.
Natuurlijk roepen deze ervaringen de vraag op of vrijmoedigheid iets is wat je
kunt leren of dat het gewoon een aangeboren karaktertrek is. Stel dat
vrijmoedigheid inderdaad voor een (belangrijk) deel aangeboren is, is het dan
wel mogelijk om van een schuchter, bedeesd mens een vrijmoedig mens te
worden?
Zelf geloof ik dat een mens altijd in ontwikkeling is en dat het stapje voor stapje
ontwikkelen van vrijmoedigheid dus mogelijk is. Maar hoe dan?
Om vrijmoediger te worden is het vooral belangrijk dat we onze onzekerheid,
angst en schaamte kwijt raken. Maar hoe doe je dat? Is dat mogelijk……..?
Jazeker. En: ons geloof in God kan ons daarbij helpen.
Vrijmoedigheid vraagt om acceptatie van jezelf
en om vertrouwen in jezelf. En dat is precies wat
God jou wil en kan geven. Want: voor God ben jij
een kostbaar en geliefd kind.
Voor Hem ben je per definitie waardevol.
Je hoeft jezelf niet te bewijzen;
je hoeft je stand niet op te houden;
je hoeft je niet te laten regeren door allerlei
vooroordelen.
Je mag je leven bouwen op Gods liefde voor jou.
En als je dat doet, dan zul je merken dat je in je dagelijks leven
steeds minder geregeerd wordt door onzekerheid en angst,
door die voortdurende angst voor de ander,
voor het oordeel van de ander.
Of voor situaties die we niet onder controle hebben.
Schroom en angst maken plaats voor liefde, vertrouwen, waardoor we de ander
onbevangen tegemoet kunnen treden.
Als we de liefde en aanvaarding van God aannemen, kunnen we steeds verder
groeien in vrijmoedigheid.
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Zondag 27 februari
Het is alweer drie maanden geleden dat onze diaken Gretha Werksma,
Jasmijnstraat 5, 3284 XJ, op een hele nare manier ten val kwam in haar tuin.
Sindsdien verbleef ze eerst in het ziekenhuis en nu alweer een hele tijd in
Revalidatie Centrum Rijndam in Rotterdam. Aldaar maakt Gretha inmiddels
gebruik van een rolstoel en werkt ze hard aan haar
revalidatie. Eind januari heeft Gretha bij een bezoek van
de voorzitter van de kerkenraad Jan Buth aangegeven
dat zij haar werkzaamheden in kerkenraad en diaconie
niet kan voortzetten. Daarom wordt Gretha in de dienst
van 27 februari ontheven van haar taken.
Als gemeente zeggen we haar dank voor haar grote
inzet voor onze gemeente en in het bijzonder voor de
diaconie. Hele verschillende taken heeft ze vervuld.
Altijd was ze actief. Over alles dacht ze mee. Haar
mening stak ze nooit onder stoelen of banken. Met alle gaven haar gegeven
heeft ze de gemeente van Christus in Zuid-Beijerland gediend.
Nu haar leven zo’n andere wending heeft genomen, bidden wij haar en haar
gezin Gods kracht en liefde toe voor de tijd die komt. Dat ze gaandeweg ook in
deze moeilijke omstandigheden zegen mag ervaren en tot zegen mag zijn.

Bij de diensten
Zondag 6 maart. 11.00 uur @HOME-dienst.
Waar maak jij je boos over? En hoe ga je met die
boosheid om? Johan, Jolanda, Lisette en Antje
nodigen je uit om daar samen met hen over na te
denken. Maak van je hart geen moordkuil; kom naar
de @Home-dienst. Let op: de dienst begint om 11.00
uur. Ook gaat in deze dienst het project van de
kindernevendienst van start.
Zondag 13 en 27 maart. We volgen de lezingen uit
het Paasproject van de kindernevendienst: Johannes
18 en 19.

Rondom corona
Ineens lijkt het alsof we aan het einde van de corona-tunnel zijn gekomen. Op
het moment van schrijven (dinsdag 15/2) ziet het ernaar uit dat op vrijdag 25
februari bijna alle coronamaatregelen zullen verdwijnen. Een grote stap, waar
misschien nog niet iedereen klaar voor is. Want de angst voor corona zit er
behoorlijk diep in.
Toch hopen we dat we in de komende tijd ook als kerk zo langzamerhand
richting ‘normaal’ kunnen gaan, waarbij we waarschijnlijk de afstandsregel nog

7

blijven handhaven. Weet dat u en jij van harte welkom zijn in de kerk én om de
livestream te bekijken!! (https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098Eendrachtskerk)

Ontmoetingsgroepen
Op dit moment zijn de volgende bijeenkomsten van de Ontmoetingsgroepen
gepland.
• De groep voor (plusminus) 25-40jarigen van ds. Antje komt op
donderdag 17 maart 2022 weer bij elkaar. Ben je boven de 40, maar
heb je nog (vrij) jonge kinderen, voel je vrij om aan te schuiven. 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 maart weer bij elkaar. De avond begint om 20.00 uur in de
consistorie. U hoeft zich niet aan te melden. Inloop vanaf 19.45 uur.
Waarschijnlijk zitten we in zaal 1.
• De groep van Paul Konijnendijk (plusminus 40-60jarigen) komt op
maandag 4 april weer bij elkaar. Wil je meedoen? Ook als je wat ouder
of wat jonger bent, mail naar Paul: paulkonijnendijk@upcmail.nl.
De bedoeling van de Ontmoetingsgroep is een goed gesprek over geloof en
leven. Daarbij wordt elke keer de Bijbel als bron van inspiratie geopend.

Persoonlijk
Nog steeds probeer ik zo af en toe nog wat gemeenteleden te bezoeken die ik
eerder nog niet persoonlijk heb leren kennen. Het is een gestaag proces, maar
wat mij betreft wel de moeite waard. Inmiddels heb ik ruim 200 adressen
bezocht. Er zijn in totaal een kleine 500. Rustig doorgaan dus…….
Ondertussen verblijft onze jongste dochter nog steeds het merendeel van de
dagen bij Kees en mij in Zuid-Beijerland. Heel voorzichtig probeert zij het
gewone leven weer op te pakken.

