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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 
  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 

mailto:antjegroenendijkmeindersma@live.nl
mailto:scriba@eendrachtskerk.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 
 
Kerkdienst gemist en dan zoeken op Zuid-Beijerland. 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk 

 
 

Kopij voor    “IN EENDRACHT”   OKTOBER   2022 
 

s.v.p. inleveren  vòòr  15  september   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 
 
 
   4 september    
 
   9.30 uur: Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Lisette van Leeuwen 
  Nevendienst: beide gr.  Angelique de Jong 
  Welkom: Anja Boon en Teuny v.d. Giesen 
  Ouderling van dienst: Gerrit Boon 
  Diaken van dienst: Anja Boon 
  Koster: Corné Wols 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte:  1 Mercy Ships 
    2 Kerk 
 
 
 

mailto:beamerteam@eendrachtskerk.nl
http://www.eendrachtskerk.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk
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   11 september 
 
   9.30 uur: Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Ilona Schilperoord 
  Nevendienst: beide gr.  Mariska Blaak 
  Welkom: Elly Pijl en Johan Jongman 
  Ouderling van dienst: Ria de Groot 
  Diaken van dienst: Marja Buth 
  Koster: Hans van Brakel 
  Organist: Bastian Kooy 
  Collecte: 1 Mercy Ships 
    2 Kerk 
 
   18 september 
 
  9.30 uur: Startdienst 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Marja Groenenberg 
  Nevendienst: beide gr.  Gerrit Boon 
  Welkom: Rob van Leeuwen en Tejo Vink 
  Ouderling van dienst: Jan Buth 
  Diaken van dienst: Paula v.d. Wel 
  Koster: Jaap Stolk 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte: 1 Rudolphstichting 
    2 Kerk 
 
   25 september 
 
   9.30 uur Ds. S.N.D. Francke, Middelburg 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Lotte v.d. Bie en Ilona Schilperoord 
  Nevendienst: beide gr. Marjolein Groenenberg 
  Welkom: Joke Breure en Lisette Wols 
  Ouderling van dienst: Lia Stolk 
  Diaken van dienst: Marja Buth 
  Koster: Corné Wols 
  Organist: Jan van Veelen 
  Collecte: 1 Rudolphstichting 
    2 Kerk 
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   2 oktober 
 
  10.00 uur: Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Ellen Konijnendijk 
  Nevendienst: beide gr.  Carolien de Kievit 
  Welkom: Trudy van Leenen en Hilda de Zeeuw 
  Ouderling van dienst: Gerrit Boon 
  Diaken van dienst: Anja Boon 
  Koster: Jan Saarloos 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte: 1  
    2 Kerk 
 
 

Leesrooster van de kindernevendienst voor  
de maand september 
 
  4 september 2 Samuël 12:1-25  Natan roept David en Batseba tot de orde  
11 september 2 Samuël 15:1-16:14  Absalom pleegt een staatsgreep 
18 september 2 Samuël 16:15-17:29  Absalom komt ten val 
25 september 2 Samuël 18-19   David keert terug in Jeruzalem 
 
 

Data Doopdiensten 
 
Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit kenbaar maken bij de 
predikant, scriba of ouderling. In overleg wordt er een datum gekozen. 
 
 

Tuinploeg: 
zaterdag 3 september:    zaterdag 17 september:  

 

 
 

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

Cees Smaal (L) 
Jan Pierneef 
Jaap v. Oudheusden 
Gerrit Blaak 
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   In                      Memoriam 
 
 
 
 
 

