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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. 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 
 

mailto:antjegroenendijkmeindersma@live.nl
mailto:scriba@eendrachtskerk.nl
mailto:ldakerkzb@xs4all.nl
mailto:collectebonnen@eendrachtskerk.nl
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Wekelijkse berichten beamerteam:  
Berichten voor de wekelijkse zondagse nieuwsbrief sturen naar: 
beamerteam@eendrachtskerk.nl voor donderdag 18.00 uur. 
Let op: niet meer dan 70 woorden! 
 
Website: voor informatie Eendrachtskerk: www.eendrachtskerk.nl 
 
Kerkdiensten beluisteren: direct of later terugluisteren ga naar: 
www.kerkomroep.nl  en zoek   Zuid-Beijerland 
 

Kopij voor    “IN EENDRACHT”    MEI     2022 
 

s.v.p. inleveren  vòòr  15  april    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 
 
 
 
      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: Anja Boon 
  Koster: Hans van Brakel 
  Organist: Jan van Veelen 
  Collecte: 1. ZWO: Moldavië, Bethania 
    2. Kerk 
 
 
 
 

mailto:beamerteam@eendrachtskerk.nl
http://www.eendrachtskerk.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
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   10 april   
 
   9.30 uur: Palmpasen 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: paars 
  Oppas: Ilona Schilperoord 
  Nevendienst: beide gr. Janine Wols 
  Ouderling van dienst: Lia Stolk 
  Diaken van dienst: Marja Buth 
  Koster: Corné Wols 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte: 1 ZWO: Nederland 
    2 Kerk 
 
 
 
   14 april 
 
 19.30 uur: Witte donderdag 
  viering en dankzegging maaltijd van de Heer (lopend) 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: wit 
  Ouderling van dienst: Ria de Groot 
  Diaken van dienst: Paula van der Wel 
  Koster: Jan Saarloos 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Vastenpot:  Opvang Oekraïense vluchtelingen in Piershil 
 
 
   15 april 
 
  19.30 uur: Goede Vrijdag 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: rood 
  Ouderling van dienst: Jan Buth 
  Diaken van dienst: Anja Boon 
  Koster: Hans van Brakel 
  Organist: Jan van Veelen 
  Vastenpot:  Opvang Oekraïense vluchtelingen in Piershil 
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   16 april 
 
  19.30 uur: Stille Zaterdag 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: wit 
  Ouderling van dienst: Gerrit Boon 
  Diaken van dienst: Marja Buth 
  Koster: Corné Wols 
  Organist: Bastian Kooy 
  Vastenpot:  Opvang Oekraïense vluchtelingen in Piershil 
 
 
   17 april 
 
   9.30 uur: Pasen 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: wit 
  Oppas: Astrid van der Bie 
  Nevendienst: beide gr. Linda Bezemer 
  Ouderling van dienst: Lia Stolk 
  Diaken van dienst: Paula van der Wel 
  Koster: Jaap Stolk 
  Organist: Jan van Veelen 
  Collecte: 1 Victory4all 
    2 Kerk 
 
 
   24 april 
 
  11.00 uur: Popdienst in de tent 
  feesttent aan de Ridder van Dorplaan 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: wit 
  Oppas: Monique Ros 
  Nevendienst: beide gr. Janneke van Berkel 
  Ouderling van dienst: Ria de Groot 
  Diaken van dienst: Anja Boon 
  Koster: Gerrit Boon 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte:  1 Victory4all 
    2 Kerk 
    
17.00 uur: Joh. De Heer zangdienst (blz. 23) 
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   1 mei 
 
 
   9.30 uur: Ds. D.M. v.d. Wel, Langbroek 
  Kleur kerkelijk jaar: wit 
  Oppas: Lisette van Leeuwen 
  Nevendienst: beide gr.  Mariska Blaak 
  Ouderling van dienst: Jan Buth 
  Diaken van dienst: Marja Burh 
  Koster: Jan Saarloos 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte:  1  
    2 Kerk 
  