Utsetter (uit: 95 Speldenprikken)
Bijna iedereen is het erover eens dat Jezus zo ongeveer
de meest hoogstaande figuur uit de geschiedenis is.
Wie zegt een volgeling van Hem te zijn, wordt echter als achterlijk beschouwd.
Met een vriendelijke groet,
Antje Groenendijk-Meindersma
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Toelichting bij de bloemschikking 40-dagen-tijd 2022
Het thema van de 40 dagentijdcampagne van Kerk in Actie is gebaseerd op het
jaarthema ‘van U is de toekomst ’.
Dit ondersteunt alle collectes uit deze tijd van de ZWO.
Deze staan altijd in het teken van de zeven werken van barmhartigheid.
Het thema van de 40 dagentijdcampagne is ’alles komt goed ?!’
Dat kan gemakkelijk klinken, en voor veel mensen op deze wereld is het
misschien moeilijk te geloven.
Tegelijk kunnen het ook woorden van hoop zijn, want God belooft ons een
nieuwe wereld zonder pijn en verdriet.
De zeven werken van barmhartigheid laten ons heel concreet zien hoe dat kan.
Hij vraagt ons om daar nu al iets van te laten zien, zoals Jezus het ons heeft
voorgedaan : door de zieken te verzorgen, de armen eten te geven en de
vluchtelingen onderdak te bieden.
Door er voor elkaar te zijn, geven we de hoop op Pasen door, in het geloof dat
alles goed komt.
De toelichting bij de schikking
‘’De mooiste dingen in het leven vallen ons toe, zoals levenslust; iemand die
voor je kiest, die jou liefheeft; ervaringen die het leven van alledag kleur geven
of hartelijke woorden of een glimlach van iemand in jouw omgeving. Het zijn de
kleine en grote verrassingen die het leven glans geven. Je kunt ze zelf niet
organiseren, je ontvangt ze. De kerk is bij uitstek een plek waar zulke
verrassingen je kunnen overkomen, zoals ervaringen die je dankbaar kunnen
stemmen en die je met elkaar kan delen. De liefde en genade van God worden
ons daar aangezegd: uit genade mag je elke dag opnieuw beginnen. Genade is
de grondtoon en is de basis voor de schikking.
”Genade is dat wat we ontvangen.”
Als basis voor de schikking wordt een conische pot gebruikt om het
“ontvangen” te symboliseren. De pot lijkt klein in verhouding tot de hoogte, het
tart de standaardregels van de verhouding pot versus bloemstuk. Juist deze
combinatie, kleine pot-hoge schikking, maakt het beeld sterk. De pot wordt niet
tot aan de rand gevuld, maar blijft open om het ontvangende te benadrukken.
De schikking rust op de bodem van de pot en reikt naar boven, naar de hemel.
De schikking wordt gemaakt op de rand van de pot, de verbinding met het
hogere is niet alleen een zaak van het ontvangen van genade. De schikking op
de rand van de pot verandert iedere week een beetje. De schikking heeft een
natuurlijke uitstraling is transparant en luchtig. Daarmee wordt benadrukt dat
door de genade er altijd zicht blijft op het onbekende, op het onverwachte, op
het Goddelijke.
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De sterke verticale zuil wordt in het begin van de Veertigdagentijd gemaakt van
droge grassen . Grassen die de herinneringen dragen van een voorbije lente,
zomer en herfst. Later in de Veertigdagentijd wordt de zuil groener, hoop op een
nieuwe lente. De schikking staat op een jute kleed dat staat voor boete en
inkeer. De paarse kleur eroverheen staat voor boete en ingetogenheid.
1ste zondag 6 maart
Collecte is voor Rwanda. (de hongerige eten geven)
In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 % van de inwoners van landbouw. Maar
door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas
verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. De Rwandese diaconessen
trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren
hen veeteelt en groenten en fruit verbouwen met betere technieken. Na de
training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders
kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven. Eén van de zeven
werken van barmhartigheid, de hongerige eten geven. Tussen de
grassenstructuur hebben we tarwearen geplaatst als verwijzing daarnaar. In de
pot zijn bloeiende primula’s. De primula heet in het Nederlands hemelsleutel en
symboliseert in deze schikking datgene waar het om gaat, betekenisgeving.
2de zondag 13 maart
Collecte is voor binnenlands diaconaat de zieken bezoeken
Hoe zorg je er als diaconie voor dat je betrokken bent op het leven van
mensen? Hoe zet je daarin de mens zelf centraal? Kerk in Actie begeleidt en
ondersteunt kerken in hun diaconale taak om van betekenis te zijn in hun
omgeving. Dat gebeurt bv in diverse “woonkamers”, waar mensen die eenzaam
zijn of met een ziekte worstelen wekelijks terecht kunnen om hun verhaal te
delen en anderen te ontmoeten. Een mens kan van alles bezitten, tot aan een
groot geloof en de bereidheid om alles op te geven, maar heb je daarbij niet de
liefde , dan is het eigenlijk voor niets. Liefde toen en
nu, is de bron en basis van ons leven, gegeven door
God zelf. We doen ze niet zomaar, zoals het
bezoeken van de zieken, maar weten ons aangeraakt
door God zelf. Zoals de woorden van de stem uit de
wolk die het zoon zijn van Jezus bevestigd. In de
schikking is de wolk nagebootst door een wolk van
gipskruid te maken.
3de zondag 20 maart
Collecte Indonesië, de naakte kleden
In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. Zij worden
aan hun lot overgelaten en moeten zichzelf zien te redden. De organisatie
Dreamhouse kijkt naar hen om.