Bram Borel 15 maart 1934 - 16 juli 2022 
 
Als Hoekchsewaarders leerden Bram en zijn vrouw Bep elkaar 
kennen op de veiling in Oud-Beijerland waar zij beide werkzaam 
waren als fruitsorteerder. Geen liefde op het eerste gezicht maar 
na een jaar sprong toch de vonk over.  
Na vier jaar besloten zij elkaar het jawoord te geven.  
Doordat Bram aangenomen was bij de groenvoorziening 
Rotterdam werd hun de gelegenheid geboden een huis te 
betrekken in Hoogvliet. Een mooie woning in een fijne buurt. In die tijd werd ook 
hun zoon Peter geboren.  
Toch had die gezellige wijk ook z’n nadeel want vlak onder de rook van de Shell 
en een ontploffing te hebben meegemaakt, zat de schrik er in.  
De wens ontstond terug te gaan naar de Hoeksche Waard.  
Zij werden op de hoogte gebracht dat er een sollicitatieprocedure liep voor de 
groenvoorziening in Zuid-Beijerland maar dat de sluitingstijd al voorbij was. 
Bram besloot direct te bellen en mocht, met zijn ervaring, alsnog solliciteren. Als 
door een wonder werd Bram aangenomen en ook hier kregen zij weer een huis 
toegekend. Dankbaar namen zij dit aan en kwamen met zijn drietjes aan de 
Gravin Sabinastraat wonen.  
Het gezin breidde uit met een lieve schoondochter en twee schatten van 
kleinkinderen. 
Bram ging met 59 jaar in de VUT maar stilzitten was er niet bij. Her en der was 
hij, ook samen met zijn vrouw werkzaam. Zoals bij de voetbal en in de Sporthal. 
Op het dorp zag men hem graag, hij had voor iedereen een praatje. 
Zijn motto: geniet nu want later komt misschien niet, heeft hij samen met zijn 
vrouw waargemaakt. Wanneer maar kon gingen zij op reis, naar de zon, de zee 
en fietsten zij graag lange tochten, samen of met vrienden. De Kaai hier in Zuid-
Beijerland was ook een favoriete plek om naar toe te gaan. Zij genoten van het 
water maar ook van de meters hoge bomen die Bram lang geleden eigenhandig 
daar gepland had en waar hij toezichthouder was geweest. 
Bram werd ziek, 9 jaar leed hij onder de gevolgen van COPD, opgeven was er 
niet bij maar de laatste tijd werd het steeds moeilijker, nam de benauwdheid toe 
en moest hij vele malen naar het ziekenhuis. Thuis heeft Bep hem al die tijd 
liefdevol verzorgd. 
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Bram merkte zelf dat het proces veranderde en gaf aan dat hij aan het laatste 
stukje hier op aarde bezig was. De vermoeidheid nam niet meer af, hij kon niet 
meer. 
Een kerkganger was Bram niet maar hij geloofde zeker in God.  
Samen genoten zij van het programma Nederland zingt en de meditaties van 
Ds. Arie van der Veer. 
Ondanks het verdriet en gemis van een dierbare gunden Bep en de kinderen 
hem de rust waar hij naar verlangde. 
In de wetenschap dat er ook voor hem een plaats in de hemel is kon hij zich 
overgeven en rustig inslapen.  
Bram wilde niet begraven worden, daarvoor had hij teveel meegemaakt tijdens 
het begeleiden van begrafenissen op het graf alhier waar hij in zijn functie 
mensen hun laatste rustplaats gaf. 
Volgens zijn wens is Bram gecremeerd in een kleine besloten kring van familie 
en vrienden. 
58 Jaar mochten Bram en Bep samen zijn, lief en leed delen. Dat Bep de kracht 
en nabijheid van God en mensen om haar heen mag ervaren nu zij alleen 
verder moet.  

 

Lia Stolk 

 

     ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 
 
Bedankt! 
Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen en 
telefoontjes die wij kregen tijdens en na de ziekenhuis opname van Hanny. 
Gelukkig gaat het nu weer beter, al die belangstelling heeft ons goed gedaan 
Hanny en Rens Groeneveld-v.d. Burgh 
Jasmijnstraat 11 
32XJ Zuid-Beijerland 

 

Zondag 19 juni hebben wij een bijzondere en warme dienst mogen beleven. Na 
afloop hebben wij veel mooie reacties gehad en goede gesprekken gevoerd. U 
maakte hierdoor dat wij deze dag nooit kunnen en zullen vergeten. Wij willen 
iedereen hiervoor hartelijk bedanken. Ook willen wij nogmaals u, als gemeente, 
bedanken dat u ons in uw midden hebt opgenomen en tevens iedereen 
bedanken die deze dienst voor ons mogelijk heeft gemaakt.  

Groet, Ben en Jolanda Heuser.   
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 Uit  
 de  
 pastorie 
 
Saamhorigheid. Ergens las ik een column over het 
begrip ‘komkommertijd’. Nog niet zo lang geleden 
stond de zomer bekend als de komkommertijd, de tijd waarin het politieke, 
maatschappelijke en kerkelijke leven nagenoeg stil ligt; de zomertijd, bijna geen 
nieuws, niks bijzonders te melden op tv en in de krant.  
 
In de zomer van 2022 is er geen sprake van komkommertijd. Het nieuws buitelt 
over elkaar heen. En dit keer hebben veel berichten ook met onze eigen land of 
zelfs met ons eigen leven te maken…….: de stikstofplannen van het kabinet en 
de immense gevolgen voor de boeren, ook in de Hoeksche Waard; de 
oplopende energieprijzen en de gevolgen voor de mensen met lage inkomens; 
de oplopende supermarktprijzen; de vluchtelingen waar we geen onderdak voor 
lijken te kunnen vinden; de woningcrisis; de hittegolf met gevolgen voor de 
binnenvaart, voor de oogst…………….en last but not least noem ik de oorlog 
aan de rand van Europa, niet te overzien. Het aantal Oekraïense vluchtelingen 
neemt nog steeds toe.  
 