 
 

Leesrooster van de kindernevendienst voor  
de maand april 
 3 april Johannes 19:16b-27 De Koning van de Joden aan het kruis 
10 april  Johannes 19:28-42  Jezus sterft en wordt begraven 
17 april  Johannes 20:1-18   Jezus leeft 
24 april  Johannes 20:19-29  Jezus verschijnt aan zijn leerlingen 
 
 
 

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: 
 
2 april   16 april 
Bas Roubos (L)  Cees Smaal (L) 
Koos Groenenberg  Jan Pierneef 
Gerrit Bogerman  Jaap van Oudheusden 
Yahya   Gerrit Blaak 
Annee Andeweg 
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  In                      Memoriam 
 
 
 
 
 
 

Jaap Frerichs 12 juni 1944 – 24 februari 2022 
 
Op donderdag 24 februari werd uit dit leven weg genomen Jacob Frerichs, 
Torenlaan 74.  Ruim 1 week voor zijn overlijden heb ik hem bezocht en toen 
hebben wij van hart tot hart met elkaar kunnen spreken. Jaap vertelde over zijn 
leven wat beslist niet eenvoudig was. Hij had astma en moest als kind van 6 jaar 
naar een gezondheidskolonie en een jaar later werd hij voor 9 maanden 
opgenomen in gastgezin in Ermelo.  Hoe moeilijk is dat niet is het om als kind  
weggerukt te worden uit je familiekring. Deze gebeurtenis heeft de koers 
bepaald in zijn leven. Jaap was een liefhebber van orgelmuziek. Dat had hij 
meegekregen van zijn beide vaders. De eerste vader speelde als 
amateurorganist iedere zondag in de kerk. Toen zijn vader gestorven was 
trouwde zijn moeder opnieuw met een orgelleraar die tevens de organist was in 
de Wilhelmina kerk in Rotterdam. Jaap ging vaak met hem mee en hij genoot 
ervan. De liefde voor het orgel verhuisde, 22 jaar geleden, in zijn hart met hem 
mee naar Zuid-Beijerland.  Trouw nam hij zijn plekje in de Eendrachtskerk in. De 
laatste jaren bezocht hij de zondagavond concerten van Adri Poortvliet. Door 
corona waren de concerten alleen te volgen via de livestream. Maar voor Jaap 
niet. Vlak voor de aanvang van het concert nam hij zijn plaatsje achterin de kerk 
in.  Geloof in God speelde een belangrijke rol in zijn leven.  Hij probeerde iets 
van Gods liefde zichtbaar te maken in zijn omgeving. Daarom vonden wij zijn 
leven terug in 1 Corinthe 13, Paulus loflied over de liefde.  Paulus heeft het in 
eerste instantie over de menselijke liefde. De liefde maakt ons leven compleet. 
Maar er is meer. Paulus zegt ook in dit lied dat Gods liefde eeuwig is, maar dat 
de menselijke liefde een zal verstommen. De liefde die Jaap ons gaf is er niet 
meer. Daarom zegt Paulus: er zijn drie dingen belangrijk in ons leven. "Geloof, 
hoop en de liefde".  Geloof wil zeggen: vertrouwen hebben in God, dat Hij je 
leven bestuurt en over je waakt.  Zo vullen wij het woordje hoop in. Hoop is: 
vertrouwen hebben in God dat Hij sterker is dan de dood.  En zo komen wij uit 
bij het woordje liefde.  God had de wereld zo lief dat Hij zijn enig geboren Zoon 
gegeven heeft aan die wereld om ons mensen te redden uit de macht van 
zonde en dood. Dat maakt Gods liefde eeuwig. 
Ds. T. Meijer. 
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  In                      Memoriam 
 
 
 
 
 
 