10

Ze zoekt de kinderen op straat op, bouwt een band met hen op en kijkt samen
met het kind, en de ouders als die in beeld zijn , welke hulp het beste is.
Dreamhouse biedt de mogelijkheid tot wonen in een opvanghuis en onderwijs
aan degenen die dat willen. De woorden “alles komt goed” worden een
uitspraak die ons nodigt tot opstaan en vruchtdragen . De zeven werken
laten zien hoe dat concreet kan, bijvoorbeeld door de naakten
te kleden. Wanneer we uitspreken “van u is de Toekomst”,
en we daarvan deel willen uitmaken, vraagt dat van ons dus
om zo te leven dat we tot bloei komen en vrucht dragen.
In de schikking zien we dat vrucht dragen terug in de knoppen
aan de takken.
4de zondag 27 maart
Collecte Nederland . De vreemdelingen herbergen.
Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook voor
wie vervreemd is van kerk en geloof. In een kliederkerk ontstaan spelenderwijs
nieuwe contacten tussen mensen van alle generaties. Jong en oud, zoeker en
kerkganger ontdekken samen de betekenis van bijbel verhalen, leren van elkaar
en komen (weer) in aanraking met de kerk en het geloof. De Protestantse Kerk
in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als
vindplaats van geloof, hoop en liefde. Tussen de grassenstructuur plaatsen we
groene kale takken en de eerste bloesems. Feestelijk en symbool voor een
nieuw begin.
5de zondag 3 april
Collecte Moldavië. De dorstigen drinken geven.
Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland.
Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis vaak niet de zorg en
aandacht die ze nodig hebben. In twee opvangcentra van de christelijke
organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen worden na
schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk.
Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd,
gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche. De zeven
werken roepen ons op de dorstigen te laven. We dragen zorg voor de nood van
de mensen, vaak heel letterlijk. Maar we hebben ook iets te
delen dat het concrete te boven gaat. In de schikking staat het
toekomstige lijden centraal op twee manieren, een verwijzing
naar het lijden van Jezus en de tekst “ Ik ben de wijnstok en
jullie zijn de ranken. Als jullie in Mij blijven en Ik blijf in jullie,
brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder Mij kunnen jullie
niets doen. Er is een tros druiven in de schikking verwerkt. “De
rank en de druif horen bij elkaar”
.
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6de zondag 10 april
Collecte voor Nederland. De doden begraven.
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren voor Pasen mee met de
PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant, de
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leren de jongeren de karakters
uit het paasverhaal kennen.
Door middel van allerlei opdrachten leven ze zich in, in bijvoorbeeld Petrus,
Judas, Maria en wordt hun de vraag gesteld welke keuzes zij zouden maken in
de situatie van toen. Jongeren ervaren de PaasChallenge als ontdekkend en
verrijkend. Deze week staat het begraven van de doden als werk van
barmhartigheid centraal. Als we ons ergens met hen verbonden weten, dan wel
in de gezamenlijke toekomst die we met de Heer verwachten. Alles komt goed,
brood en wijn herinneren ons daar steeds opnieuw aan. Brood en wijn worden
zo een sacrament van de verwachting. Wanneer we het avondmaal vieren
doen we dat in het besef dat brood en wijn lichaam en bloed zijn,
en kijken we dus ook vooruit. De verticale zuil wordt steeds groener door het
toevoegen van groene takken en weghalen van grassen. De buxus is een
verwijzing naar de intocht in Jeruzalem en de verbinding met Aswoensdag.
Tussen de takkenstructuur staan de aren symbool voor het brood. De wijn
symboliseren we door de avondmaalsbeker en de avondmaal schaal bij de
schikking.
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Witte donderdag 14 april Johannes 13:1-15
Tijdens de maaltijd staat Jezus op. Hij pakt een waskom en gaat de leerlingen
langs om hun voeten te wassen. Simon Petrus lijkt verbijsterd: hoe kan de Heer
de voeten van hem, een leerling wassen? Maar Jezus is duidelijk : als ik je
voeten niet mag wassen, kun je niet bij mij horen.. In vers 3 , voorafgaand aan
de voetwassing, plaats Johannes de voetwassing alvast in een groter kader.
Jezus weet dat “hij terug zal gaan naar God” . En meteen vervolgt Johannes
met de beschrijving van de voetwassing. Het is alsof Jezus het nog een keer
voor wil doen, voordat Hij straks zal terugkeren naar de Vader. En daarmee zet
Jezus ook de toon naar de toekomst. In de kerk van Christus is een meester
niet meer dan een slaaf, maar was je elkaars voeten. We zien de waskom met
doek bij de schikking staan.
Goede vrijdag 15 april Johannes 18: 19-42
Op deze dag lezen we vanaf de gevangenneming van Jezus in hoofdstuk 18 tot
de graflegging waarmee hoofdstuk 19 eindigt. Bijzonder aan dit gedeelte is dat
er een aantal keren wordt gesproken over dat het zo ‘zou gebeuren’ en dat
Jezus zich ten volle bewust is van wat er gaat komen. De beker die de Vader
hem heeft gegeven, die kan en wil Jezus niet aan zich voorbij laten gaan. En zo
krijgt het gedeelte, ook voor ons als lezers in 2022, een dubbele laag. Aan het
einde van het hoofdstuk 19 lijkt met het dichte graf ook de toekomst gesloten.
Houdt het hier op? Een mengeling van verslagenheid en verwachting ontstaat.
Jezus wist wat er ging komen, maar was dit dan de bedoeling? Het eerder door
Jezus uitgesproken beeld van het zaad in de akker dat eerst moet vergaan
voordat het vrucht kan dragen, wordt hier ten volle werkelijkheid. De toekomst
lijkt dicht, of ligt in het graf het nieuwe leven toch al besloten? Bij de schikking
hoort het kruisteken waarmee we de kruisiging gedenken.
Aan de groene takkenstructuur wordt een aantal takken horizontaal toegevoegd,
zodat er een Latijns kruis ontstaat. De verticale lijnen symboliseren de
verbinding met het spirituele, de vervulling . De horizontale lijn in het kruis het
aardse leven, het leven dat door zal gaan zoals het zaad in de akker. De
anemonen zijn als tekenen van het lijden en de rouw.
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Stille Zaterdag 16 April Lucas24: 1-10
De teksten van Paasnacht en Paasmorgen liggen in elkaars verlengde. Toch
biedt de vertaling van de NVB van Lucas 24 een mooie handreiking specifiek
voor de Paasnacht. Hoofdstuk 23 eindigt met de vrouwen die de rust van de
sabbat in acht nemen, nadat Jezus door Josef is begraven. En dan vervolgt de
tekst “maar op de eerste dag van de week”. Hoewel het woordje ’maar’ niet in
het Grieks staat en ook niet in alle vertalingen is terug te vinden, geeft het wel
treffend de situatie weer. Het is alsof de vrouwen een sabbat lang hebben zitten
wachten tot ze eindelijk naar het graf mogen. Je zou het kunnen lezen als een
sleutelwoord, de plotwending. Na de stilte en doodsheid van deze sabbat,
breekt de nieuwe morgen aan. “Maar op de eerste dag van de week”, het is als
een vlammetje dat we in de paasnacht ontsteken om er de paaskaars mee aan
te steken. Het daglicht lonkt, de nieuwe dag breekt aan en de toekomst opent
zicht. Acht is het getal dat de nieuwe dag symboliseert. Een ster in de nacht
geeft licht. Daarom een 8 puntige ster en nu witte anemonen.
Pasen 17 april.
Waar de toekomst gesloten leek door de dood van Jezus,
wordt deze op de Paasmorgen weer helemaal opengelegd.
De Heer is opgestaan! En daarmee lijkt alles gezegd.
Het einde werd een nieuw begin, van waaruit we ons
richten op de toekomst. Een nieuw begin, een nieuwe lente.
De groene takkenconstructie wordt bloeiend. Bloesems,
tulpen, narcissen: de schikking bloeit.