Misschien hoort u of jij bij degenen die geen directe gevolgen van al deze 
problemen ondervindt. Dat kan. Mijn inschatting is dat er nog een flink 
percentage mensen is dat financieel en anderszins aan de goeie kant van de 
streep staat. De portemonnee en de bankrekening bieden voldoende ruimte. 
Voor een flink deel van onze gemeenschap zal dat ook het geval zijn. Gelukkig 
maar. Voor een ander deel van onze gemeenschap geldt dat niet. 
Een bezoekje aan de supermarkt confronteert hen met hun 
financiële beperkingen; het journaal wakkert hun onrust aan: wat 
gaat de komende tijd ons brengen?  
  
Het bepaalt ons als Eendachtskerk bij de vraag hoe wij in deze tijd 
vorm kunnen geven aan saamhorigheid. Wat kunnen we met en voor elkaar 
doen?  
Een belangrijke vraag. Een vraag om over na te denken. Als individu, als gezin, 
als kerkelijke gemeenschap. Hoe kunnen wij elkaar ondersteunen? Op zondag 
probeer ik de verschillende zorgen en problemen te benoemen en leg ze tijdens 
de voorbeden bij God neer. Natuurlijk is dat niet voldoende. Bidden doen we 
niet alleen op zondag, maar ook door de week, thuis, aan tafel, voor de nacht. 
Maar wat kunnen we nog meer doen?  
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Een vraag voor mij, een vraag voor ons allemaal. 
Want God heeft ons niet als eenlingen 
geschapen, maar Hij heeft ons mensen aan 
elkaar gegeven, om samen gemeenschap te zijn. 
Gemeenschap van Christus, een gemeenschap 
waar mensen naar elkaar om zien, waar mensen 
elkaar in moeilijke tijden proberen te steunen. En 
hoe geven we dat te midden van alles wat er 
speelt vorm?  
 
Denkt u en jij mee over deze vraag? Graag!!  
Ideeën kunt u en jij delen met een kerkenraadslid.  
 

Bij de diensten 
Zondag 4 september. Op het rooster van Vertel het maar staat 2 Samuël 12: 
de profeet Natan roept koning David ter 
verantwoording. Het wordt een pittig gesprek.  
 
Zondag 11 september. DOOPZONDAG. Op deze 
zondag zullen Safira Rosalina Vreeman, dochtertje 
van Matthijs Vreeman (zoon van Hans en Ria) en 
Carlotta de Bock, Spijkenisse, en Sara Eva 
Westerlaken, dochtertje van Matthijs en Nadine 
Westerlaken, Middelsluissedijk WZ, het teken en 
zegel van Gods liefde, de heilige doop ontvangen. 
Met de ouders, grootouders en verdere familie verheugen wij ons op deze 
feestelijke dienst.  
 
Zondag 18 september. STARTZONDAG. Op deze zondag waarmee we met 
jong en oud het startsein geven voor het nieuwe kerkelijke seizoen, gaan we 
aan de slag met een oud-Hollands spel dat bij de meeste van ons nog steeds in 
de kast staat en wellicht ook gespeeld wordt: Ganzenbord. In de dienst bepaalt 
het ganzenbord ons op een 
afwisselende manier bij allerlei 
aspecten van ons leven en na de 
dienst – nadat we samen koffie 
hebben gedronken – spelen we het 
levend ganzenbord, waarbij we in 
groepjes langs de 63 vragen en 
opdrachten trekken. Alle nadruk ligt 
op gezelligheid en ontmoeting. Dus 
schroom vooral niet om mee te doen.  
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Na de spel eten we nog samen en rond één uur sluiten we deze startzondag af. 
Let op: de hele zondag is geschikt en bestemd voor jong en oud. Ook bij het 
spel komen jong en oud aan hun trekken. IEDEREEN is welkom!! 

 
Rondom corona  
Momenteel hanteren we in de kerk nog enkele corona-afspraken. We betreden 
de kerk nog steeds via de hoofdingang. 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. 
 
Beleidsplan  
Zoals al eerder aangegeven, zijn de taakgroepen en de kerkenraad bezig met 
de puntjes op de i van het nieuwe beleidsplan ’22-’26. 
In de komende tijd hopen wij het ook aan u en jullie te 
presenteren en uit te delen. Hoe en wat is op dit 
moment nog niet bekend.  

 
Persoonlijk 
In de maand juli en begin augustus mochten Kees en ik vakantie houden. Vier 
weken vakantie, wat een voorrecht. Wat een voorrecht om samen met je 
geliefde te genieten van de natuur, in vrijheid en veiligheid. Bewust en dankbaar 
kijk ik terug. Bewust en dankbaar ben ik nu weer aan het werk.  
Samen geloven, samen kerk-zijn is ook een voorrecht. In deze wereld met al 
haar schoonheid en goedheid en al haar gebrekkigheid en kwaad kunnen we 
niet zonder de liefde, de hulp en de leiding van onze God. Kunnen we niet 
zonder een gemeenschap die ons daarbij bepaalt en die ons helpt en stimuleert 
om met Hem en met Zijn Zoon Jezus Christus te leven.  
 
