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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. 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
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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”

JUNI

s.v.p. inleveren vòòr 15 mei

2022

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
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 Het vergeten kind
2 Kerk
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8 mei
9.30 uur: Voorbereiding Maaltijd van de Heer
Ds. Antje Groenendijk-Meindersma
Kleur kerkelijk jaar: wit
Oppas: Ellen Konijnendijk
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 Het vergeten kind
2 Kerk

15 mei
9.30 uur:

Viering en dankzegging Maaltijd van de Heer (aan tafel)
Ds. Antje Groenendijk-Meindersma
Kleur kerkelijk jaar: wit
Oppas: Marja Groenenberg
Nevendienst: beide gr.: Marjolein Groenenberg
Ouderling van dienst: Lia Stolk
Diaken van dienst: Anja Boon
Koster: Corné Wols
Organist: Adri Poortvliet
Collecte:
1 Het vergeten kind
2 Kerk

22 mei
9.30 uur

Dhr. J. Bos, Ridderkerk
Kleur kerkelijk jaar: wit
Oppas: Anita van Drunen
Nevendienst: beide gr.: Hanneke Zwijgers
Ouderling van dienst: Ria de Groot
Diaken van dienst: Marja Buth
Koster: Jaap Stolk
Organist: Jacob van Nes
Collecte:
1 Children’s relief
2 Kerk
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26 mei Hemelvaartsdag
9.30 uur: Ds. G. Bikker, Harderwijk
Kleur kerkelijk jaar: wit
Ouderling van dienst: Jan Buth
Diaken van dienst: Paula van der Wel
Koster: Gerrit Boon
Organist: Adri Poortvliet
Collecte:
1 Children’s relief
2 Kerk

29 mei
9.30 uur: Ds. Antje Groenendijk-Meindersma
Kleur kerkelijk jaar: wit
Oppas: Jacqueline Voogt
Nevendienst: beide gr.: Gerrit Boon
Ouderling van dienst: Gerrit Boon
Diaken van dienst: Anja Boon
Koster: Jan Saarloos
Organist: Jan van Veelen
Collecte:
1 Childeren’s relief
2 Kerk

5 juni Pinksteren
9.30 uur: Ds. Antje Groenendijk-Meindersma
Kleur kerkelijk jaar: rood
Oppas: Ilona Schilperoord
Nevendienst: beide gr.: Angelique de Jong
Welkom:
Ouderling van dienst: Lia Stolk
Diaken van dienst: Marja Buth
Koster: Hans van Brakel
Organist: Jan van Veelen
Collecte:
1
2 Kerk
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Leesrooster van de kindernevendienst voor
de maand mei
1 mei
8 mei
15 mei
22 mei
26 mei
29 mei

Rechters 13
Rechters 14
Rechters 15
Rechters 16
Handelingen 1:1-11
Handelingen 1:12-26

Simsons geboorte aangekondigd
Simson trouwt met een Filistijnse vrouw
Simson doodt veel Filistijnen
Simson en Delila
Jezus gaat naar de hemel
Er zijn weer twaalf discipelen

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:
30 april
Peter Vermeij (L)
Johan Jongman
Arjo Groenenberg
Peter van Dis
Leen Naaktgeboren

14 mei
Leo Hoek (L)
Arie Schilperoort
Hans van der Sar
Tony Groenenberg
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28 mei
Adri Schut (L)
Koos Weeda
Leen Goudswaard
Marco Bezemer

Uit de pastorie
De oorlog in de Oekraïne duurt voort. Met z’n allen volgen
we de ontwikkelingen. Met angst en beven wachten we
ontwikkelingen in Oost-Oekraïne, in de Donbas af. We
vragen ons af: hoeveel dorpen en steden zullen nog
(grotendeels) verwoest worden? Zal Poetin tevreden zijn
met de Donbas en de Krim? Toch hopen velen van ons op
een spoedig einde van deze oorlog. Of dat ook geldt voor
de Oekraïense vluchtelingen die inmiddels in het vroegere
gemeentehuis van Piershil zijn neergestreken, weet ik niet.
In ieder geval zit de angst bij velen diep. Heel diep. De
donkere schaduw die over Oekraïne en haar inwoners is gevallen, laat diepe
sporen na.
Laten we in onze gebeden en in ons doen en laten onze betrokkenheid blijven
tonen.
En laten we ons bewust zijn van de zegen van de vrijheid, zeker ook in de
aanloop naar onze eigen gedenk- en vierdagen op 4 en 5 mei. Vrijheid is een
kostbaar goed.