Trudy van Leenen
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Paasproject van de Kindernevendienst
Elke dag maken we keuzes. Als je er eens bewust bij stilstaat, merk je pas
hoeveel. Welke kleren trek ik aan? Wat eten we vandaag? Waar gaan we heen
op vakantie deze zomer? Als je de huisarts belt, kom je in een keuzemenu. ‘Is
er sprake van een spoedgeval, toets een 1. Wilt u medicijnen bestellen, toets
een 2. Toets anders een 3.’ Ook in het omgaan met andere mensen, maken we
keuzes. Hoe reageer ik op wat iemand in onze ogen verkeerd zegt of doet?
Reageren we direct geïrriteerd of boos? Of wachten we even af? Vragen we
eerst na wat die ander bedoelt of dwarszit? Zien we die ander als vriend of
vijand op dat moment? Een wereld van verschil.
Op de zondagen op weg naar Pasen volgen we Jezus. We zien dat Hij keuzes
maakt: blijft Hij zijn Vader trouw of gaat Hij zijn eigen weg, die Hem zo op het
oog veel gelukkiger zal maken? Ook mensen om Jezus heen moeten kiezen.
Hoe reageren zij op wat Hij zegt en doet en wat Hem overkomt? Wij lezen in de
Bijbel de verhalen over Jezus en de mensen die Hij ontmoet. We kunnen het
gemeen vinden dat zij Jezus verdriet en pijn doen. Of blij zijn, dat ze proberen
Hem te helpen. Het verandert niets aan de afloop. De verhalen blijven zoals ze
zijn. Jezus sterft op Goede Vrijdag en komt uit het graf op Pasen. In het project
‘Jezus maakt het verschil’ willen we laten zien dat de Bijbelverhalen ons willen
laten kiezen. Wat zouden wij gekozen hebben, als we een Schriftgeleerde of
Petrus of Pilatus waren geweest? Hoe hadden wij gereageerd als toeschouwer
op Golgotha of Josef van Arimatea? Zouden wij net zo verdrietig geweest zijn
als Maria aan het begin van de Paasdag? Wij kunnen iets leren van wat deze
mensen goed doen. We kunnen ook zien waar het bij hen fout gaat en daarvan
leren. Dat is Gods bedoeling met de Bijbel: dat wij kiezen hoe wij vandaag willen
leven. Dat wij de juiste keuzes maken, waarmee God blij is en geëerd wordt.
Met als zekerheid dat God ons helpt om het goede te kiezen en dat Hij ons
vasthoudt, zelfs als wij tekortschieten en de mist in gaan. Jezus maakt het
verschil. Na zijn lijden en sterven is alles anders voor wie in Hem gelooft. Je
zonden zijn vergeven en je krijgt een heerlijke toekomst
die vandaag al begint.
De projectverbeelding is en kruis, opgebouwd met
dozen+deksel. Voorop staat een kale amandelboom.
Elke week wordt een deksel weggehaald en wordt er
een symbool van de zondag zichtbaar. Daarbij hoort een
verhaal uit Johannes 18-20.
Namens de KND,
Gerrit Boon
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Kerkenraadsdag 29 januari 2022 Thema “Onderweg”
Met kerst werd er in onze wereld een Gids geboren, dé Gids, Jezus, de
Messias!
Hij is de weg, Hij wijst je te midden van alles wat lelijk is, op wat nog wel mooi
en goed is. Een Gids heb je nodig in je leven.
Vorig jaar met Pasen hing onder aan de preekstoel in onze kerk de tekst: “Jezus
gaat ons voor”
Hij wijst ons de weg. Gaat ons voor! Voorgangers mogen gidsen zijn. Gidsen
die wijzen op de grote Gids.
Nadat we allemaal een zelftest hadden afgenomen was het eindelijk zover! Wat
we al véél eerder hadden gepland, kon nu doorgaan.
Laat ik beginnen te zeggen dat het een geweldig waardevolle dag is geweest
om met elkaar op een andere manier bezig te zijn dan wanneer je aan het
vergaderen bent.
De dag begon met een heerlijk zonnetje iets om blij van te worden.
Het is de gewoonte om deze dag in een andere kerk te vertoeven, deze keer in
de “Welkomkerk” van Rockanje.
Vanaf half tien druppelden de kerkenraadsleden binnen alwaar een kopje koffie
met een grote zelfgebakken slagroomsoes klaar stond om naar binnen te
werken.
Klokslag tien uur was het tijd voor de bezinning en voor wie daar zin in had nog
een kopje koffie.
Ria ging ons voor in gebed waarin zij ook bad voor kracht en nabijheid van God
onze Heer voor Hans Vreeman en Gretha Werksma die er deze dag niet bij
konden zijn en dit zo graag hadden gewild.
Hierna lazen we ombeurten over de gelukkigsprekingen uit Mattheus 5: 1-12 uit
de bijbel in gewone taal waarin staat voor wie het “echte geluk” is. Ik nodig u uit
om deze tekst eens te lezen.
Hierna vertelde iedereen iets over een atribuut dat zij speciaal voor deze dag
hadden meegenomen om te vertellen waarom juist dit voor hen van betekenis
was ten aanzien van het geloof in hun persoonlijk leven. Wat was het bijzonder
om de achterliggende betekenis en verhalen met elkaar in vertrouwen te
kunnen delen.
Hierna vertelde Lia over het ontstaan en de betekenis van het Hugenotenkruis,
een steun van grote betekenis in het leven van de hugenoten en als zodanig
een gids in tijden van geloofsvervolging.
Onder het genot van een hapje en een drankje speelden we in groepjes van
twee een bijbelse kwis. Ik laat het aan u als lezer over om te raden wie de
winnaars werden. In ieder geval waren we weer wat meer te weten gekomen.
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Hierna was het tijd voor een overheerlijke lunch waaraan het ons aan niets
ontbrak.
Om aan ons thema vast te houden gingen we “onderweg” naar Brielle waar we
o.l.v. een gids een mooie stadswandeling hebben gemaakt. De zon maakte
plaats voor een gure wind maar dat mocht te pret niet drukken en eenmaal
terug deden we ons tegoed aan warme chocolademelk met slagroom met
zelfgebakken boterkoek.
Hierna gingen we creatief aan de slag met Hugenotenkruis waarvan u het
resultaat zondag 30 januari in de dienst heeft kunnen bewonderen.
De dag was omgevlogen en het werd tijd om af te sluiten. Dit deden met het
zingen van het lied: Jezus ga ons voor, op het levensspoor en sprak Antje een
dankgebed uit.
Weer gingen we “onderweg” nu terug naar Zuid-Beijerland.
In de Eendrachtshoeve stond een heerlijk buffet klaar waar wij samen met onze
partners, die ware aangeschoven, van hebben genoten.
Het was een mooie, bijzondere dag waar we met dankbaarheid op terug mogen
kijken.
Lia Stolk