Met een vriendelijke groet,  
Antje Groenendijk-Meindersma  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Op de startzondag 18 

september eten we wat 

lekkers bij de koffie  

na de dienst.  
 

Wie bakt er mee? 

Geef je op bij: 

paulivangaalen@upcmail

.nl 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk
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Lieve mensen,  
 
Hartelijk dank voor het medeleven en de vele kaarten en goede wensen die ik 
heb gehad tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis. Dit heeft mij gesterkt.   
Ik ben blij dat ik weer thuis ben en verder kan werken aan mijn herstel.  
Nogmaals hartelijk dank.  
 
Helma en Peter de Hoog 
 
 
Bedankt! 
Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen en 
telefoontjes die wij kregen tijdens en na de ziekenhuis opname van Hanny. 
Gelukkig gaat het nu weer beter, al die belangstelling heeft ons goed gedaan 
Hanny en Rens Groeneveld-v.d. Burgh 
Jasmijnstraat 11 
32XJ Zuid-Beijerland 
 

 
 
 
 

Beste gemeenteleden, 
 
Wat is het fijn te weten en te voelen hoe mensen met ons meeleven. De vele 
kaarten, bloemen van de kerk, het praatje op straat of het bezoekje thuis, was 
en is hartverwarmend. 
Héél hartelijk bedankt daarvoor. 
Inmiddels ben ik goed herstellende van mijn heupoperatie. Het was nog even 
spannend toen er een infectie optrad maar door goede aanpak vanuit het 
ziekenhuis en het juiste medicijn, was dat snel onder controle en zijn we 
dankbaar dat het zo goed gaat. 
 
Met een hartelijke groet, Jaap en Lia Stolk 
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Verslag Kerkenraadsvergadering 19 mei 2022 

 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen van harte welkom een geeft 
het woord aan degene die de bezinning heeft voorbereid 
 
Bezinning 
Hij wil het graag hebben over hoe we in de kerk met elkaar om zouden kunnen 
gaan. Hoe gaan we om met onze naasten. Het gaat over de betrokkenheid met 
elkaar. Hij heeft een boek gelezen genaamd: De zeven eigenschappen van 
effectief leiderschap geschreven door Stephen R. Covey. Het boek begint met: 
hoe wil jij dat er over je gedacht wordt als je er niet meer bent. Eerst begrijpen 
en dan begrepen worden. Hij leest nog 2 verhalen voor die echt aanspreken. 
Wij mensen hebben al gauw een vooroordeel maar dat zou natuurlijk niet 
moeten. Er wordt onderling even over dit onderwerp gesproken. In het boek 
staan hele rake zinnen die aanspreken.  
 
Agenda en notulen 

a. Vaststellen notulen vergadering 7-4-2022   
De notulen worden doorgenomen. 
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. 
 

2. Mededelingen / Ingekomen stukken 
De scriba neemt de ingekomen stukken door en deze worden waar nodig 
aangepast. 
De voorzitter vertelt dat er in het moderamen gesproken is over de 
verhaaldiensten. Deze zullen verder besproken worden in de taakgroep 
Pastoraat. De voorzitter zal namens de kerkenraad de avond “pastoraal 
kerk zijn” bezoeken. 
De startzondag wordt verplaatst van 11 naar 18 september. Met Pinksteren 
zal er tijdens de dienst een kwartet spelen van Crescendo en niet zoals 
aangekondigd in de In Eendracht geheel Jong Crescendo.  
Er wordt geïnformeerd bij de bloemendienst waarom de nieuwe vazen niet 
gebruikt worden. De volgende moderamen vergadering is op 8 juni i.v.m. de 
vakantie van één van de moderamenleden. De voorzitter meldt verder dat 
de twee dames van de werkgroep: “Kerk op het Dorp”  benaderd zullen 
worden om te kijken of er eventueel een activiteit opgestart kan worden. 
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3. Verdere voortgang beleidsplan 
Eind mei begin juni wordt de uitslag van de enquête verwacht. Deze worden 
dan in de septembervergadering met elkaar besproken. De kerkenraad 
stemt er mee in. 
 

4. Verdere toelichting geldstroom 
Uit de bespreking met “de buurt” kwam dat men zich wel enige zorgen 

maakt over de te verwachten verkeersdruk en parkeerproblemen. Het 

aangepaste ontwerp is getoond aan één van de bewoners die er bezwaar 

tegen heeft dat er vlak tegen zijn tuin aangebouwd gaat worden omdat hij 

daar zelf plannen heeft. Wordt vervolgd. 

