JULI - AUGUSTUS
2022

Predikant: Antje Groenendijk - Meindersma
Koninginneweg 6
3284 KJ Zuid-Beijerland
Tel. 0186-785712
Email: antjegroenendijkmeindersma@live.nl
Predikant pastor: 80+leden van de gemeente
Ard van den Berg
Per 11 aug: Dreeshof 2, 3274 CC Heinenoord
Tel: 06-3000 8197
Email: pastor@eendrachtskerk.nl
Werkdagen: maandag en dinsdag
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: ledenadministratie@eendrachtskerk.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
Kerkdienst gemist en dan zoeken op Zuid-Beijerland.
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk

Kopij voor

“IN EENDRACHT” SEPTEMBER

2022

s.v.p. inleveren vòòr 15 augustus 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 juli
9.30 uur: Viering en dankzegging Maaltijd van de Heer (lopend)
Ds. Antje Groenendijk-Meindersma
Kleur kerkelijk jaar: groen
Oppas: Lotte van der Bie, Ilona Schilperoord
Nevendienst: beide gr.: Carolien de Kievit
Welkom: Wim en Marja Schilperoord
Ouderling van dienst: Lia Stolk
Diaken van dienst: Marja Buth
Koster: Hans van Brakel
Organist: Jan van Veelen
Collecte:
1 Werelddiaconaat India
2 Kerk
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10 juli
9.30 uur: Ds. J.M. Wilschut, Rockanje
Kleur kerkelijk jaar: groen
Oppas: Anita van Drunen
Nevendienst: beide gr. Mariska Blaak
Welkom: Nel de Regt en Jacqueline Voogt
Ouderling van dienst: Gerrit Boon
Diaken van dienst: Anja Boon
Koster: Corné Wols
Organist: Adri Poortvliet
Collecte:
1 ZWO
2 Kerk

17 juli
9.30 uur:

Ds. A.N. Driebergen, Noordeloos
Kleur kerkelijk jaar: groen
Oppas: Anita van Drunen
Nevendienst: beide gr. Angelique de Jong
Welkom: Corrie en Gerrit Blaak
Ouderling van dienst: Gerrit Boon
Diaken van dienst: Anja Boon
Koster: Hans van Brakel
Organist: Jacob van Nes
Collecte:
1 ZWO
2 Kerk

24 juli
9.30 uur

Ds. J. van Popering
Kleur kerkelijk jaar: groen
Oppas: Ilona Schilperoord
Nevendienst: beide gr. Gerrit Boon
Welkom: Anita van Drunen en Teuny v.d. Giesen
Ouderling van dienst: Lia Stolk
Diaken van dienst: Paula van der Wel
Koster: Corné Wols
Organist: Adri Poortvliet

3

Collecte:

1 ZWO
2 Kerk

31 juli
9.30 uur: Ds. S.M. Dekker, Brielle
Kleur kerkelijk jaar: groen
Oppas: Jacqueline Voogt
Nevendienst: beide gr. Marjolein Groenenberg
Welkom: Anneke Weij en Jolanda Heuser
Ouderling van dienst: Jan Buth
Diaken van dienst: Marja Buth
Koster: Jaap Stolk
Organist: Jan van Veelen
Collecte:
1 ZWO
2 Kerk

7 augustus
9.30 uur: Ds. Antje Groenendijk-Meindersma
Kleur kerkelijk jaar: groen
Oppas: Marja Groenenberg
Nevendienst: beide gr. Janneke van Berkel
Welkom: Dick en Paula v.d. Wel
Ouderling van dienst: Lia Stolk
Diaken van dienst: Paula van der Wel
Koster: Gerrit Boon
Organist: Jacob van Nes
Collecte:
1 ZWO
2 Kerk

14 augustus
9.30 uur: Ds. Antje Groenendijk-Meindersma
Kleur kerkelijk jaar: groen
Oppas: Lisette van Leeuwen
Nevendienst: beide gr. Janine Wols
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Welkom: Johan Konijnendijk en Suzanne Saarloos
Ouderling van dienst: Ria de Groot
Diaken van dienst: Marja Buth
Koster: Jan Saarloos
Organist: Adri Poorvliet
Collecte:
1 ZWO
2 Kerk