17

Verslag kerkenraadsvergadering 13 januari 2022
Opening, welkom
De voorzitter opent de vergadering en omdat het de eerste vergadering is in het
nieuwe jaar wenst hij iedereen nog een goed en gezond 2022 en heet iedereen
van harte welkom. Hij geeft het woord aan de ouderling die de bezinning heeft
voorbereid.
Bezinning
Hij leest een stukje voor uit een boekje dat geschreven is door Harold Kushner.
De schrijver kreeg de mededeling dat zijn zoontje aan een ernstige ziekte leed
en niet oud zou worden. Na het overlijden van zijn zoontje heeft hij het heel
moeilijk gehad en hij twijfelde ook aan het geloof en heeft hier een boekje over
geschreven getiteld: Als ’t kwaad goede “mensen treft”.
Naar aanleiding van dit stukje wordt er met elkaar over gesproken.
Het gaat o.a. over vergeven en liefhebben. De een vindt het moeilijk om te
vergeven en vindt dat je daar altijd 2 partijen voor nodig hebt maar vindt lief
hebben wel erg belangrijk. De ander vindt dat je voor vergeving alleen jezelf nodig
hebt en dat het dan rust geeft. Je kan ook een worsteling hebben met jezelf als
je vergeeft maar daarna weer niet meer kan liefhebben. Er wordt ook opgemerkt
dat je niet de hele wereld kan lief hebben en er verschil is tussen liefde en lief
hebben. Het stukje raakt ook degenen die hetzelfde overkomen zijn als de
schrijver van dit stukje en ook zij hebben dit zeer verschillend ervaren. Hij sluit de
bezinning af met gebed.
1.

Agenda en notulen
a. Vaststellen notulen vergadering 9-12-2021
De notulen worden doorgenomen. Op blz. 2 punt twee staat 13
januari dit moet 13 december zijn en op blz. 3 punt 4 staat een
verkeerde persoon genoemd.
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?
Voor de rondvraag: 2 personen

2.

Mededelingen / Ingekomen stukken
De scriba neemt de ingekomen stukken door en worden waar nodig
aangepast.
Mededelingen: Naar aanleiding van de brief van een dominee of er
interesse is voor een “verhaaldienst” wordt besloten dat dit doorgeschoven
zal worden naar de taakgroep eredienst. De afgevaardigden zullen dit in
deze taakgroep bespreken.
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3.