 
5. Bevestiging nieuwe diaken en ouderling. 

Een gemeentelid heeft zich bereid verklaard om het ambt van ouderling te 
aanvaarden.  
En een ander gemeentelid is bereid gevonden om het ambt van diaken te 
gaan vervullen. 
De bevestigingen zullen plaats vinden op zondag 19 juni a.s.  
De diaconie geeft aan dat aan de kandidaat gevraagd zal worden om 
secretaris te worden van de diaconie.  De kandidaat ouderling neemt de 
vacante wijk over van degene die om gezondheidsredenen stopte, deze 
heeft laten weten dat hij het heel fijn vindt dat dit overgenomen wordt en wil  
graag tekst en uitleg wil geven over deze wijk. Uit een gesprek is gekomen 
dat de kandidaat ouderling op zondag 19 juni wordt gedoopt en samen met 
zijn vrouw belijdenis gaat doen. We zijn hier heel blij mee.  
Er wordt gevraagd wie van de kerkenraad het exitgesprek gaat doen met de 
uittredend ouderling. Eén van de ouderlingen zal dit op zich nemen. De 
regels over hoe dit gesprek meestal worden opgestuurd. Er wordt wel 
aangegeven dat er begeleiding zal moeten komen om ondersteuning te 
bieden in het begin. 
Dit zal in de taakgroep pastoraat besproken worden. 

 
6. Mededelingen commissie Predikant Pastor en bevestiging 

De voorzitter meldt dat de dominee een gesprek heeft gehad met onze 

nieuwe predikant/pastor en dat dit is een goed gesprek geweest. Ook zal 

onze nieuwe predikant-pastor gebruik gaan maken van het LRP systeem. 

Een afvaardiging van de kerkenraad gaan naar de afscheidsdienst in 

Puttershoek op 19 juni. Mochten er nog meer kerkenraadleden mee willen 

dan moeten zij dit voor 12 juni laten weten aan de scriba. De nieuwe 

predikant-pastor gaat bij ons in principe werken op de maandag en de 

dinsdag.  
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Een ouderling zal op de eerste dag aanwezig zijn om e.e.a. uit te leggen 

enz. een CvK lid geeft nog wat uitleg over het afgesloten contract van onze 

predikant-pastor. Hij  wordt op 29 mei a.s. bevestigd in onze kerk. 

6a Jaarrekening Diaconie 2021 
De jaarrekening van de diaconie wordt op de beamer getoond en 
doorgenomen. 
Er zijn geen vragen en de jaarrekening wordt goedgekeurd en zal getekend 
worden via het systeem FRIS. Een diaconie lid geeft aan dat er nog 1500 
euro te besteden is welke gereserveerd was voor fietsen voor Oekraïne die 
niet meer nodig waren. De diaconie zal dit geld voor een ander doel voor 
Oekraïne besteden.  
 
6b Jaarrekening CVK 2021 
De jaarrekening van het CVK wordt getoond op de beamer en 
doorgenomen. 
Een CvK lid geeft uitleg over de jaarrekening.  
Er zijn geen vragen over de jaarrekening en deze zal goedgekeurd en 
getekend worden. 
 

7. Korte evaluatie Stille Week 
De voorzitter vraagt hoe de kerkenraadleden deze week beleefd hebben. 

Een ouderling heeft het als zeer goed ervaren omdat zij ook zelf een stukje 

kon bijdragen. Voor een andere ouderling was het de eerste keer dat zij vier 

keer achter elkaar deze diensten heeft bijgewoond. Het heeft wel een ander 

inzicht gegeven in de beleving naar Pasen toe. Ook andere 

kerkenraadsleden vonden het goede diensten.  

8. Evaluatie diensten in coronatijd 
De voorzitter denkt dat we door moeten gaan zoals we het nu doen. Er is 
wel een voorstel om met de gastpredikant te overleggen of hij of zij aan het 
begin van de dienst een hand of buiging wil. De ouderling van dienst zal zelf 
aan de predikant (ook aan onze dominee uiteraard) laten weten waar hij of 
zij voor kiest.  
Een diaconie lid vraagt of de uitgangscollecte nog terugkomt. Dit zal in de 
september vergadering besproken worden. Ook zullen er collectemandjes 
geplaatst worden bij de uitgang naar de Ark. 
 

9. Vergaderrooster 2022 2023 
6 april moet veranderd worden want dat is Witte Donderdag dat wordt 5 april 
en 18 mei is het Hemelvaartsdag ,deze datum volgt. 7 oktober is op een 
vrijdag en wordt dus 6 oktober. Er zullen andere data komen. De scriba 
regelt dit. 
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10. Rapportages 
a. College van Kerkrentmeesters 

De CvK  geeft aan dat de vrijwilligers BBQ gehouden zal 
worden op vrijdag 23 september a.s.  
Het CVK wil een werkgroepje oprichten met wat vrijwilligers 
om “de groene kerk” of te wel de verduurzaming van de kerk 
te gaan uitvoeren. Namens het CVK zal een lid plaatsnemen 
in deze werkgroep. Een gemeentelid heeft te kennen 
gegeven ook te willen plaatsnemen in deze werkgroep. 
Eén van de beheerders van de Ark gaat verhuizen, er is 
gelukkig vervanging gevonden. 

b. Taakgroep Eredienst 
Er is niet vergaderd. 