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 1 en 4 is in de In Eendracht van februari, maart, april al iets
geschreven. Deze keer gaat het over punt 2: de jonge generaties.
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Jongere generaties en de kerk
Eigenlijk ken ik nauwelijks 70-plussers die zich geen
zorgen maken over de toekomst van de kerk. Elke week
tellen ze het aantal kinderen dat naar de nevendienst gaat
en dat aantal baart hun zorgen. Ik begrijp dat. Want hoe
reilt en zeilt onze kerk over pak ‘m beet tien jaar, in 2032?
Het is een vraag waar we geen antwoord op hebben.
Als kerkenraad hebben we daarom speerpunt 2 in het
beleidsplan ’22-’26 opgenomen. Wij vinden het belangrijk dat jongere generaties
zich thuis voelen in ons midden en we zijn benieuwd naar hun inbreng en
geven ruimte aan hun inbreng.
Natuurlijk zijn wij niet de enige kerk die verlangt naar meer jonge mensen in
haar midden. Daardoor is er in de afgelopen decennia ook al veel nagedacht
over andersoortige diensten en plannen die aansluiten bij de wensen van de
jongere generaties. Toch hebben die niet altijd het gewenste resultaat. Daarom
zal in het nieuwe beleidsplan van de EENdrachtskerk ook niet een reeks aan
plannen staan. Al zitten we als kerkenraad en taakgroepen zeker ook niet met
onze armen over elkaar.
Als EENdrachtskerk willen we ons in de komende jaren vooral een
basishouding proberen eigen te maken. En die basishouding, die de
kerkenraad, maar ook de taakgroepen en alle andere gemeenteleden nastreven
is deze:
Elk kind, elke tiener, elke jongere, elke jongvolwassene, elk jong gezin hoort
erbij!!
In ons midden doe je ertoe!!
We zijn geïnteresseerd in jou, in jouw leven en we snappen dat deze tijd anders
is en andere dingen vraagt dan toen onze oudere gemeenteleden jong waren,
zo’n 40, 50 of 60 jaar geleden.
We weten dat we allemaal verschillend zijn, verschillend denken en geloven en
dat is OK. Ten allen tijde proberen we open te staan voor elkaar en zelfs van
elkaar te leren. Ouderen van jongeren en jongeren van ouderen.
Tegelijk weten we ook dat jongeren en ouderen overeenkomsten hebben;
bijvoorbeeld dat we geen van allen perfect zijn en ook geen van allen een
perfect leven leiden; dat ons leven leuk is maar soms of vaak ook ingewikkeld
en moeilijk. Dat we allemaal behoefte hebben aan acceptatie en liefde.
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Als gemeente proberen we vanuit die basishouding
verbondenheid, geloof en hoop te delen: bij God en bij
ons hoor je er sowieso bij.
Dat is de gastvrijheid waar wij ons in de komende jaren met z’n allen voor in
zetten. Dat is wat we proberen uit te stralen: ook jij hoort erbij!

Bij de diensten
Zondag 8 mei. Dit is de derde zondag in de Paastijd. We lezen op deze zondag
over de verschijning van Jezus aan zijn discipelen, Lucas 24: 36-49. Geloven in
de opstanding van de gekruisigde Jezus is niet makkelijk.
Zondag 15 mei. We vieren op deze zondag de Maaltijd van de Heer. Iedereen
is welkom om in brood en wijn de liefde en goedheid van Jezus Christus te
ontvangen.
Zondag 29 mei. De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt in kerkelijk
jargon ‘wezenzondag’ genoemd. Na de 40ste dag na Pasen – Hemelvaartsdag –
kan er voor het Pinksterfeest dat op de 50ste dag na Pasen de komst van Heilige
Geest viert, een gevoel ontstaan dat Jezus zijn leerlingen en al zijn volgelingen
als wezen heeft achtergelaten.
Zondag 5 juni. Pinksterfeest. In deze dienst is Jong Crescendo in ons
midden. Dat is al een hele tijd geleden!! We verheugen ons op de aanwezigheid
van de jonge muzikanten. Welkom!!

Rommelmarkt. De voorbereidingen voor de rommelmarkt zijn in volle gang. Het
is ontzettend fijn dat na twee coronajaren de draad weer opgepakt kan worden.
Op zaterdag 16 april zijn er spullen ingezameld en zaterdag 7 mei is het zover.
Dit jaar wordt de 50ste rommelmarkt gehouden. Hoe bijzonder is het dat
sommige vrijwilligers alle 50 keren van de partij zijn geweest! Met deze
vrijwilligers en met alle anderen hopen we op mooi weer, een goede sfeer en
een goede opbrengst.
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Kamp in Sprundel van woav 25 tot zami 28 mei. Ook de voorbereidingen
voor het clubkamp zijn in volle gang. Het kamp kon in 2020 en 2021 niet
gehouden worden, maar nu staan alle seinen op groen. De kampcommissie
hoopt natuurlijk op veel kinderen. Uit alle hoeken en gaten van ons dorp! Het is
een opsteker dat inmiddels enkele ‘verse’ jonge ouders zich hebben aangemeld
om het kamp te leiden. Leiding is immers onmisbaar. Wij wensen kinderen en
leiding een
toe. Zelf ben ik op woensdag en donderdag of alleen op
donderdag van de partij. Want ook de kampdienst is een vast onderdeel van het
kamp!

Heropening JOR
Al enkele maanden wordt er door een flinke groep dorpsgenoten en
gemeenteleden onder leiding van Karin van der Heiden hard gewerkt aan een
opknapbeurt van de JOR (Jongeren-ontmoetings-ruimte). Op het moment van
schrijven is nog niet bekend wanneer de heropening zal plaats vinden. Wel
zullen kinderen én volwassenen de kans krijgen om de JOR te bekijken. En die
is een bezichtiging waard! Karin en echtgenoot Marco hebben met inzet van
jongere en oudere vrijwilligers een prachtig en kleurrijk resultaat geboekt. Met
Karin hopen we dat vele kinderen en jongeren ook in de komende jaren de weg
naar de JOR zullen vinden. Als gemeente wensen we Karin c.s. veel zegen toe
op haar werk!
Rondom corona
Momenteel hanteren we in de kerk nog enkele corona-afspraken. Zo houden we
bij binnenkomst, bij vertrek en tijdens de dienst nog enige 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.
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•

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. U hoeft zich niet
aan te melden. Inloop vanaf 19.45 uur.
Waarschijnlijk zitten we in zaal 1.
• Donderdag 2 juni is er voor de 3 Ontmoetingsgroepen een
gezamenlijke afsluitende avond. We beginnen om 20.00 uur. In de
nieuwsbrief lees je t.z.t. meer over het hoe en wat.
De bedoeling van de Ontmoetingsgroep is een goed gesprek over geloof en
leven. Daarbij wordt elke keer de Bijbel als bron van inspiratie geopend.
Vakantie
Vanaf maandag 16 tot en met zondag 22 mei houden Kees en ik vakantie.
Plannen hebben we nog niet, maar dat komt nog wel.