21 augustus
9.30 uur: Voorbereiding Maaltijd van de Heer
Ds. P. van Die, Mijnsheerenland
Kleur kerkelijk jaar: groen
Oppas: Ellen Konijnendijk
Nevendienst: beide gr. Linda Bezemer
Welkom: Elly Vink en Teuny v.d. Giesen
Ouderling van dienst: Jan Buth
Diaken van dienst: Anja Boon
Koster: Jaap Stolk
Organist: Adri Poorvliet
Collecte:
1 Bartiméus
2 Kerk

28 augustus
9.30 uur: Viering en dankzegging Maaltijd van de Heer (lopend)
Ds. Antje Groenendijk-Meindersma
Kleur kerkelijk jaar: groen
Oppas: Lotte v.d. Bie en Ilona Schilperoord
Nevendienst: beide gr. Hanneke Zwijgers
Welkom: Leen en Bets Naaktgeboren
Ouderling van dienst: Lia Stolk
Diaken van dienst: Paula van der Wel
Koster: Gerrit Boon
Organist: Jan van Veelen
Collecte:
1 Bertiméus
2 Kerk
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4 september
9.30 uur: Ds. Antje Groenendijk-Meindersma
Kleur kerkelijk jaar: groen
Oppas: Lisette van Leeuwen
Nevendienst: beide gr. Angelique de Jong
Welkom:
Ouderling van dienst: Gerrit Boon
Diaken van dienst: Anja Boon
Koster: Croné Wols
Organist: Adri Poortvliet
Collecte:
1
2 Kerk

Leesrooster van de kindernevendienst voor
de maand juli-augustus
3 juli Handelingen 6-7
10 juli Handelingen 8:26-40
17 juli Handelingen 9:1-11
24 juli Handelingen 9:32-43
31 juli Handelingen 10
7 aug. 2 Samuël 5:1-16
14 aug. 2 Samuël 6:1-23
21 aug. 2 Samuël 9:1-13
28 aug. 2 Samuël 11

Stefanus wordt martelaar
Een Ethiopiër wil Jezus volgen
Saulus door Jezus geroepen
Petrus bij Eneas en Dorcas
Ook Cornelius moet het Evangelie horen
David als koning in Jeruzalem
De ark van God in Jeruzalem gebracht
David ontfermt zich over Mefiboset
David en Batseba

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.
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Tuinploeg:
zaterdag 9 juli:
Peter Vermeij (L)
Johan Jongman
Arjo Groenenberg
Peter van Dis
Leen Naaktgeboren

zaterdag 23 juli:
Leo Hoek
Arie Schilperoord
Hans v.d. Sar
Tony Groenenberg

zaterdag 6 augustus:
Adri Schut (L)
Koos Weeda
Leen Goudswaard
Marco Bezemer

zaterdag 20 augustus:
Bas Roubos (L)
Koos Groenenberg
Gerrit Bogerman
Lennard Trouwborst
Annee Andeweg
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Aanwezigheid, bereikbaarheid en
zomervakantie van uw predikant-pastor
Ard van den Berg
Terwijl ik dit schrijf op woensdag 1 juni zit mijn eerste werkweek in
Zuid-Beijerland er op. Het voelt goed dat e.e.a. praktisch op de rails gezet is
om de weg in de gemeente te vinden en ik de eerste bezoeken heb mogen
afleggen! Nu is het voor de toekomst natuurlijk belangrijk dat u weet wat u
van mij mag verwachten qua inzet, aanwezigheid en bereikbaarheid.
Daarom hierbij de betreffende gegevens:
Aandachtsgebied: 80+ leden van de gemeente
Werkdagen: maandag en dinsdag
Tel: 06-30008197
Email: pastor@eendrachtskerk.nl
Adres per 11 aug.: Dreeshof 2, 3274 CC Heinenoord
In principe werk ik dus maandag en dinsdag, maar in crisissituaties mag u
natuurlijk altijd een beroep op mij doen! Dan kijk ik wat mogelijk is.
Mijn werkdagen in de Prinses Julianakerk te Scheveningen worden per
1 september hoogstwaarschijnlijk donderdag en vrijdag. Bij uitvaarten in beide
gemeenten zullen we zo ‘met z’n drieën’ (2 gemeenten en 1 pastor) af en toe
flexibel moeten zijn.
Zowel de kerkenraad als ikzelf vonden het prettig dat ik in juni zou beginnen om
vóór de zomervakantie een goede start te kunnen maken in samenwerking met
uw eigen gemeentepredikant. Mooi dat dit gelukt is!
Mijn eigen zomervakantie heb ik met mijn gezin gepland van
za. 9 t/m za. 30 juli. Wanneer ds. Antje Groenendijk en ik beiden afwezig zijn,
zal er in voorkomende gevallen een achterwacht uit de collegakring beschikbaar
zijn.
Tenslotte: in mijn voorstelstukje in de vorige IE miste ik achteraf nog iets, een
inhoudelijke wens voor onze gezamenlijke toekomst... Hiervoor verwijs ik u nu
graag naar mijn persoonlijk woordje in de verbintenisdienst van 29 mei!
Hartelijke groeten uit Puttershoek (nog even),
ds. pastor Ard van den Berg
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Uit de pastorie
Heerlijk, de zomer is begonnen. Al hebben
verreweg de meesten van ons ook in de lente
al volop genoten van de zon, bloemen, bomen,
van het buitenzijn. In het zonnetje zou je bijna
vergeten dat aan de randen van Europa een
bloedige strijd zich afspeelt. Maar laten we wel
wezen: eigenlijk kan en mag dat niet! Daarom:
laten we ook in vakantietijd blijven bidden en
meeleven met de tallozen die de gevolgen van
dit kwaad aan den lijve ondervinden. En laten we onze zegeningen blijven
tellen, waaronder deze: we leven in een vrij land!! Een goede zomer
toegewenst.