c. Taakgroep Pastoraat 
Ria meldt dat zij 9 juni bij elkaar komen 

d. College van Diakenen 
Nog niet vergaderd. 

e. Taakgroep jeugd 
Er wordt gemeld dat van het percentage van de doelgroep 
40% aanwezig was in de Popdienst in de tent. Dat is een 
succes en ook de inzet van ieder was grandioos.  
Ook de medewerking van de Oranjevereniging was ook 
geweldig. Volgend jaar komt er weer een Popdienst in de 
tent. Een ouderling heeft een vraag gekregen van iemand die 
naar de POP dienst was geweest waarom er geen briefjes 
liggen die je na afloop kan invullen met wat er eventueel nog 
verbeterd kan worden of als je nog andere ideeën en of 
verbeterpunten hebt die je in zou kunnen vullen. Dit wordt 
meegenomen. De jeugdouderling is bezig met het opzetten 
van een werkgroep jeugd. Hij heeft al iemand gevonden voor 
deze werkgroep. Hij heeft nog aan meerdere mensen 
gevraagd of zij eens mee willen denken. Het zou fijn zijn als 
er wat meer mensen vanuit de doelgroep hierin willen plaats 
nemen. De kerkenraad vindt het een goed initiatief. 

f. Begeleidingscommissie  
Een ouderling geeft aan dat de betrokkene graag wil dat haar 
naam niet meer achter de begeleidingscommissie staat maar 
in plaats daarvan  
“ predikant met bijzondere opdracht” of “geestelijk verzorger 
Erasmus MC”. 
De commissie heeft haar op de werkplek in het Erasmus MC 
bezocht wat ieder als een fijn bezoek heeft ervaren. 
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g. Werk van predikant 
Wegens vakantie dominee niet besproken. 
 

11 Lief en leed in de gemeente 
 Daar dit punt vertrouwelijk is wordt dit derhalve niet genotuleerd. 
 
12 Rondvraag 

Een diaconie lid vraagt of er weer wat hulp kan komen bij o.a. het tellen 
na de dienst zodat de diakenen dan ook op tijd kunnen koffiedrinken. 

13 Actualiseren Actie/besluitenlijst en controle jaaragenda (mei/juni)   
De scriba neemt de actie/besluitenlijst door en wordt verder 
geactualiseerd. De jaaragenda wordt gecontroleerd. 
 

14 Sluiting 
Een kerkenraadslid sluit deze vergadering af door het met elkaar zingen 
van Lied 268. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Elke woensdagochtend is er 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 

 
Ook is op woensdagmorgen 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 van de collectes van de maand juni: 
Voor de kerk:         Collectes en digitaal                              €  783,55                                                                                                                                                      
                              Gift                                                         €    20,00 
Voor de diaconie:  Ambulance wens  Collectes en bank    €  420,65 
                              Kerk in Aktie         Collectes en bank    €  368,40 
                              Gift                                                        €    20,00 
 
Verantwoording van de collectes van de maand juli: 
Voor de kerk:         Collectes en digitaal                           €  799,36  
                              Giften                                                    €    10,00 
                              €    25,00 
Voor de diaconie:  India                                                      €  269,10 
 
 
Alle gevers weer heel hartelijk bedankt. 
 
 
De collectedoelen voor de maand september zijn:  Mercy Ships en de 
Rudolphstichting. 
Mercy Ships: deze collecte wordt 4 en 11 september gehouden. 
Mercy Ships vaart met het ziekenhuisschip Africa Mercy naar de armste landen 
in Afrika. Om daar medische zorg mogelijk te maken, door training en operaties. 
Op dit moment wordt er een tweede schip gebouwd. 
De schepen worden bemand door vrijwilligers die hun eigen verblijf op het schip 
moeten betalen (door zich bijvoorbeeld te laten sponseren). Zodat er geld is om 
de patiënten gratis te behandelen.  
Rudolphstichting:  deze collecte wordt 18 en 25 september gehouden. 
De Rudolphstichting heeft hart voor kwetsbare uit huis geplaatste kinderen. Zij 
vangen deze kinderen op in het jeugddorp De Glind. Hier krijgen de kinderen de 
mogelijkheid om zo normaal mogelijk op te groeien.  
In het jeugddorp zijn veel  gezinshuizen, hier wonen 3 tot 6 kinderen.  
Ook vangt 1 op de 5 gezinnen in De Glind  kinderen op in hun eigen gezin. Hier 
in De Glind voelen de kinderen zich geen buitenbeentjes.          
Deze vorm van opvang is uniek in Nederland. 
 
Beide doelen van harte aanbevolen. Met elkaar maken we het verschil. 
 
Namens de diaconie, Paula van der Wel. 
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Hoe houden ze het vol? 
Dat schoonmaken van de kerk of de Ark, is dat nou echt zo leuk? 
 