Utsetter (uit: 95 Speldenprikken):
Draag je het leed van de wereld op je schouders, onthoud dan dat je zelf
gedragen wordt.
Met een vriendelijke groet,
Antje Groenendijk-Meindersma
Ouderenpastor
De kerkenraad is dankbaar dat door de
sollicitatiecommissie is voorzien in de vacature
ouderenpastor, die sinds 1 januari van dit jaar bestaat. Ds. Ard van den Berg,
op dit moment nog werkzaam als predikant in de Hervormde Gemeente van
Puttershoek, zal in de zomer zijn werkzaamheden in ons midden aanvangen.
De aanstelling is in eerste instantie voor twee jaar. Als kerkenraad en gemeente
verheugen wij ons op zijn komst en wij wensen hem een goede tijd in ons
midden toe.
De kerkenraad

Kamp.
We gaan weer op kamp!
Woensdag 25 mei stappen we, hopelijk met een grote
groep kinderen, in de bus naar Sprundel voor
clubkamp. We verblijven daar in het scoutinggebouw
t/m zaterdag 28 mei. Op het programma staan naast
de vele spelletjes ook de vertrouwde onderdelen zoals
kampdienst, vossenjacht en een bonte avond als
afsluiting.
De aanmeldformulieren zijn begin april uitgedeeld op school.
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Mochten er nog vragen zijn of zou u een aanmeldformulier willen ontvangen,
stuur een berichtje naar eblokpoel@gmail.com of een appje naar 0622725227.
Wij hebben er alvast veel zin in!
Groet namens de kampcommissie,
Kees van der Bie, Marco Bezemer, Esther Leijdens, Esther Blokpoel

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…….

Gezocht: leden voor de stuurgroep bouw
appartementencomplex
Eén van de voorwaarden waaronder de kerkenraad toestemming heeft verleend
voor de bouwplannen op het perceel achter de kerk was de aanstelling van een
stuurgroep. Deze stuurgroep gaat toezicht houden op de financiële zaken en op
een goede perceelontwikkeling en bewaakt het duurzaamheidscomponent.
Wij zijn op zoek naar twee positief kritische gemeenteleden die zitting willen
nemen in bovengenoemde stuurgroep. Het derde lid mag geen lid zijn van onze
kerk. Hiervoor staat momenteel een lijntje open, maar namen van kandidaten
voor deze functie zijn eveneens van harte.
Voor meer informatie of aanmelden kunt u terecht bij
Arian de Jong, tel. 06-53405827, e-mail arian@biostee.nl
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VAN DE DIACONIE
De opbrengst van de extra collectes voor Oekraïne heeft het mooie bedrag van
€ 2243.90 opgebracht.
De diaconie heeft het bedrag verhoogd, waardoor we € 1.500,00 hebben
kunnen overmaken naar de contactpersoon in Utrecht, voor noodzakelijke
medicijnen en persoonlijke verzorgingsproducten en € 1.000,00 naar het
Christelijk noodhulpcluster Oekraïne van EO Metterdaad.
Wat een fantastisch resultaat, allemaal heel hartelijk bedankt!
Verantwoording collectes maart:
Kerk: collectes en digitale collectes: € 818,95
Gift:
€ 25,00
Diaconie: Gift:
ZWO: Rwanda collectes:

€ 25,00
€ 145,00

Binnenlands diaconaat: € 189,90
Indonesië Dream house: € 108,75
Kliederkerken:

€ 140,40

In de maand mei willen we de collectes voor de volgende doelen bestemmen:
Het vergeten kind:
100.000 kinderen in Nederland voelen zich vergeten. Het vergeten kind zet zich
in voor deze kinderen.
Ze zijn verwaarloosd of mishandeld. Soms is de situatie zo ernstig dat zij niet
langer meer bij hun ouders thuis kunnen wonen.
Het doel is dat al deze kinderen zich gehoord en gezien voelen, op een veilige
en stabiele plek wonen en zich daardoor positief kunnen ontwikkelen.
En zodoende hun plek vinden in de maatschappij, ondanks wat zij thuis
allemaal hebben mee gemaakt.
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Children’s relief:
Het Arendsnest. Een veilige slaapplaats is niet weggelegd voor veel kinderen
in Beregowo. Zij gaan slapen bij hun alcoholverslaafde vader, slechte vrienden
of een moeder die prostituee is. Zo leven ze weliswaar niet 24 uur op straat,
maar zij hebben evenmin een thuis.
Voor zo’n 15 kinderen in de leeftijd van 8 tot 16 jaar organiseert een team van
Nederlanders en Oekraïners kleinschalige dag opvang. In het Arendsnest
mogen ze echt kind zijn en worden ze gestimuleerd om na te denken over hun
leven. Zij komen in aanraking met het Evangelie, en leren vaardigheden om
zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij.
Namens de diaconie, Paula van der Wel

Het vergeten kind
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Vrijdag 13 mei as. organiseert de zwo-commissie weer een
wereldmaaltijd.
Deze keer gaan we koken voor de familie Kruijthof uit Mijnsheerenland.
Het leven van Johan Kruijthof en zijn vrouw Elize staat op zijn kop door de
Russische invasie in Oekraïne. Hun landbouwbedrijf aan de Greup is een
belangrijke spil bij het transport voor hulpgoederen naar het Oost-Europese
land. Johan Kruijthof heeft vanuit zijn Boerderij Bouwlust aan de Stougjesdijk
al jaren contacten in Polen en de Oekraïne. Zijn bedrijf levert onder andere
aggregaten en landbouwmachines. ‘Van een Nederlandse vriend in Oekraïne
kregen we nadat de oorlog daar uitgebroken was een verzoek voor
noodaggregaten’, vertelt Kruijthof, ‘ze zijn bang dat de Russen de
stroomvoorziening proberen te verstoren. Natuurlijk wilden we helpen. Mijn
vrouw Elize opperde daarop de suggestie dat we het dan meteen breder
zouden moeten trekken. Er werd met
vrienden buren en familie in een
oogwenk een actie bedacht.
Het is voor Johan en zijn familie
geweldig hoe de actie vanaf dat
moment is gaan leven. Er zijn
inmiddels al enkele vrachtwagens met
hulp goederen in Oekraïne gelost. De
inzamelingsactie gaat nog steeds
door. Er is op dit moment vooral
behoefte aan lang houdbaar voedsel,
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medische hulpmiddelen zoals geneesmiddelen en EHBO-koffers en aan
financiële middelen.
Johan Kruijthof zal tijdens de wereldmaaltijd aanwezig zijn om e.e.a te vertellen
over de hulpacties.
U kunt zich nu al opgeven bij:
Margriet Roubos:0186-662551; mail roubos1@gmail.com
Tine Holster: 06-13468710, of mail tineholster@kpnplanet.nl
Plaats: De Ark
Aanvang 19.00 u. Inloop vanaf 18.30 u.
De ZWO-commissie