De voorzitter deelt mee dat er een ds. is gevonden die in principe bereid is
om in te vallen bij eventuele uitvaart diensten.
De voorzitter stelt voor om de nieuwe paaskaars weer terug te brengen naar
het oude formaat. Dat wil zeggen dat er een kaars zal komen van 90 cm. De
kortere versie van het afgelopen jaar was geen succes. De kerkenraad
stemt hiermee mee in.
De nieuwe gedachtenis schaal is onderweg.
Afgelopen zondag stonden er op de beamerpresentatie een paar storende
fouten. Om dit te voorkomen vraagt de voorzitter of de ouderling van dienst
deze presentatie vooraf wil controleren en als er een fout in staat kan er
gebeld worden. De voorzitter heeft dit besproken.
Verdere voortgang beleidsplan
Men vindt het bijzonder dat we een goede vergaderingen hebben gehad
over het beleidsplan. De ds. heeft naar aanleiding van de uitkomst van de
vorige vergadering op 9 december een samenvatting gemaakt op grond van
wat er op 9 december besproken is.
De ds. vraagt of de kerkenraad zich nu herkent in de speerpunten zoals ze
die nu heeft verwoord in de Visie en Missie Eendrachtskerk Zuid Beijerland.
De kerkenraad is het hier unaniem mee eens.
Een kerkenraadslid vraagt aan de kerkenraad hoe zij er over denken om
een enquête te houden onder de kerkelijke gemeente. Deze enquête gaat
dan naar alle leden.
De kerkenraad stemt hiermee in. De visie en missie zal wel vast
doorgestuurd worden naar de taakgroepen.
Het kerkenraadslid vindt dat er een commissie moet komen die dit gaat
begeleiden. De commissie waarin al al 2 kerkenraadsleden in zitten wordt
daarom uitgebreid met nog 2 deelnemers.
Het tijdsplan wordt aangegeven. In februari/ maart worden de taakgroepen
aan het werk gezet om het oude beleidsplan door te nemen e.d.
Terugkoppeling in april en daarna in mei een gemeenteavond houden en
vaststellen in de kerkenraad in juni/ juli dan kan alles (als het meezit)voor
de vakantie geregeld zijn.
De voorzitter geeft aan dat er dan tot juli in elke kerkenraads vergadering
een agenda punt beleidsplan komt..
Een ouderling merkt op dat er dan op de gemeenteavond ook wel een
actieplan moet zijn. Dat actieplan hopen we dan van de taakgroepen te
hebben ontvangen.
Er zal ook de komende tijd door de ds. in de “in Eendracht” een stukje
worden geschreven als speerpunt voor het Beleidsplan.

4.

Noodopvang Asielzoekers ziet mail 15 december
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5.

6.

7.