Catharina – Tiny - Maasdam-Breure  26 september 1926 – 3 maart 2022  
 
In haar eigen vertrouwde omgeving is na een lang leven Tiny Maasdam vredig 
ingeslapen. Precies zoals ze dat altijd had gewild, want het was haar diepe 
wens om tot het allerlaatste in haar huisje ‘Weltevree” aan de Oranjeweg 82 te 
blijven wonen. Met dank aan de trouwe zorg van haar kinderen en van de 
thuiszorg. Het leven van Tiny heeft mooie periodes, maar ook moeilijke periodes 
gekend.  
Ingrijpend was het verlies van dochter Petra op 7-jarge leeftijd en de periode 
daarna.  
Een mooie periode was de tijd dat zij samen met echtgenoot Bas het beheer 
over de Ark voerde. Haar gevulde eieren waren befaamd. 
Verdrietig was ook het overlijden van schoonzoon John en van schoonzoon 
Ronald. De pijn van haar dochters en kleinkinderen was ook haar pijn.  
Voorop de rouwkaart schreven de kinderen: 
 Hoger dan de blauwe luchten 
 en de sterretjes van goud 
 woont de Vader in de hemel 
 die van alle kind’ren houdt. 
 
In vertrouwen op onze Vader in de hemel, die van alle kinderen, ja van alle 
mensen houdt, hebben de kinderen en kleinkinderen hun lieve moeder en oma 
losgelaten.  
Wij bidden dat de herinnering aan alle liefde en verbondenheid én de liefde van 
God voor ons mensen Lies en Marion, Trudy, Marianne en Huib en de 
kleinkinderen mag troosten. 
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Toelichting bij bloemschikking 40 dagentijd 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 van 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. 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 
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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. 
 
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. 
 
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 
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voor het brood. De wijn symboliseren we door de avondmaalsbeker en de 
avondmaal schaal bij de schikking. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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.  
 
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 nieuwe begin, een nieuwe lente.  
De groene takkenconstructie wordt bloeiend. 
Bloesems, tulpen, narcissen: de schikking bloeit.  
 
Trudy van Leenen 
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Uit de pastorie 
 
         Oorlog. Overal ging het in de afgelopen weken  
          over de oorlog in Europa. Zeker ook in onze kerk. 
          We hebben gebeden, geluisterd naar het  
          Oekraïens volkslied op het orgel, naar het  

gezongen Onze Vader in het Oekraïens via youtube, we 
hebben gecollecteerd en sommigen van ons hebben in 
het voormalig gemeentehuis  

van Piershil geholpen bij het treffen van voorbereidingen voor de komst van 
ruim honderd Oekraïense vluchtelingen. Allemaal manieren om onze 
verbondenheid te tonen. Op maandag 14 maart troffen wij ’s middags in de 
stenen plantenbak naast onze voordeur een gehaakte vlag van de Oekraïne 
aan (SUZE, BEDANKT!!) Weer een teken van verbondenheid. Dat onze 
verbondenheid door het volk van de Oekraïne als een teken van hoop mag 
worden ervaren.  
 

Rondom het beleidsplan ’22 – ‘26 
Hieronder lezen jullie de vier speerpunten die de kerkenraad eerder heeft 
geformuleerd. Mocht de gehouden enquête aanleiding geven tot meer 
speerpunten dan zullen die zeker nog toegevoegd worden. 

1. Wij zetten ons beleidsmatig, persoonlijk en gezamenlijk in om een 

open en gastvrije gemeenschap te zijn, waar iedereen zich welkom 

voelt. 

2. In het bijzonder vinden wij het van belang dat jongere generaties hun 

thuis vinden in ons midden. Daarom zijn wij benieuwd naar de inbreng 

van jonge mensen en jonge gezinnen en staan bijvoorbeeld open voor 

voortgaande vernieuwing van de eredienst.  

3. Het streven is om als kerk bij te dragen aan verbondenheid in het dorp. 

Dit betekent dat we in onze activiteiten meer aansluiting zoeken bij 

niet-kerkelijke dorpsgenoten.  