Bericht van de diaconie
Zoals u wellicht weet staat er bij de hoofdingang van de kerk een grote houten
box waar postzegels in gedaan kunnen worden. Deze postzegels brengen geld
op voor zendingsdoeleinden. Toen ik de laatste keer de postzegels wegbracht
naar Alblasserdam, vertelde de contactpersoon mij, dat behalve postzegels ook
(printer)cartridges en mobiele telefoons behoorlijk wat geld opbrengen.
Vanaf zondag 1 mei a.s. staat er een doos in de hal van de kerk waarin u
inktcartridges en mobiele telefoons kunt deponeren. Daarnaast zijn we nog
steeds heel erg blij met de hoeveelheid plastic doppen die steeds ingeleverd
worden.
Hartelijk daarvoor.
Namens de diaconie,
Anja Boon.
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Orgelklanken tijdens de Rommelmarkt
Tijdens de Rommelmarkt is de kerk open en wordt regelmatig het kerkorgel
bespeeld en is er daarnaast voor organisten die dat willen, gelegenheid om het
kerkorgel te bespelen.
Liefhebbers kunnen zich bij mij aanmelden (078 676 3230), dan spreken we een
tijd af. We beginnen om 10.00 uur en het eindigt om 15.30 uur.
Inmiddels is de tijd 14.00 uur tot 15.30 uur al gereserveerd.
Een open kerk en een toegankelijk orgel…….wat wil je nog meer???
Adri Poortvliet
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14 April, Paasbrunch voor de ouderen
Na een afgelast Kerstfeest vanwege Corona konden we
nu toch een Paasfeest vieren.
Wat een prachtige en ontzettend gezellige dag hebben
we met elkaar mogen beleven. De zon scheen volop.
Met een kleine 40 mensen hebben we genoten van wat
het programma ons aanbood.
Gerrit en Peter zorgden ervoor dat de mensen opgehaald werden die dit
hadden aangegeven.
Terwijl iedereen binnen kwam dronken we koffie met een heerlijk stuk
eigen gemaakt gebak van Margriet.
Nadat Ria de Mensen had verwelkomd, luisterden we naar prachtige
muziek gerelateerd aan Pasen.
Het werd tijd voor een hapje en een drankje. De zelfgemaakte advocaat
met slagroom van Margriet nam gretig aftrek, Lia maakte de hapjes.

De gele blokjes kaas, een lentebloem van wortel
en komkommer waarbij een gevuld eitje, met dank
aan de kippen van Suze en Huib, niet kon
ontbreken
Met elkaar werd er over van alles gesproken en aan alles merkte je dat
men het naar de zin had.
Michael maakte overal een praatje met de mensen en hielp waar nodig.
Nadat Gerrit een tweetal gedichten voorlas en op de beamer het Onze
Vader in het Oekraïns van de Zandtovenaar afgespeeld was werd de
lunch geserveerd.

Iedereen deed zich tegoed aan de overheerlijke broodjes, een paastimp
en de overheerlijke eigengemaakte groentensoep van Jolanda.
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We zongen met elkaar nog een aantal bekende liederen waarna het tijd
werd voor een heerlijk toetje gemaakt door Anita.
Zoals altijd wanneer het gezellig en goed is met elkaar vliegt de dag
voorbij. Antje sloot af met een gebed waarna men huiswaarts keerde.

Met een tevreden gevoel kijken we terug maar zeker ook vooruit naar
meer van deze ontmoetingen. Dit kan want de koffieochtenden op de
woensdagen zijn er ook juist voor de ontmoeting met elkaar.
Voel u welkom!
Lia Stolk

Verslag kerkenraadsvergadering 7 februari 2022
Opening
De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen van harte welkom en geeft
het woord aan een ouderling die de bezinning heeft voorbereid.
Bezinning
Zij geeft uitleg over de zegenbede. (De Here zegene u/en behoede u/de Here
doet zijn aangezicht over u lichten/en zij u genadig/de Here verheffe zijn
aangezicht over u/en geve u vrede). De zegenbede krijg je elke week mee aan
het eind van de dienst. Hieronder de betekenis van de woorden
1, zegenen: God geeft kracht aan hen die de zegen ontvangen.
2. behoede: De Here belooft dat Hij degene die gezegend wordt zal
beschermen tegen gevaren en bewaren.
3. doe zijn aangezicht over U lichten: Het gezicht van God licht voor je op. God
heeft het beste met je voor.
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4. genadig: de liefde en de goedheid die God geeft zijn niet door ons verdiend.
God geeft uit pure goedheid.
5. verheffe Zijn aangezicht: God volgt je met ogen van liefde – Hij houdt je in de
gaten.
6. en geve u vrede: Het Hebreeuwse woord voor “vrede ”is shalom. Het gaat
erom dat je goede verhoudingen hebt met anderen en naar elkaar omkijkt, De
Bijbel zegt dat de vrede op aarde begint bij de vrede met God. Als je dat hebt
komt er ook vrede met de mensen om je heen.
Ze sluit de bezinning af met gebed.
1.