Er is een brief ontvangen die gestuurd is naar de kerken en
dorpsverenigingen in Goudswaard, Nieuw Beijerland, Piershil en Zuid
Beijerland over de noodopvang van vluchtelingen met name uit Afghanistan.
Er wordt gedacht aan een locatie in het westelijk deel van de Hoeksche
Waard. Te denken valt dan aan een “hotelboot ”of een terrein met caravans
of leegstaande voormalige gemeentehuizen. De kerkenraad wordt om haar
mening gevraagd.
Er wordt een vergadering gehouden op woensdag 26 januari om 19.30 uur
in het voormalig gemeentehuis in Piershil. Een diaken zal als afgevaardigde
van de kerkenraad naar deze vergadering gaan. Op de vraag of de
kerkenraad positief staat over een noodopvanglocatie in het westelijk deel
van de Hoeksche Waard is het antwoord van de kerkenraad: ja. Ze zal dit
besluit meenemen naar de vergadering en in de volgende vergadering
verslag uitbrengen.
Informatie Kerkenraad dag
Er wordt verteld dat de dag altijd uit twee delen bestaat. Zij vraagt laten we
deze dag i.v.m. de Covid besmettingen doorgaan?
Ze hebben een goede locatie en een buitenlocatie voor in de middag.
Het avondprogramma zal waarschijnlijk niet doorgaan.
De kerkenraad wil de dag graag door laten gaan, maar er wordt wel
besloten dat iedereen op de kerkenraads dag zelf eerst een zelftest doet.
De uitnodigingen worden door de organisatoren verstuurd via de email.
Moderamensamenstelling en (tijdelijke) diaken aanstellen.
Er is in het moderamen besproken wie er tijdelijk plaats zal nemen in het
moderamen namens de diaconie en er is uitgekomen dat we een vervanger
hebben gevonden maar ze vraagt of de moderamen vergaderingen dan wel
in de middag zouden kunnen plaatsvinden. Het moderamen stemt hiermee
in. Omdat er in de diaconie tijdelijk iemand bij moet komen vraagt de
voorzitter of er personen zijn die hiervoor in aanmerking komen. De
kerkenraad gaat hierover nadenken en zal eventuele namen naar de
diaconie sturen en die zal er dan mee aan de slag gaan.
Evaluatie @Homedienst
Er wordt aangegeven dat sommige personen de laatste @homedienst van
oktober niet prettig vonden. Er werden geen “bekende” liederen gezongen
en zo trek je ook geen mensen naar de kerk. Er wordt gevraagd hoe de
kerkenraad hier in staat.
Een kerkenraadslid zegt dat het mooi zou zijn als het een “voor elk wat
wils” dienst is en dat was het naar haar mening niet. Er kon niet lekker
meegezongen worden.
Een ander kerkenraadslid kreeg geen warm gevoel in deze dienst en dat
zou het volgens hem wel moeten zijn dus het moet anders. Deze diensten
moeten wel blijven.
De ds. geeft aan dat de dienst wel geëvalueerd is en dat de commissie
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zeer tevreden was over zowel de inhoud als de gekozen liederen en de
teksten raakten de commissieleden meer dan dat ze eerder hadden
meegemaakt.
De commissie was teleurgesteld dat er van de doelgroep (16-25 jr.)
niemand aanwezig was. Alle drie de commissieleden hebben juist wel
positieve reacties gekregen.
Besloten wordt dat in de volgende dienst er beter gekeken worden naar de
verhouding bekende/onbekende liederen.
De volgende @homedienst staat al op de planning. Er wordt nog 1 keer
geprobeerd om de dienst om 11.00 uur te laten beginnen. De ds. zal dit
alles aan de commissie meedelen.
8. Mededelingen commissie pastoraal ouderenwerker
Een ouderling vertelt dat een gemeentelid zich vrijwillig heeft aangemeld om
mee te denken met de commissie. Zij heeft veel ervaring met het voeren
van sollicitatiegesprekken en is van harte welkom.
Er zijn inmiddels twee sollicitaties binnengekomen.
9. Inlegvel heroverwegen
Er is een voorstel binnengekomen om het inlegvel weer digitaal te
versturen. Er zijn mensen die geïrriteerd reageren omdat ze geen kaarten
kunnen sturen en dit is juist het “omzien naar elkaar ” en dus een een zeer
sociaal gebeuren. Maar dit alles heeft wel te maken met de wet op de
Privacy. (AVG)
Het is een vervelende regelgeving dat je geen adressen mag vermelden
alleen als er formele toestemming is van iedereen waarvan je die informatie
plaatst. We kunnen niet anders dan ons aan de wetgeving houden. De
scriba stelt voor dat we ieder gemeentelid nog eens aanschrijven die
formeel geen toestemming hebben gegeven (65% van de gemeenteleden! )
want als iedereen formeel toestemming geeft dan kan dit weer wel.
De CvK zal dit voor haar rekening nemen.
De kerkenraad stemt hiermee in en in de vergadering van maart komen
we hierop terug.
10. Evaluatie online diensten (versoepelde, aangescherpte maatregelen)
We wachten op de pers conferentie van a.s. vrijdag 14 januari en kunnen
dan eventueel tussentijds nog iets regelen.
De ds. vraagt de mening over de koffieochtenden. Zodra er weer 50
mensen in de kerk mogen kunnen de koffieochtenden ook weer door gaan!
We besluiten om nog even af te wachten en kijken hier op de vergadering
van 7 februari weer naar. De ds. vraagt of de gespreksgroep wel door mag
gaan. Die kan doorgaan omdat het een kerkelijke activiteit is.
Een diaken vraagt als er nog op zaterdagavond ineens een besluit genomen
wordt dit dan graag in de kerkenraad-App gemeld kan worden. Zeker als je
snel mensen wil bereiken. Dit zal voortaan gebeuren.
11. Rapportages
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a. College van Kerkrentmeesters
Er wordt gemeld dat de camera registratie veranderd is vandaar dat we nu
een proef hebben in de kerk waarop we zeer positieve reacties hebben
gekregen. De jeugdouderling legt uit dat deze camera registratie op een
makkelijke manier door iedere vrijwilliger bediend moet kunnen worden. Er
wordt nog het een en ander uitgetest en de camera die we nog hadden gaat
naar de orgelkamer zodat we ook eens de organist in beeld kunnen
brengen het wordt dan ook dynamischer.
De online diensten worden goed bekeken. Het CVK heeft besloten om de
camera’s aan te schaffen.
De actie Kerkbalans 2022 gaat van start. De Najaarsactie heeft € 9000
opgebracht, een mooie opbrengst! De inkomsten van de Ark waren ook
hoger omdat er minder kosten waren.
Het CVK zal op een passende manier in een kerkdienst afscheid nemen
van de vorige leden administrateur en de nieuwe leden administrateur zal
voorstellen.
b. Taakgroep Eredienst; deze groep is niet bij elkaar geweest.
c. Taakgroep Pastoraat
Er zijn 2 gemeenteleden bereid gevonden om de mensen in Heemzicht te
gaan bezoeken in plaats van het gemeentelid welke is gestopt.
Er wordt gevraagd of bij een doopdienst door de ouderling van dienst zelf
geregeld kan worden als er een extra ouderling nodig is. Dit gaan we
voortaan zo doen.
d. College van Diakenen; er is niets te melden
e. Taakgroep jeugd
De jeugdouderling vertelt dat er een evenement wordt opgestart voor de
onderbouw van de basisschool. Er wordt een leuk programma
samengesteld met o.a. zingen, knutselen, dansen enz. Dit evenement zal
op 2 maart plaatsvinden.
Een ouderling meldt dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met een
wethouder van de gemeente Hoeksche Waard over de contacten met de
jongerenwerker (die er niet is) en dat er maar 1 persoon is die de JOR
draaiende houdt. Er is bericht ontvangen dat de gemeente kijkt naar een
jongeren werker. Er mag een begroting ingestuurd worden met de kosten
om de JOR op te knappen.
f. Begeleidingscommissie Diny Wolters
Deze commissie komt op 26 januari a.s. bij elkaar.
g. Werk van predikant
Antje geeft aan dat er nu drie ontmoetingsgroepen bestaan. De groep 60+
had een lage opkomst.
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Lief en leed in de gemeente
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Daar dit punt vertrouwelijk is wordt dit niet genotuleerd.
Rondvraag
Er wordt gevraagd of de notulen van de kerkenraad vergadering wat
eerder in de “In Eendracht” gepubliceerd kunnen worden.
Ook wordt voorgesteld als er zoveel agendapunten zijn we misschien
om 19.30 kunnen beginnen. Er wordt besloten hierop in de volgende
vergadering terug te komen.
Actualiseren Actie/besluitenlijst en controle jaaragenda (januari)
De scriba neemt de actie/besluitenlijst door en deze wordt verder
geactualiseerd en de jaaragenda wordt gecontroleerd.
Sluiting
De jeugdouderling leest een column voor getiteld: “Geloven als een
kind” en sluit deze vergadering af met een gebed.

PROJECTZANGERS GEZOCHT VOOR DE STILLE WEEK :
Op Witte donderdag, Goede vrijdag en Stille zaterdag zijn er om 19.00 uur
diensten in de kerk.
Hiervoor willen we een Projectkoor oprichten .
Dat projectkoor zingt dan in elke dienst 1 of 2 liederen uit het liedboek.
Thuisgestuurd krijg je de bladmuziek met een muziekbestandje.
Er wordt 1 x een repetitie gehouden en vooraf aan de diensten wordt er om
18.00 uur ingezongen.
Opgeven bij:
Jaap van Oudheusden: jvanoudheusden1@kpnplanet.nl
Ria de Groot: l.groot21@chello.nl
Wij hopen op
een grote opkomst!!!