Dat is wat ik me al de jaren dat ik het schoonmaakrooster indeel afvroeg. 
Vrouwen en mannen uit onze gemeente die met regelmaat de handen uit de 
mouwen steken en geheel belangeloos ervoor zorgen dat u, jij en ik in een 
schone kerk kunnen zitten. Die de Ark netjes houden, de WC’s schoon. 
Vooral dat laatste is nou niet wat je noemt een favoriete bezigheid.  
Maar ze doen het toch maar! 
 
En weet u wat ik zo bijzonder vind? Dat ze, als ze eenmaal meedraaien in het 
rooster, dat ook járen blijven doen! 
Gelukkig kent het team jonge leden, maar er zijn er ook van ouder dan 70. Met 
hun pijntjes hier of daar, met een stijve schouder, met hun problemen om b.v. 
op de knieën te gaan, noem het maar op. Desondanks gáán ze er voor! 
Áls ze op een gegeven moment afscheid nemen, dan is het vrijwel altijd omdat 
de lichamelijke klachten van dien aard zijn, dat de taak niet meer naar behoren 
of met voldoende plezier kan worden volbracht. Ze gaan met pijn in het hart. 
 
Hier wil ik toch even benoemen dat Wil en Lood van der Bie járenlang de 
orgelkamer tot hun rekening namen en dat, voor zover mogelijk, nog steeds 
willen blijven doen. Mede met ondersteuning van de andere teams kunnen de 
organisten vanuit hun fris gepoetste kamer hun muziek ten gehore brengen. 
 
En ook dat Huib Groenenberg de zware taak van het stofzuigen van de 
kerkportalen en de -zaal jaren heeft uitgevoerd, maar tot zijn spijt nu toch echt 
de stofzuiger door moest geven. 
We zijn blij dat Piet Saarloos en Wim Schilperoord deze taak gezamenlijk 
hebben overgenomen.  
 
Omdat de teams elkaar normaal gesproken niet ontmoeten, organiseren we 
eens in de zoveel tijd een gezellige middag met koffie, thee en lekkers en een 
‘borrel’ met hapjes. (Die met gezamenlijke inspanning van leden van het 
Arkbeheerdersteam, waarvan de meeste leden óók nog in de 
schoonmaakteams zitten en mijn persoon worden klaargemaakt) Om even met 
elkaar bij te praten, maar ook om de afgelopen periode te evalueren. Klopt het 
rooster, heb ik niet te veel of juist te weinig taken op een ochtend ingedeeld b.v. 
Dat weet je pas als er mee gewerkt wordt en in de loop der jaren is er hier en 
daar wel eens wat bijgesteld. 
 
Omdat ik dus met die vraag zat hoe de dames en enkele heren het toch zo lang 
volhielden, stelde ik deze dit keer tijdens de evaluatie. 
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Het antwoord klonk eendrachtig: het is gewoon gezellig! OK, wanneer je aan het 
werk bent dan ben je niet altijd in elkaars buurt, alhoewel dat wel zo veel 
mogelijk wordt gepland. Samen eerst zaal 1 en dan zaal 2 b.v. 
Maar wanneer het werk gedaan is gaan ze aan de koffie. En dat kan zomaar 
één tot anderhalf uur duren. Er worden appelflappen bij de bakker gehaald, er 
worden doosjes bonbons op tafel gezet, een zelfgebakken cake aangesneden.   
Door de lange band die door de jaren heen is opgebouwd worden niet alleen de 
koetjes en kalfjes besproken, maar ook de zaken die dieper gaan dan dat. Er 
worden zorgen gedeeld, heugelijke feiten vermeld, twijfels geuit…. 
Kortom, dat schoonmaken is één grote sociale gebeurtenis!  
 
Sinds begin dit jaar draai ik, vanwege het onverwacht uitvallen van Gretha 
Werksma, ook mee in één van schoonmaakteams. En ik kan inmiddels niet 
anders dan het bovenstaande beamen. Véél gezelliger dan alleen achter de PC 
het rooster plannen. 
 
Er zijn meerdere teams die niet met drie maar met twee leden draaien en je zou 
denken, die willen wel aanvulling. Toen gevraagd werd, willen jullie er iemand 
bij was de reactie dat het niet per sé hoeft, ze redden het prima zo. 
Dit verhaal is dus níet bedoeld voor werving. Maar denk je nu bij jezelf, dit trekt 
me aan, daar wil ik ook deel van uitmaken, dan staat het je uiteraard vrij om je 
aan te melden bij ondergetekende. 
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Dit jaar hielden we de gezellige middag anders dan anders: niet in de Ark maar 
bij ons in de tuin. We boften want we hadden schitterend weer! Tussen de 
traditionele thee en ‘borrel’ was er dit keer een wandeling gepland en wel in de 
Tiendgorzen. 
Voor enkelen onder ons een openbaring: wat een prachtig stukje natuur. Zo 
dichtbij, maar nog nooit geweest. Het is iedereen aan te raden om er eens een 
wandeling te maken. Zelf ga ik geregeld op ‘beverjacht’. Het zijn 
gewoontedieren dus makkelijk te spotten. 
Maar midden op de dag hadden we geen schijn van kans. Dat mocht de pret 
niet drukken. Er werd onderweg geanimeerd geconverseerd en genoten van de 
mooie omgeving. En voor wie er oog voor had was er genoeg ander leven  te 
zien of te horen. Ganzen, eenden, lepelaars, reigers, tjiftjaffen, rietgorzen, 
karekieten,  vlinders…. En we namen ook nog even de tijd om een paar leuke 
foto’s te maken. 