Agenda en notulen
a. Vaststellen notulen vergadering 13-1-2022
De notulen worden doorgenomen en 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: melden zich 3 KR leden
2. Mededelingen / Ingekomen stukken zie bijlage 3
De voorzitter neemt de ingekomen stukken door en deze worden daar waar
nodig aangepast.
De dominee geeft aan dat we zullen bekijken hoe we de vrijwilliger van de
Idahoeve in kunnen zetten. Iedereen denkt hierover na.
Mededelingen: de doopdienst van 27 februari a.s. gaat wegens persoonlijke
omstandigheden niet door. Deze zal later dit jaar nog plaatsvinden.
2 KR leden hebben het jaarlijks gesprek gehad met de dominee. Het was
een goed en fijn gesprek en we gaan op dezelfde voet door.
Iedereen is blij met de nieuwe gedachtenisschaal. Het ziet er heel mooi uit.
De paaskaarsen zijn ook binnen.
3.

Verdere voortgang beleidsplan
Een commissielid geeft uitleg hoe we nu verder gaan. Op 21-01-2022 is een
brief naar de taakgroepen verstuurd, waarin hen gevraagd wordt om het
vorige beleidsplan te evalueren en input te geven voor het nieuwe
beleidsplan. Zij hebben nu ruim 2 maanden de tijd om te reageren.
Met betrekking tot de te houden enquête ‘Nieuw kerkelijk peil’ zijn de
volgende afspraken gemaakt:
• In de “In Eendracht” van maart, die vanaf eind februari wordt
verspreid, wordt de enquête aangekondigd.
• In de nieuwsbrief van 4,11,18 en 25 maart wordt de link verspreid
en worden de mensen gestimuleerd om de enquête in te vullen.
• Dit bericht wordt ook meegenomen in de zondagsbrief.

19

•

4.

5.

6.

Op de zondagen 20 en 27 maart worden er rondom de kerkgang
enquêtes uitgedeeld. Deze kunnen mensen dan thuis invullen en in
de meegeleverde enveloppe inleveren bij de pastorie.
• De gemeente wordt kort en krachtig gestimuleerd om haar mening
te geven. De commissie is benieuwd naar alles wat er leeft aan
ideeën.
Tot slot:
• We hopen en verwachten dat Nieuw Kerkelijk Peil de
uitkomsten rond half mei naar ons toestuurt.
• Daarna worden de uitkomsten verwerkt in het concept
Beleidsplan. Inmiddels hebben de taakgroepen daaraan hun
bijdrage geleverd. Afhankelijk van wat mogelijk is wordt er op
een later tijdstip zo snel mogelijk een gemeenteavond belegd.
Verdere toelichting geldstroom
Er zijn verschillende gesprekken gevoerd zijn met o.a. de gemeente
Hoeksche Waard en die hebben eigenlijk in deze voorfase te weinig tijd en
dat is jammer. Er is wel een projectleider toegewezen maar er is helaas op
dit niemand beschikbaar. Tot we formeel iets gaan doen blijft dit zo. Er is
ook een offerte opgevraagd om allerlei onderzoeken te kunnen gaan doen
zoals de grond enz. Er is een afspraak geweest met een architect en er
wordt gesproken over het parkeren. Er is inmiddels een afspraak gemaakt
met een makelaar. Het zou zelfs nog kunnen dat er een aantal woningen
bijkomt. De makelaar gaf aan dat het belangrijk is om na te denken over de
installatieruimte. Dit is ook belangrijk in de discussie met de gemeente en
wat vinden wij als kerk belangrijk. Hoe duurzaam moet het complex zijn.
Het voorstel van het CVK is om op donderdag 24 februari een
gemeenteavond te houden waarin uitleg wordt gegeven over deze plannen.
De kerkenraad zal in een brief de uitnodiging voor deze avond naar de
kerkelijke gemeente versturen. Het CVK heeft al een voorstel gemaakt voor
deze brief waar nog naar gekeken wordt. Er zijn nog geen definitieve namen
voor de stuurcommissie. Er wordt geprobeerd om deze namen en zeker die
van buiten de gemeente te hebben voor de gemeenteavond.
Verslag vergadering noodopvang Asielzoekers
Een diaken heeft deze vergadering bezocht en het viel haar een beetje
tegen hoeveel mensen er waren. (11 personen)
Er komt een vervolgvergadering met iemand van de gemeente, het COA
en de kerken. Er zijn nog heel veel vragen, maar iedereen wil wel graag
iets betekenen voor asielzoekers. Wordt vervolgd.
Aandacht geven en te vragen rond seksuele - en genderidentiteit
In de vergadering is hier over gesproken en in maart vergadering zal hier
een besluit over genomen worden.
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7.