Jaap van Oudheusden
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“LAUDATE” IS WEER BEGONNEN.....
Na bijna twee jaar, waarin we “dan wel” en “dan niet” mochten zingen, is het
Mannenensemble “Laudate” vanaf 1 februari weer gaan repeteren.
Wát een zegen als je na zo’n periode van onzekerheid weer mag zingen!
Het zal u bekend zijn dat dit het enigste Mannenensemble is in de Hoeksche
Waard, en de leden komen niet alleen daarvandaan, maar óók van buiten de
Waard.
Er is dus duidelijk belangstelling voor,.
Ondanks dat we (nog) niet op de juiste sterkte zijn, wordt er enthousiast
gezongen en het is elke keer weer “de sfeer” en de onderlinge hechte band die
de toon bepaalt. Er wordt stevig gerepeteerd, de koorleden zijn heel
gemotiveerd om het repertoire zich “eigen” te maken.
Dat alles gebeurt (als regel) op de vrijdagavond om de twee weken in “de Ark”
tussen 19.45 uur en 21.45 uur. Natuurlijk hebben we tussendoor pauze, waar
de koffie niet ontbreekt, dat wordt gezet door een mevrouw die ons graag hoort
zingen, en dus altijd al vroeg aanwezig is om koffie te zetten……soms mét
koek!
De reden waarom we dit aan u, mannen, laten weten is om u te vragen om in
overweging te nemen om ons op een repetitieavond eens te bezoeken.
Natuurlijk zijn er veel mannen onder u die graag zingen, nou, wat belet u om
niet eens kennis te komen maken met ons ensemble. Zingen werkt
ontspannend!!!
Het ensemble heeft 1 koorlid die woonachtig is in Zuid-Beijerland, daar moeten
er toch méér zijn die kunnen en willen zingen?
Mooi toch om een avondje ontspannen te zingen, zo net voor het weekend? We
zoeken nog leden, want we willen graag van iedere partij (en dat zijn er vier) vijf
mensen hebben.
Het streven is om 20 zangers bij elkaar te hebben, mannen, wilt u daar een
onderdeel van zijn? Stap eens over de drempel en probeer het eens.
De partijen die ingestudeerd worden, zijn allemaal via de website te beluisteren,
dus thuis studeren is mogelijk (en wenselijk).
Onze eerstvolgende repetitie is vrijdagavond 25 februari in “de Ark”.
Komt u óók?
Inlichtingen: Jan van Leeuwen, info@laudatehw.nl
06 36140918

Adri Poortvliet
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VAN DE DIACONIE
In de maand maart zijn alle collectes van de diaconie bestemd voor een
doel dat gekozen wordt door de ZWO commissie.
Daarover leest u elders in deze In Eendracht.
In januari waren de bestemmingen van de collectes voor
Stichting Droomhuis HW(2,9,16 januari) en voor
Vakantiecentrum Rehoboth (23 en 30 januari).
Verantwoording collectes januari 2022:
Giften:
Kerk 25 euro Diaconie 60 euro
Kerk:
Collecte opbrengst en Digitale giften
Diaconie: Collecteopbrengst Droomhuis
Collecteopbrengst Rehoboth
Allemaal hartelijk dank voor uw gaven!!!

773,85 euro
543,25 euro
374,80 euro

Namens de diaconie, Paula van der Wel

Voorlichtingsavond extra inkomstenbron
Recent heeft de kerkenraad aan alle gemeenteleden een uitnodiging verstuurd
voor een voorlichtingsavond over de plannen die het College van Kerkmeesters
in samenspraak met de kerkenraad in de voorbije periode heeft ontwikkeld om
met het oog op de toekomst extra inkomsten te genereren. Zoals u hebt kunnen
lezen heeft het plan betrekking op de ontwikkeling van een
appartementencomplex op het perceel achter de kerk Deze avond wordt op
donderdag 24 februari vanaf 20.00 uur gehouden en kerkenraad en CvK hopen
op een grote opkomst.
Namens de kerkenraad
Hans Vreeman (scriba)

Actie Kerkbalans
Dit jaar is er voor de Actie Kerkbalans € 120.000 toegezegd, een prachtig
resultaat. We zijn blij dat er zo ruimhartig is gegeven!
Dank aan de vrijwilligers die zich hebben ingezet om deze actie te doen slagen,
dank aan alle gevers!
De komende periode gaan we de uitkomst van de actie in detail analyseren. We
gebruiken deze analyses om ons toekomstige beleid hierop zo goed mogelijk af
te stemmen. In volgende uitgaven van In Eendracht kom ik daar graag op terug.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Hans van Brakel
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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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Beste gemeenteleden,
In de maand maart wordt in de EENdrachtskerk een
ENQUÊTE gehouden. Het doel van deze enquête is in kaart
brengen wát wij in onze gemeenschap waarderen
en wát we missen.
Vanaf begin maart kunt u en jij de enquête online invullen.
De link staat dan in de nieuwsbrief.
Wilt u het formulier liever met de pen invullen? Dat kan ook.
In de loop van de maand maart worden de enquêtes
uitgedeeld aan belangstellenden.

Iedereen is uitgenodigd om mee
te doen!!
DOE JIJ/DOET U OOK MEE?
Commissie Beleidsplan ’22-‘26

Elke woensdagochtend vanaf 10.00 tot 11.30 uur
KOFFIEOCHTEND in de ARK
IEDEREEN IS WELKOM
Bij slecht weer én bij goed weer kunt u opgehaald worden.
Contactpersoon is Ria de Groot, tel.nr. 06-33586075

Sinds kort is op de woensdagmorgen ook de kerk open.
Via de Ark kun je de kerkzaal betreden om daar even stil te zijn,
te bidden of te mediteren…….
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