4. 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.  

Over punt 4 is in de In Eendracht van februari en maart al iets geschreven. 
Deze keer gaat het over punt 1: iedereen is welkom.  
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Iedereen is welkom  
Iedereen is welkom bij God. Dat spreekt eigenlijk vanzelf, maar toch is 

het belangrijk om het te blijven benadrukken. God maakt geen verschil tussen 
mensen. Iedereen is voor hem ook even belangrijk, iedereen is gelijkwaardig. 
De dakloze, de directeur van Shell, de gehandicapte in een instelling. Iedereen 
bewandelt zijn eigen pad in het leven, heeft zijn eigen kwaliteiten en 
tekortkomingen en doet wat hij doet op zijn eigen manier. Dat is een feit en dat 
maakt ons verschillend, maar in de ogen van God is iedereen even waardevol. 
En dus is ook iedereen even welkom in onze kerk. 

Als iedereen welkom is, betekent dat dat de kerk per 
definitie een plaats is waar mensen van velerlei pluimage 
samen komen. Zoals lied 975 het zegt:  

Ras of huidskleur, rangen, standen –  
Jezus trekt geen scheidingslijn.   
Concreet betekent verscheidenheid dat we in de kerk mensen tegen 

komen die we in ons gewone dagelijkse leven niet zo gauw tegenkomen. En dat 
niet alleen, maar het betekent ook dat we in de kerk met heel veel verschillende 
ideeën en opvattingen over het geloof, over de eredienst, over allerlei ethische 
kwesties te maken hebben. En zoals verschillen in de samenleving en in ons 
land tot ergernis, conflicten en zelfs polarisatie kunnen leiden, zo kan diversiteit 
binnen de kerk dezelfde gevolgen hebben. Daarom oefenen we ons ook in de 
kerk eigenlijk al sinds de eerste eeuw na Christus in het omgaan met 
verschillen. Al 2000 jaar lang is diversiteit een uitdaging en tegelijk ook een 
opdracht. Want als iedereen voor God even waardevol is, dan is het aan ons als 
christelijke gemeenschap om te proberen dat in de praktijk te brengen. Om al 
onze leden, ieder met eigen ideeën en opvattingen, maar ook alle dorpsgenoten 
en anderen te zien als een waardevol kind van God. Dat is de basis voor alle 
onderlinge contacten: Jij en ik mogen er zijn, maar de ander ook. Jij en ik 
hebben respect en ruimte nodig, maar een ander ook……. Met z’n allen zoeken 
we verbinding met God en met elkaar……. Met z’n allen proberen we iets van 
Gods liefde en van Gods bedoelingen op deze wereld zichtbaar te maken.  

Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn (lied 975: 3) 
 
Omdat de deur van de kerk open staat voor iedereen, heeft de 

kerkenraad in haar maartvergadering besloten om onze kerk aan te melden 
voor de website https://www.wijdekerk.nl/. Stichting Wijdekerk is een initiatief 
van een groep christenen die zelf deel uit maken van de LHBT+ -gemeenschap 
of nauw verbonden zijn met mensen die deel hiervan uitmaken. Gedreven door 
de liefde van Christus vinden ze het belangrijk dat zoveel mogelijk kerken in 

https://www.wijdekerk.nl/
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Nederland ruimte bieden aan de leden van de LHBT+-gemeenschap. De liefde 
van Christus is er immers voor iedereen.  
 