Evaluatie Kerkenraadsdag
Alle kerkenraadleden vonden het een zeer goed georganiseerde dag. De
opbouw was heel goed en het was zeer gezellig. Alle lof voor de
organisatie, de organisatie heeft ook een stukje geschreven dat in de “In
Eendracht” geplaatst zal worden.
8. Namen (tijdelijke) diaken.
De voorzitter heeft een gesprek gehad met de uittredend diaken en zij wil
graag zo snel mogelijk stoppen met het kerkenwerk. Zij had alle lof voor de
kerkenraad hoe deze met haar situatie is omgegaan. De voorzitter heeft
met het moderamen besproken wanneer we hier in een dienst aandacht aan
gaan besteden en het voorstel is om dit op 27 februari a.s. te doen. Ze wil
graag Psalm 33 vers 8 laten zingen en zij wil graag dat er tijdens deze
dienst duidelijk wordt gezegd dat zij alle werk met heel veel plezier heeft
gedaan. De kerkenraad stemt hiermee in. Eén van de kinderen zal deze
dienst bij haar zijn. Er zijn een aantal namen ingediend voor de functie van
diaken. De diaconie gaat hiermee aan de slag.
9. Mededelingen commissie pastoraal ouderenwerker.
Een KR lid vertelt dat de commissie blij is dat een gemeentelid zich heeft
aangesloten. Dit vindt men een goede aanvulling. Zij gaat een leidraad
maken voor het sollicitatiegesprek. Er zal ook een verplichte verklaring
moeten komen voor goed gedrag. Er hebben zich twee kandidaten
aangemeld. De sollicitatietermijn is gesloten. De commissie hoopt in maart
met deze 2 kandidaten een gesprek te hebben. Als hier niets uitkomt wordt
er verder gezocht. De kandidaat moet bij ons passen. Wordt vervolgd.
10. Evaluatie diensten in coronatijd
De voorzitter vertelt dat er in het moderamen over gesproken is en het
voorstel is om alles zo te laten als het nu is. Mochten er versoepelingen
komen dan kunnen we hier verder over nadenken. De online diensten
worden nog steeds goed bekeken.
11. Rapportages
a. College van Kerkrentmeesters
Het CvK vertelt dat de opbrengst van de actie Kerkbalans
120.000 euro is. Hij laat een grafiek zien waarin je ziet dat
de oudere gemeenteleden het meeste geld opbrengen en dat
is verontrustend voor de toekomst. Het is een mooi bedrag
maar er zal toch een verandering moeten komen.
Helaas is het nog niet gelukt om de ouderlingen toegang te
geven tot de informatie van een wijk in het LRP systeem. Een
lid van het CVK meldt dat men dit probleem weer gaat
oppakken nu de actie Kerkbalans is afgesloten. Wordt
vervolgd.
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Een KR lid heeft een formulier gekregen van de
ledenadministrateur waarmee mensen zich kunnen laten
uitschrijven. Een ouderling vraagt of dit de gebruikelijke weg
is. Dit zal uitgezocht worden.
b. Taakgroep Eredienst
De taakgroep heeft niet vergaderd
c. Taakgroep Pastoraat
De taakgroep heeft niet vergaderd
d. College van Diakenen
Een diaken geeft aan dat 3 maart a.s. wordt vergaderd. De
bloemencommissie wil een liturgisch stuk maken voor de 40
dagen tijd. Zij vraagt of de beamer dan gericht kan worden op
de linker of rechter beuk zodat er op het stuk ingezoomd kan
worden. Dit is allemaal mogelijk is. Het moet wel tijdig
aangegeven worden.
Taakgroep jeugd
Er wordt medegedeeld vertelt dat de jeugdouderling en
anderen de vakantie kinderclub hebben uitgewerkt. De
vakantie kinderclub wordt op woensdag 2 maart a.s.
gehouden. Volgende week begint de promotie via de
scholen.
Er is door de jeugdouderling en anderen ook een popdienst
georganiseerd (een soort pop-2000 dienst)
De dominee geeft aan dat de @home dienst ook in de
steigers staat. Het thema is BOOS. Er zullen meer bekende
liederen gezongen worden en we bekijken daarna of deze
diensten om 10.00 uur of 11.00 uur aan zullen aanvangen.
Deze @homedienst is op 6 maart a.s..
Een ouderling heeft een gesprek gehad met een
gemeenteambtenaar over de JOR. De gemeente gaat kijken
of er een fonds is voor het opknappen van de JOR.
Wordt vervolgd!
e. Begeleidingscommissie
Een ouderling vertelt dat de commissie bij elkaar is geweest.
Door de coronatijd kan ze niet veel voor onze kerk betekenen
op dit moment. Er is uitvoerig gesproken over de situatie van
onze uitgevallen diaken. Dit is als heel fijn ervaren door de
commissie.
Werk van predikant
De dominee heeft de tweede avond met de
ontmoetingsgroep 60+ gehad er waren meer mensen en het
was een heel gezellige avond.
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Lief en leed in de gemeente
Daar dit punt vertrouwelijk is wordt dit niet genotuleerd
Rondvraag
Een ouderling vraagt wie de kaarten gaat beheren die een vorige scriba
altijd verzorgde. Hij heeft het bestand naar de betreffende ouderling
gestuurd en zij vraagt of hij haar wil helpen om hiernaar te kijken.
Actualiseren Actie/besluitenlijst en controle jaaragenda (februari)
De voorzitter neemt de actie/besluitenlijst door en deze wordt verder
geactualiseerd en de jaar agenda wordt gecontroleerd.
Sluiting
Een diaken sluit deze vergadering af met een gebed.

Hans Vreeman, scriba

Eendrachtsveiling 2022
Vrijdagavond 9 november 2018 heeft de 6e Eendrachtsveiling plaatsgevonden.
Net als de vorige vijf werd ook deze editie een groot succes met een
uiteindelijke bruto-opbrengst van € 17.225,-. Een erg mooi bedrag dat we als
gemeente heel goed kunnen gebruiken.
De veilingavonden bieden mensen van binnen en buiten onze gemeente
gelegenheid om (op een andere manier) met elkaar kennis te maken. Datzelfde
geldt voor de contacten die daarna volgen door de aangeboden etentjes,
klaverjasavonden, rondleidingen enz. Daarmee is onze Eendrachtsveiling een
middel om het saamhorigheidsgevoel te versterken, niet alleen binnen de kerk,
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maar ook kerk overstijgend in ons dorp of met mensen van buiten ons dorp. Een
taak die ons inziens helemaal past bij een kerk Anno 2022.
Een opmerking die we met enige regelmaat horen is dat de veilingavond alleen
maar voor mensen met een dikke portemonnee zou zijn. Dit beeld willen we
graag rechtzetten aan de hand van een analyse van wat er tijdens de veiling op
de kavels geboden is.
In totaal hadden we in 2018, 308 kavels onder de hamer. In het overzicht ziet u
de verdeling van deze kavels in relatie tot wat een kavel heeft opgebracht.
bedrag