 
Helaas was niet iedereen er, zie maar eens 29 mensen tegelijk op één dag bij 
elkaar te krijgen!  
Zij die er wel waren kijken terug op een bijzonder genoeglijke middag. Hopelijk 
zijn alle anderen er de volgende keer ook weer bij, want dat die komt staat, 
natuurlijk onvoorziene omstandigheden daar gelaten, nu al vast! 
 
                     
Ellen Lankhaar 0186662631 
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Eendrachtsveiling 2022 
  
Ondanks de warmte zat de stemming er vrijdagavond 17 juni goed in,  
niet in de laatste plaats dankzij veilingmeester Richard de Beer. Maar liefst 250 
keer klonk er VERKOCHT met als resultaat een fantastische opbrengst van € 
15.040!  
Deze opbrengst zal worden besteed aan het verder vergroenen en 
verduurzamen van onze kerk. In de volgende In Eendracht hierover meer.  
Alle medewerkers, bezoekers, aanbieders, sponsors én Richard de Beer: 
HARTELIJK DANK!!! 
 
Namens veilingcommissie en CvK,  Hans van Brakel  
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Lachen in de kerk 

 

 
 

Familie Groenendijk nodigt u/jullie uit  

voor een gezellig avondje uit. 

Op deze avond, getiteld ‘Lachen in de kerk’, 

vertelt ds. Kees Groenendijk humoristische 

voorvallen, anekdotes en verhalen uit de kerk. Ook 

grappige persoonlijke belevenissen van zijn vrouw en 

hemzelf met de kerk deelt hij met u.  

 

De avond wordt D.V. gehouden op  

vrijdag 21 oktober om 20.00 uur in De Ark. 

Prijs per kaartje: € 10,00. 

De opbrengst is bestemd voor het verder 

verduurzamen en vergroenen van de 

Eendrachtskerk. 

 

Kaartjes kunt u bestellen bij Suzanne Saarloos, 

suzanne.saarloos@planet.nl of 06-29355460 

mailto:suzanne.saarloos@planet.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2iJ-zwozPAhUGVRQKHZeSACsQjRwIBw&url=https://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-foto-groep-gelukkige-mensen-image15280885&bvm=bv.132653024,d.ZGg&psig=AFQjCNFGgPTh93qFBqAhEV0tcNi6TVxsnw&ust=1473862100470198
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HELP MEE 
Zuid-Beijerland nog  

mooier te maken! 
Een prachtig mooie en kostbare schepping in bruikleen waar we 
met elkaar verantwoordelijk voor zijn. Zuid-Beijerland.  
Een dorp midden in de natuur. Een dorp waar we trots op mogen 
zijn. 
Maar wie tijdens een wandeling of een fietstochtje eens goed om 
zich heen kijkt, ziet dat het niet alleen  mooi is, maar dat 
zwerfafval de natuur ontsierd. 

Rommel die niet in de natuur thuis hoort .   

De werkgroep “Kerk in het Dorp”  wil een                                  

grote najaarsschoonmaak organiseren.  

Helpen jullie ook mee? 

 

1 oktober 
2022 

Start en eindpunt: 

Kerkplein 

9.30 -11.30 uur 

Na afloop een 
bakkie 

koffie/thee 

 
 
 
 
 

Meld je even aan 
via de website 

Kerkinhetdorp.zb@gmail.com 
 

werkgroep 

Kerkinhetdorp 

Leen Bottenberg 

Alice Weij 

Gertrude Slok Soede 
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STARTZONDAG 18 SEPTEMBER a.s. 
9.30 uur Startdienst 

10.45 uur Ontmoeting met koffie/thee/fris en zelf gebakken 
lekkernijen  

11.15 uur Start 

 
12.15. We nemen samen kort de oplossingen en antwoorden 

door 
12.30 uur Samen eten 

13.15 uur Afsluiting  
 

 

Dienst en spel zijn 
voor jong en oud!! 

 
WOENSDAG 26 oktober 2022 

VAKANTIEKINDERCLUB 
10.00-12.00 u. voor groep 3,4 en 5 

14.00- 16.00 u. voor 6,7 en 8  
 (inloop vanaf 9.30 u. en vanaf 13.30 u.) 

Wat gaan we doen? 
zingen en dansen – toneel kijken –  

knutselen - spellen 
 