Bij de diensten  
Zondag 3 en 10 april. We volgen de lezingen uit het 
Paasproject van de kindernevendienst: Johannes 18 en 
19. Als projectlied zingen we het prachtige kinderlied: 
Klein maar dapper 
(https://www.youtube.com/watch?v=LBYG2daXFx4).  
Witte Donderdag 14 april. Op de avond van de Witte Donderdag begint het 
Triduüm Sacrum, de heilige drie dagen, die het liturgisch hoogtepunt vormen 
van het kerkelijk jaar. Zoals gebruikelijk lezen we op de Witte Donderdag het 
verhaal van de voetwassing uit Johannes 13 en vieren we de maaltijd van de 
Heer in een kring. Deze keer wordt het tafelgebed niet gelezen, maar gezongen 
door een klein maar fijn projectkoor. We delen brood en wijn en voelen ons 
verbonden met onze Heer en met elkaar.  
Goede Vrijdag 15 april. In de dienst staan we stil bij het lijden en kruis van 
onze Heer Jezus Christus. We lezen uit Johannes 19, luisteren naar het 
indringende lied ‘Waar was jij’ en bidden de Goede Vrijdaggebeden. In de korte 
overdenking staan we stil bij Jezus’ allerlaatste woorden: “Het is volbracht” 
(Johannes 19: 30).  
Stille zaterdag 16 april. In deze dienst staan wij stil bij het verblijf van Jezus in 
het graf. We zijn ons bewust van onze eigen kwetsbaarheid en vergankelijkheid 
en vieren dankbaar dat de dood niet het laatste is: Jezus wordt door Zijn 
hemelse Vader opgewekt uit de dood. Ook aan 
deze dienst zal het projectkoortje een mooie 
bijdrage leveren.  
Paaszondag 17 april. In deze dienst sluiten we het 
Paasproject af en sluiten aan bij het thema van de 
kindernevendienst voor deze zondag: Hopeloos of 
hoopvol? We verheugen ons op de aanwezigheid 
van Inspiration onder leiding van Fred de Vries. Het 
is een geweldig vooruitzicht dat we met velen in de kerk aanwezig kunnen zijn 
om het feest van de opgestane Heer te vieren. Natuurlijk zingen we bekende én 
geliefde Paasliederen.  
Zondag 24 april. Deze zondag houden we ’s morgens een bijzondere 

dienst op een bijzondere plek, namelijk een 
popdienst in de tent. Met behulp van 
bekende popsongs, die bij velen 
herinneringen, maar soms ook emoties oproepen, 
proberen we op een hele toegankelijke manier de liefde 
van God te laten klinken. De dienst begint om 11.00 uur 

https://www.youtube.com/watch?v=LBYG2daXFx4
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en wordt dus gehouden in de feesttent aan de Ridder van Dorplaan.  
De voorbereidingscommissie bestaande uit Jan van Drunen, Tejo Vink en 
ondergetekende hoopt er met vele gemeenteleden en dorpsgenoten een feest 
van herkenning en verbinding van te maken!! Welkom!! ‘ 
’s Middags om 17.00 uur wordt er in de kerk weer een Joh. de Heer zangdienst 
gehouden.  
 
Rondom corona  
Momenteel hanteren we in de kerk nog enkele 
corona-afspraken. Zo houden we bij binnenkomst, 
bij vertrek en tijdens de dienst nog voldoende 
afstand van elkaar. Sommige mensen zitten graag 
wat dichter bij elkaar. In onderling overleg is dat 
geen enkel probleem! Neem vooral die vrijheid. We 
betreden de kerk ook nog steeds via de hoofdingang. 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.  
Geeft u of jij er nog steeds de voorkeur aan om thuis te kijken. Wij zijn elke 
zondag in de lucht via  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk. 
 

Ontmoetingsgroepen  
Op dit moment zijn de volgende bijeenkomsten van de Ontmoetingsgroepen 
gepland.  

• 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 groep voor (plusminus) 25-40jarigen van ds. Antje komt op 

donderdag 21 april 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 

11 mei 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 bedoeling van de Ontmoetingsgroep is een goed gesprek over geloof en 
leven. Daarbij wordt elke keer de Bijbel als bron van inspiratie geopend.  
 