aantal kavels % van totaal aan kavels

tot € 25,00

66

21,43 %

€ 26,00 tot € 50,00

98

€ 51,00 tot € 100,00

108

31,82%
35,06%

meer dan € 101,00

22

7,14%

verloting

14

4,55%

Uit deze cijfers kunnen we de conclusie trekken dat ruim 53% van de kavels
verkocht wordt voor minder dan € 50,00, dit gaat dus om 164 kavels. Daarnaast
gaat nog 4,5 % van de kavels weg via de verloting.
De reden voor de 1e Eendrachtsveiling was: geld bij elkaar brengen voor de
verbouwing van De Ark. Later werd dit: het op peil houden van de inkomsten
van onze gemeente.
De komende editie van de veiling staat in het teken van het verder vergroenen
en verduurzamen van onze kerk, de Eendrachtskerk heeft zich daarom
verbonden aan het initiatief “Groene Kerken” (kijk voor meer informatie ook op
www.groenekerken.nl).
We hopen op vrijdag 17 juni weer op een geslaagde en gezellige avond.
Met vriendelijke groet,
namens de veilingcommissie
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Verslag kerkenraadsvergadering 10 maart 2022
Opening
De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen van harte welkom en geeft
het woord aan een diaken die de bezinning heeft voorbereid.
Bezinning
Zij leest een stukje voor dat gaat over dat we meestal “altijd alle ballen in de
lucht willen houden”. Het gaat over een pot gevuld met kiezelstenen, zand en
golfballen.
Als je al je energie en tijd aan kleine dingen besteed heb je geen tijd voor echt
wezenlijke dingen zoals je geloof, je familie enz. Stel altijd prioriteiten. Tot slot
leest ze voor uit Lucas 10 vers 38-42 en besluit deze bezinning met een gebed.
12. Agenda en notulen
a. Vaststellen notulen vergadering 7-2-2022
De notulen worden doorgenomen. Op blz. 3 bovenaan staat onder tot
slot: “Inmiddels hebben de taakgroepen daaraan hun bijdrage geleverd”
maar dit moet zijn: de taakgroepen zullen hun bijdrage nog leveren.
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 melden zich 2 kerkenraadsleden
13. Mededelingen / Ingekomen stukken
De voorzitter neemt de ingekomen stukken door en deze worden daar waar
nodig aangepast.
Er is afgesproken dat de stukken die afgehandeld zijn uit de actiepuntenlijst
voortaan van de lijst gehaald worden.
De voorzitter vraagt aan alle kerkenraadleden of zij aan de coördinator, die
de nieuwe informatiegids 2022 gaat maken, hun eventuele aanvullende info
willen doorgeven..
Afgelopen zondag waren er tijdens de @home dienst 3 Belgen te gast in
onze kerk (vakantiegangers, echtpaar + dochter). Zij zijn goed opgevangen
in onze gemeente. Ze vonden de dienst: “soepel” en de dochter ging mee
naar de kindernevendienst. Dit was een mooie ervaring. De voorzitter vraagt
aan de kerkenraadleden op te letten bij het koffiedrinken na de dienst of er
nog mensen zijn die wat extra aandacht kunnen gebruiken. Hij is gebeld
door een gemeentelid met de vraag of de kerkdiensten in de zomertijd om
10.00 uur zouden kunnen beginnen. Dit punt zal na de zomer besproken
worden op een kerkenraad vergadering. De komende zomertijd blijft de
aanvangstijd 09.30 uur. Dit punt is al meerdere malen besproken en komt
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steeds terug. Er wordt besloten om in het najaar hier op terug te komen. Hij
deelt mee dat degene die de bezinning heeft op de kerkenraad vergadering
deze avond ook moet zorgen voor het klaarzetten van de tafels en stoelen
en het zetten van de koffie.
Een ouderling heeft een telefoontje ontvangen van een gemeentelid dat zij
het heel jammer vond dat de uitnodiging voor de voorlichtingsavond over de
geldstroom alleen gericht was aan dhr. i.p.v. dhr. en mevr. Deze avond was
uiteraard voor beiden. Er zal in het vervolg rekening mee gehouden worden.
14. Verdere voortgang beleidsplan
Een CvK lid meldt dat de enquête gedeeld is. Hij vraagt zich af of er nog
een extra email gestuurd moet worden met daarin de link naar de enquête
omdat er wat verwarring ontstaan is dat het in de nieuwsbrief stond en
sommige mensen dachten dat ze de enquête per email zouden ontvangen.
15. Verdere toelichting geldstroom
De voorzitter doet een vragenrondje in de kerkenraad. Hij wil graag weten
wat iedereen vindt van de brief van een gemeentelid over dit onderwerp.
Een CvK lid meldt dat er inmiddels v.w.b. het project een ecologisch
onderzoek is uitgevoerd. Er vindt ook een bodem onderzoek plaats.
Bewoners uit “de buurt” (o.a. Torenlaan, Koninginneweg) zullen uitgenodigd
worden voor een gesprek dat waarschijnlijk zal plaatsvinden in de laatste
week van maart. Verder wordt er nog driftig gezocht “iemand van buitenaf ”
om plaats te nemen in de commissie.
16. Aandacht geven en te vragen rond seksuele - en genderidentiteit. zie
hiervoor ook de website www.Wijdekerk.nl
De voorzitter vraagt aan de aanwezige kerkenraadleden hoe zij er over
denken om ons als kerk te laten registreren bij deze website. De kerkenraad
is het hier unaniem mee eens. Er wordt besloten om de kerkelijke gemeente
hierover te informeren en de link naar de website van de Wijdekerk er bij te
leveren.
17. Namen nieuwe ouderling
We komen hier op de volgende vergadering op terug.
Een diaken stelt voor om een paar mensen van rond de 40 jaar eens te
vragen of ze een tijdje mee willen lopen met de kerkenraad om te zien of het
ze wat lijkt. We horen dan na een tijdje wat zij er van vinden. Nu geeft deze
leeftijdsgroep vaak aan als zij gevraagd worden voor een kerkelijk ambt dat
er te veel “ouderen” in de kerkenraad zitten.
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18. Mededelingen commissie pastoraal ouderenwerker.
Een ouderling meldt dat de commissie uitvoerig met 3 sollicitanten heeft
gesproken. Twee van de kandidaten kwamen niet in aanmerking en dan
blijft er nog 1 sollicitant over en daar kan de commissie nu nog niet zo veel
over zeggen. Er moet nog het een en ander uitgezocht worden door het
CVK. Er wordt besloten om over dit onderwerp een extra
kerkenraadsvergadering in te lassen.
19. Popdienst
De Pop of Tentdienst zou eigenlijk gehouden worden in het najaar. Nu is er
een voorstel van de jeugdouderling om deze dienst in de Tent van de
Oranjevereniging te houden op zondag 24 april a.s. met o.a. medewerking
van een aantal vocalisten en een band. Na overleg gaf de jeugdouderling
aan dat zij deze dienst het liefst toch om 11.00 uur ’s morgens zouden willen
laten beginnen. Dit houdt in dat de morgendienst in de kerk dan zou komen
te vervallen. De kerkenraad stelt voor om de reguliere morgendienst dan ‘s
middags te houden. Een diaken vindt dat deze dienst dan wel Tentdienst
genoemd moet worden. De kerkenraad is het hiermee eens. Eventueel kan
de middagdienst een zangdienst worden die toch al gepland stond. Dit
wordt nog onderzocht. De jeugdouderling is nog in gesprek met het Oranje
comité over deze tentdienst.
20. Evaluatie diensten in coronatijd
Alles blijft zoals het nu is. Veertien dagen na de persconferentie (volgende
week) neemt de kerkenraad een besluit over wat er nog wel en wat er niet
meer hoeft.
Het collecteren blijft voorlopig ook zoals het is.
21. Rapportages
f. College van Kerkrentmeesters
Een CvK lid meldt dat binnenkort de Paas collecte van start
gaat.
Het CVK heeft een sessie gehad over het Beleidsplan. Hier
kwam uit om de PR wat meer te bundelen en zij zullen “het
verhaal van een Groene Kerk” uitdragen en uitleg geven over
een eventuele Stiltecentrum.
Een ouderling vraagt hoe het zit met het energiecontract van
de kerk. (i.v.m. de oplopende gasprijs).
Een CvK lid geeft aan dat dit een jaarcontract is en als de
kerk verwarmd dient te worden voor bv een zanggroep, er
wordt dan besproken of zij dan bij kunnen dragen in de
kosten.