Rondom het beleidsplan ’22 – ’26: de uitslag van de enquête
Inmiddels zijn door de landelijke Protestantse Universiteit alle ingevulde
enquêtes verwerkt in een document van 26 pagina’s met alle uitkomsten.
Begin juni viel dit document op onze digitale deurmat. Inmiddels heeft de
commissie beleidsplan een soort van samenvatting gemaakt, die u en jij in
deze In Eendracht kunt lezen. Daarnaast hebben alle
digitale abonnees van de Nieuwsbrief en In Eendracht
de complete uitslag tezamen met deze In Eendracht
ontvangen. Bent u of jij nieuwsgierig, neem dan een
kijkje. Hieronder vermelden wij een aantal uitkomsten
die de commissie opvielen.
-

-

-

De enquête die in de maand maart in ons
midden is gehouden is door 175
gemeenteleden ingevuld. We waarderen in het
bijzonder de inzet van onze 70plussers. 47%
van de ingevulde enquêtes was van de hand van deze
leeftijdscategorie.
We zijn dankbaar en een beetje trots dat 79% van de geënquêteerden
een sterk gevoel van verbondenheid heeft met de lokale kerk.
God heeft in het leven van veel mensen een grote betekenis:
39 % geeft aan: God is belangrijker dan bijna al het andere in mijn leven
en 28 %: God is de belangrijkste realiteit in mijn leven.
Vier punten die in onze kerk worden gewaardeerd zijn: 38% bidden voor
elkaar; 37% praktische hulp in moeilijke tijden; 31% hedendaagse stijl
van vieren en muziek; 18% traditionele stijl van vieren en muziek.
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-

-

Grappig aan deze cijfers is dat zowel de hedendaagse als traditionele
stijl worden genoemd en dus gewaardeerd.
56% ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe initiatieven in de dienst en
missie van deze lokale kerk. Daarnaast meent 64% van de
respondenten dat leiders van de lokale kerk in zekere of grote mate
open staan voor nieuwe ideeën van de mensen. Nog een aardig cijfer:
1% heeft er géén vertrouwen in dat de lokale kerk de gestelde doelen
en visie kan bereiken.
Een opmerkelijk cijfer is dat 9% van de respondenten meer betrokken
wil zijn bij de lokale kerk. Dat lijkt te betekenen dat 16 gemeenteleden er
prijs op stellen dat ze bij bepaalde activiteiten, ontmoetingen zouden
worden ingeschakeld. Omdat de enquête anoniem is
ingevuld, hebben wij geen idee om wie het gaat.
Daarom dit verzoek:
als u of jij meer betrokken zou willen zijn, laat het
weten aan een kerkenraadslid of trek op een andere
manier aan de bel!
Voor iedereen is een grotere of kleinere passende taak
te vinden in de EENdrachtskerk.