Utsetter (uit: 95 Speldenprikken):  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk
mailto:paulkonijnendijk@upcmail.nl
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Het is nog steeds mogelijk om u op te geven voor de HBO-opleiding: Meester 
Voetenwasser.  
Met een vriendelijke groet,  
Antje Groenendijk-Meindersma  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 

Samenwonen en verhuisd 
 

 
 

Na 8 jaar heen en weer pendelen tussen Numansdorp en  
Zuid-Beijerland en hier en daar bivakkeren hebben wij de  
knoop doorgehakt en wonen wij vanaf 1 mei in ONS huis. 
 
Tevens zijn wij een geregistreerd partnerschap aangegaan. 
 
Wim en Marja Schilperoord, Torenlaan 92, 3284 KZ Zuid-Beijerland 

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……. 

 



17 
 

 
 
 
 
 
 
        

Uitnodiging 

 

Paaslunch 

 
Op woensdag 13 april wordt er een 
Paaslunch georganiseerd voor 75 plussers. 
Locatie: de Ark 

Tijdstip: van 10.00 tot 14.00 

Opgeven voor 31 maart ’22  

Bij: Ria de Groot  telnr: 0633586075 

 Lia Stolk     telnr: 0648565181 

Vervoer kan geregeld worden, graag bij 
aanmelding opgeven. 
 
Team inloop/koffieochtend 
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“Orgelklanken uit de Eendrachtskerk” 
 
Het thema “Van Passie tot Pasen” is op Palmzondag 10 april leidend tijdens 
de Orgelbespeling die tussen 19.00 en 20.00 uur wordt gehouden 
in de Eendrachtskerk te Zuid-Beijerland. Deze bespeling is te ontvangen via 
“Kerkdienst gemist” en dan niet alleen geluid maar óók beeld!! 
Vindt u het leuk om tijdens deze bespeling in de kerk aanwezig te zijn, bent u 
van harte welkom om dit bij te wonen. Ook dát is mogelijk! 
 
Gespeeld worden de volgende werken: 
 
1) Voorspel en Orgelkoraal “Jezus, leven van mijn leven”      Feike Asma 
 
2) “Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen”  Joh. Seb. Bach/arr. Dick Sanderman 
                (Openingskoor uit de “Mattheüs-Passion”)  
            
3) Canonisch voorspel: “O Hoofd vol bloed en wonden”         Jan Zwart 
          
4) Variaties en Koraal “Ick wil mij gaen vertroosten”      Jacob Bijster  
 
5) Lamentation        Alexandre Guilmant 
 
6) “Ich steh’ mit einem Fusz im Grabe”  Joh. Seb. Bach/arr.: Feike Asma 
  (Sinfonia uit Cantate 156) 
 
7) Variaties over “U zij de Glorie”                  Herman van Vliet 
  
 
Gaat u of komt u er een uurtje voor zitten?? Aanbevolen!! 
 
Adri Poortvliet 
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VAN DE DIACONIE 
 
In de maand april worden, op de eerste 2 zondagen, de doelen van de collecte 
door de ZWO vastgesteld. Zie elders in deze In Eendracht.   
 
Daarna mag het CIO tijdens de Vastenaktie een doel bepalen. 
 
Vanaf Pasen, (de laatste 2 zondagen van april) zijn de collectes voor 
Victory4all.  
 

Veel kinderen in de sloppenwijken van Zuid 
Afrika hebben te maken met honger, ziektes, 
geweld, prostitutie en onvoldoende medische 
zorg. Met geen enkele hoop op een betere 
toekomst dan de mensen om hen heen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Victory4all heeft verschillende projecten 
om deze kinderen goed onderwijs en 
liefdevolle begeleiding te bieden. Dit 
gebeurt op de kleuter-, basisschool en 
speciaal onderwijs (voor kinderen met 
een beperking), waar de kinderen 
liefdevol worden omarmd.  
 
Pleeghuizen, skills Centre en de stroopwafelbakkerij. Dit geeft hen hoop op een 
toekomst zonder ellende en armoede. De Bijbel, Gods woord is hun leidraad. 
Uw giften zijn meer dan welkom. 
 