27

Ook vraagt deze ouderling op welke wijze een gemeentelid
uitgeschreven wordt. Wie doet hier wat? Het CvK legt uit dat
de ledenadministrateur dit voortaan zal regelen en Het CVK
geeft dit door.
g. Taakgroep Eredienst
Een lid van deze Taakgroep meldt dat er lang over het
Beleidsplan is gesproken. Er wordt nu geëvalueerd welke
soort diensten hebben we en wat hebben we te bieden aan
de kerkelijke gemeente van Zuid Beijerland. Waarom ga je
naar de kerk? Wat vindt je daar? enz. De taakgroep gaat hier
over nadenken.
h. Taakgroep Pastoraat
Een lid van deze Taakgroep meldt dat er is nagedacht over
het Beleidsplan en het concept hiervan hebben ze
doorgestuurd naar de dominee die het gaat lezen en evt.
bijstellen.
Op 13 april zal er een Paaslunch georganiseerd worden
omdat deze afgelopen kerst niet kon doorgaan. De vrijwilliger
van Tiengemeten doet het fantastisch op de wekelijkse
koffieochtend en ze zijn heel blij met hem.
i.

College van Diakenen
Het college is bezig met het Beleidsplan. Er komt een stukje
op de beamer en in de nieuwsbrief en er zal de komende 2
weken gecollecteerd worden voor Oekraïne. Het college is op
zoek naar een nieuwe diaken. De paaskaars staat in de kluis.
Er is door een diaken namens het college van diakenen
gesproken met het bloemen comité.
Een lid van het comité heeft besloten het bloemen comité te
verlaten. Een diaken gaat op bezoek bij een lid van het
comité om te vragen of zij wellicht de administratie wil gaan
bijhouden voor het bloemen comité.
De liturgische schikking wordt nog wel helemaal afgemaakt
zoals was afgesproken. Na alle gesprekken is het comité
goed uit elkaar gegaan. We hopen dat er weer nieuwe leden
bij zullen komen.

j.

Taakgroep jeugd
Een lid van de Taakgroep meldt dat de vakantie kinderclub
goed is bezocht. Er was een prima opkomst.
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Het programma was heel evenwichtig. Het was een heel erg
goede dag. In de herfstvakantie komt er weer een nieuwe
vakantie kinderclub.
Het CvK meldt dat de JOR een bedrag heeft ontvangen van
de gemeente Hoeksche Waard om deze ruimte op te
knappen. Er wordt voorgesteld om aan de coördinator een
diner bon uit te reiken voor haar ontzettend grote inzet voor
de jeugd (JOR).
k.

Begeleidingscommissie
Een ouderling meldt dat de commissie niet bij elkaar is
geweest.

l.

Werk van predikant
Dit punt wordt niet behandeld i.v.m. afwezigheid van de
dominee.

11

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

12

Rondvraag
Een diaken zorgt namens het college van de diaconie voor de collecte
verantwoording die in de “In Eendracht” staat vermeld.

13

Actualiseren Actie/besluitenlijst en controle jaaragenda (februari/maart)
Het CvK neemt de Actie/besluitenlijst door en deze wordt verder
geactualiseerd en de jaaragenda wordt gecontroleerd.

14

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering af met gebed.

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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U komt toch ook?
VRIJDAGAVOND 17 JUNI 2022
De ARK

Heeft u al een kavel ingeleverd?
Het zou fantastisch zijn als u de bezoekers van de veiling gaat
verrassen met unieke, ludieke, waardevolle en originele kavels.
Kavels kunnen worden aangemeld via
info@eendrachtsveiling.nl
De opbrengst van de veiling is deze keer bestemd voor het
verduurzamen en vergroenen van de kerk.
Wilt u weten welke kavels al zijn aangemeld, kijk dan op:
www.eendrachtsveiling.nL

31