-

De volgende punten vragen om bewustwording en actie:
➢ 5% voelt zich op hun gemak bij het praten over het geloof en
zoekt mogelijkheden om dat te doen.
➢ 21% is bereid en heeft in de afgelopen 12 maanden iemand
uitgenodigd om samen de kerk te bezoeken.
➢ Mensen deelden hoe tevreden ze waren met het aanbod van
deze kerk:
60% was tevreden voor hun eigen leeftijd
51% voor kinderen jonger dan 12 jaar
23% voor jongeren tussen 12 en 18 jaar
Dit laatste percentage is een flinke uitdaging: hoe kunnen we
jongeren in die leeftijdscategorie door passende activiteiten
interesseren voor en betrekken bij de kerk.
➢ Tijdens kerkdiensten ervaren de bezoekers altijd of meestal:
77% muziek die ze waarderen
44% groei in hun begrip van God
19% dat ze tot actie worden uitgedaagd
Ook hierbij vraagt het laatste percentage om
bewustwording: hoe kunnen we elkaar stimuleren om actiever
ons geloof handen en voeten te geven.
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Hoe nu verder?
In de verschillende taakgroepen is men volop bezig met het schrijven van een
nieuw beleidsplan. Of de uitkomsten van de enquête daarbij nog tot
aanpassingen zullen leiden, is natuurlijk aan de leden van de taakgroep.
Op haar vergadering van donderdag 23 juni zal de kerkenraad de uitkomst van
de enquête uitgebreid bespreken. Vanzelfsprekend kan ook deze bespreking
leiden tot het aanvullen of verder aanscherpen van de eerder geformuleerde
speerpunten van beleid.
Heeft u of jij op grond van de enquête of enkel omdat u of jij iets miste nog
een aanvulling.
Schroom vooral niet en bel of mail naar één van de drie leden van de
commissie beleidsplan: Hans van Brakel (hans@tempelbouw.nl)
Jan van Drunen (jan@van-drunen.com) of Antje Groenendijk
(antjegroenendijkmeindersma@live.nl) .

Begin september hopen we het beleidsplan ’22-’26 af te ronden en aan u en
jullie te presenteren.
Hieronder nogmaals de speerpunten zoals de kerkenraad die tot nu toe heeft
geformuleerd.
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 alle punten is inmiddels in de In Eendracht van de afgelopen maanden
geschreven.
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Bij de diensten
Zondag 3 juli. In deze dienst vieren we de maaltijd van de Heer. We doen dat
lopend
Zondag 7, 14 en 29 augustus. In de maanden
augustus en september staan op de kindernevendienst
de lotgevallen van koning David uit 2 Samuël centraal.
In de kerk sluiten we ons daarbij aan. Ook op zondag
29 augustus vieren we de maaltijd van de Heer. In
verband met corona doen we dat ook dan weer lopend,
waarbij ieder een eigen bekertje ontvangt.

Rondom corona
Momenteel hanteren we in de kerk nog enkele corona-afspraken. We betreden
de kerk nog steeds via de hoofdingang. Hierdoor is de koster in staat om alle
kerkgangers in overleg optimaal over de kerk te verdelen. We verlaten de kerk
wel door de drie uitgangen. Bij elke uitgang wordt gecollecteerd. Indien de
landelijke cijfers hierom vragen, zullen de corona-afspraken weer aangescherpt
worden.
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.

Persoonlijk
In de morgen van zaterdag 11 juni overleed op 94-jarige leeftijd mijn
schoonmoeder. De laatste anderhalf jaar was zij een gemeentelid van Kees,
omdat ze in Heemzicht, in Piershil, werd verzorgd. Dat was ontzettend fijn, voor
haar en voor ons. De laatste jaren ging haar gezondheid geleidelijk aan steeds
verder achteruit. In vrede is zij heengegaan. Op vrijdag 17 juni hebben wij
afscheid van haar genomen en haar begraven op begraafplaats Wenum-Wiesel
bij Apeldoorn. Kees en ik danken u en jullie hartelijk voor alle tekenen van
meeleven die wij ontvingen. Het heeft ons goed gedaan.

Vakantie
De zomer is begonnen
en voor velen van ons is
het tijd om vakantie te
houden. Kees en ik
hebben vakantie van donderdag 7 juli tot en met dinsdag 2 augustus.
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Slechts een klein deel van onze vakantie is onze predikant-pastor beschikbaar.
Dit komt omdat we beide voor zijn komst naar de Eendrachtskerk al
vakantieafspraken hadden gemaakt. Volgend jaar is dit beter geregeld. De
scriba beschikt over een lijst waarop de beschikbaarheid van de predikanten in
de Hoeksche Waard staat aangegeven.