Verantwoording collectes februari: 
 
Giften:  bloemen € 35,   diaconie € 45 ,  kerk € 115 
 
Collecte-opbrengst kerk en digitale collecte € 776,99 
 
Collecte opbrengst Nepal             € 356,85 
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Collecte-opbrengst Babyspullen  € 420,51 
 
Van de opbrengst voor babyspullen hebben we, van een gedeelte van de 
opbrengst,  schaarse babykleertjes gekocht. Elke maand krijgen we een lijst met 
schaarse goederen. Marja heeft sweaters en broekjes gekocht en jasjes voor de 
allerkleinsten. Ook nog jurkjes en maillots in diverse maten. Het restant wordt 
overgemaakt naar de stichting.  
 

 
Marja Buth en ik gaan samen een dag naar het landelijk sorteer-
distributiecentrum in Heerhugowaard. Om de door Marja nieuw gekochte 
kleertjes, van onze collecte in februari,  te brengen, en om kennis te maken,  
we gaan deze dag mee helpen om babystartpakketten samen te stellen en 
helpen sorteren. We houden u op de hoogte. 
 
Hartelijk bedankt voor al uw gaven, 
Namens de diaconie, Paula van der Wel. 
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In 2018 vond alweer de laatste Eendrachtsveiling plaats aangezien de 
afgelopen jaren een dergelijke veiling niet mogelijk was door de 
coronamaatregelen. 
Inmiddels is voor de zevende editie van de Eendrachtsveiling een nieuwe datum 
vastgelegd, namelijk vrijdagavond 17 juni 2022. De eerste voorbereidingen 
zijn door de veilingcommissie in gang gezet. Daarnaast is het voor u weer 
mogelijk om kavels aan te bieden, stuur hiervoor een e-mail naar 
info@eendrachtsveiling.nl. 
 
In de tussentijd staat het aanbieders en kopers van nog niet uitgevoerde kavels 
uit de Eendrachtsveiling van 2018 alsnog vrij om deze in te lossen. Weet u niet 
meer wat u had gekocht of had aangeboden, stuur dan een e-mail naar 
info@eendrachtsveiling.nl. Wij zoeken het graag voor u op. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
de veilingcommissie 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

www.eendrachtsveiling.nl  
 
 

mailto:info@eendrachtsveiling.nl
mailto:info@eendrachtsveiling.nl
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GEBRUIK DE ARK 

 
 

Onze uitgebreide en ook geheel vernieuwde gebouw 
“De Ark” wordt verhuurd aan verenigingen en of 
particulieren voor het houden van: 
 

• Vergaderingen 

• Cursussen 

• Verjaardagen 

• Huwelijks jubilea  

• Etc. 
 
Wij willen u er op attenderen dat ook u hier gebruik 
van kunt maken. 
De zaalhuur varieert per zaal en bedraagt per  
Zaal 1 (per dagdeel) € 55,00 
Zaal 2 (per dagdeel) € 55,00 
Zaal 3 (per dagdeel) € 65,00  
Zaal 4 (per dagdeel) € 70,00 inclusief terras (JOR) 
 
In het gebouw is een beamer en een geluidsinstallatie 
aanwezig welke in overleg gebruikt kunnen worden. 
Ook de bediening van koffie, thee e.d. is in overleg 
mogelijk. 
 
Voor afspraken: Linda van Brakel 
0186-669005 / 06-1357 1424 
e-mail: deark@eendrachtskerk.nl 
(ook voor huur van de Eendrachtskerk). 
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Zondag 24 april 2021 

ZANGDIENST 
LIEDEREN UIT DE BUNDEL VAN 

JOH. DE HEER 
 

 

ORGEL  : Adri Poortvliet 

TROMPET : Arie Zwijgers 
 

Aanvang  : 17.00 uur 
Waar  : Eendrachtskerk in Zuid-Beijerland 
 

VAN HARTE UITGENODIGD!  

 

 

 

       