Utsetter (uit: 95 Speldenprikken):
Heb uw vijanden lief.
Hebt u nog geen vijand?
Spreek de waarheid,
dan is dat zo geregeld.
Met een vriendelijke groet,
Antje Groenendijk-Meindersma

Ook in de ZOMER is er 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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VAN DE DIACONIE
Verantwoording collectes van de maand mei
Voor de kerk:

Collectes en digitaal

€ 893,00

Voor de diaconie: Het vergeten kind, collectes en bank
Children’s Relief, collectes en bank
Gift: bloemen

€ 671,67
€ 541,20
€ 10,00

Iedereen heel hartelijk bedankt voor uw gaven.
Collectedoel 3 juli: Werelddiaconaat India
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en
buitengesloten. De schooluitval is hierdoor hoog. Samen met een Indiase
partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende
kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt kinderen voor en na schooltijd
huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze
zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook
veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen om
zo samen met kinderen en ouders de armoede te doorbreken.
Meer lezen: kerkinactie.nl/onderwijsindia
Over dit project
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Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst in India
Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag. Duizenden
kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en buitengesloten. Hierdoor blijven
hele gezinnen hangen in de armoede waaraan ze zo graag zouden willen
ontsnappen.

-Vanaf 10 juli tm 14 augustus begint het zomerproject. Hiervan wordt de uitleg
door het ZWO verzorgt.

-Wij hebben een bedankje gekregen van Rehoboth, in Frankrijk. Hier zijn in
januari 2 collectes voor geweest. Zij hebben inmiddels de waterzak aangeschaft
en aangesloten, waarvoor hun dank aan iedereen die hiervoor heeft gegeven.

-In februari hebben we 2 collectes
gehouden voor stichting Babyspullen. In
maart zijn Marja en ik een dag naar
Heerhugowaard geweest, om de
babykleertjes die schaars waren, en die
Marja gekocht had, te gaan brengen. We
werden hartelijk ontvangen, en kregen een
rondleiding. Mooi om te zien hoe goed
georganiseerd hier wordt gewerkt. Er
worden mooie babydozen gemaakt. Met
alle basisspullen voor het 1e jaar van de
baby, en als er nog plaats over is, dan
komen daar extra’s in. Zoals knuffels,
boxkleden, speelgoed, boekjes ed. Na een
jaar ontvangen de ouders de 2e doos, met
grotere maten kleding en luiers. Marja en ik
hebben met veel plezier een dagje
geholpen, dat was heel fijn, jammer
genoeg zitten ze niet dichterbij, anders
konden we er met zijn allen regelmatig
gaan helpen.
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21 en 28 augustus is de diaconie collecte voor het Bartiméusfonds

Blind of slechtziend? Dan sta je op de arbeidsmarkt achteraan

Tommy is blij dat hij uiteindelijk aan de slag kon bij het muZIEum. Hier heeft hij
een toegankelijke werkplek met hulpmiddelen. Helaas is hij één van de
weinigen. Wist je dat slechts 3 van de 10 mensen met een visuele beperking
een baan heeft?
Zonder een toegankelijke werkplek is het voor mensen die slechtziend of blind
zijn onmogelijk om aan de slag te gaan. Ook doorgroeien zit er niet in zonder
aangepaste trainingen. Daarom willen we het muZIEum helpen met deze
trainingen. Daarnaast willen we bij zoveel mogelijk andere bedrijven
toegankelijke werkplekken en trainingen mogelijk maken.
Doe mee en doneer nu. Zodat landelijk méér mensen met een visuele
beperking aan het werk kunnen. Want, 100% leven is… kans maken op een
baan, ook als je slecht ziet of blind bent.

Namens de diaconie Paula van der Wel.
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ZOMERPROJECT ZWO
Het zomerproject van de ZWO is dit jaar van 10 juli t/m 14 augustus. Wij
hebben deze keer gekozen voor het project “Maatjes voor gezinnen zonder
ouders” in Zambia.
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Er zijn gezinnen met
kinderen onder de 18 jaar als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en/of oma’s
voor deze kinderen, als hun ouders aan aids overleden. Maar als ook die
grootouders overlijden staan veel weeskinderen er alleen voor. Het kind dat
gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, moet voor inkomen zorgen en
voor de andere zusjes en broertjes zorgen. Hun eigen toekomst valt in duigen.
Door uw bijdrage worden kerkleiders getraind om naar deze kinderen om te
zien. Daarnaast worden 75 kinderen die gezinshoofd zijn ook getraind en
materieel ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin te runnen en een
opleiding af te maken. Dit gaat niet vanzelf, omdat men in Zambia deze
kinderen mijdt vanwege hun aids achtergrond.
De ZWO-commissie hoopt deze zomer op uw steun voor dit project.Collectedoel
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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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