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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”    NOVEMBER    2022 
 

s.v.p. inleveren  vòòr  15  oktober    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 
 
 
 
   2 oktober 
 
  10.00 uur: Israëlzondag  
  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 Israël 
    2 Kerk 
 

mailto:beamerteam@eendrachtskerk.nl
http://www.eendrachtskerk.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk
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   9 oktober 
 
  10.00 uur: Kerkproeverij 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Lisette van Leeuwen 
  Nevendienst: beide gr.: Angelique de Jong 
  Welkom: Carolijn Bouman en Nel Borst 
  Ouderling van dienst: Jan Buth 
  Diaken van dienst: Peter de Hoog 
  Koster: Jaap Stolk 
  Organist: Jacob van Nes 
  Collecte: 1 Israël 
    2 Kerk 
 
 
 
   16 oktober 
 
10.00 uur: Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Jacqueline Voogt 
  Nevendienst: beide gr.:  Janneke van Berkel 
  Welkom: Wim en Marja Schilperoord 
  Ouderling van dienst: Ben Heuser 
  Diaken van dienst: Paula van der Wel 
  Koster: Hans van Brakel 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte: 1 Stichting Jarige Job 
    2 Kerk 
  
 
 
   23 oktober 
 
 10.00 uur: Ds. L.J. Versteeg, Epe 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Marja Groenenberg 
  Nevendienst: beide gr.: Linda Bezemer 
  Welkom: Nel de Regt en Jacqueline Voogt 
  Ouderling van dienst: Lia Stolk 
  Diaken van dienst: Marja Buth 
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  Koster: Corné Wols 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte: 1 Stichting Jarige Job 
    2 Kerk 
 
 
 
   30 oktober 
 
  10.00 uur Voorbereiding Maaltijd van de Heer  
  Dankdag voor gewas en arbeid 
  @ homedienst 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Anita van Drunen 
  Nevendienst: beide gr.:  Mariska Blaak 
  Welkom: Corrie en Gerrit Blaak 
  Ouderling van dienst: Ria de Groot 
  Diaken van dienst: Anja Boon 
  Koster: Gerrit Boon 
  Organist: @homeband 
  Collecte: 1 Rudolphstichting 
    2 Kerk 
 
 
 
   6 november 
 
  10.00 uur: Viering en Dankzegging Maaltijd van de Heer 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Lotte van der Bie en Ilona Schilperoort 
  Nevendienst: beide gr.: Hanneke Zwijgers 
  Welkom: Anita van Drunen en Teuny van der Giesen 
  Ouderling van dienst: Gerrit Boon 
  Diaken van dienst: Peter de Hoog 
  Koster: Jan Saarloos 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte: 1  
    2 Kerk 
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Leesrooster van de kindernevendienst voor  
de maand oktober 
 
  2 okt. Lucas 14:15-24  Uitnodiging voor het feestmaal 
  9 okt. Lucas 15:1-10  Zoeken naar een verloren schaap en een munt 
16 okt. Lucas 15:11-32  Zoeken naar verloren zonen 
23 okt. Lucas 16:1-8  De gelijkenis van de rentmeester 
30 okt. Lucas 16:19-31  De gelijkenis van de rijke man en Lazarus 
 
 
 

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: 
 
1 oktober    15 oktober    
 
Leo Hoek    Adri Schut (L)   
Arie Schilperoort   Koos Weeda   
Hans van der Sar    Leen Goudswaard   
Tony Groenenberg (L)  Marco Bezemer   
 
 
29 oktober 
 
Bas Roubos (L)  
Koos Groenenberg 
Gerrit Bogerman 
Lennard Trouwborst 
Annee Andeweg 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie speelt er mee 
 
De Commissie Partner Gemeente organiseert op vrijdagavond 28 oktober  
een “Pubkwis” in de Ark. 
Deze was door omstandigheden uitgesteld. 
 
Er zijn leuke prijzen te winnen en we spelen in teams van 4 personen, dus we 
hopen dat jullie allemaal weer meedoen. 
De CPG wil zo proberen weer geld in kas te krijgen voor als de vrienden uit 
Jimramov naar hier komen. 
 
Dus noteert u vast de datum, verdere informatie volgt later, 
U kunt zich natuurlijk ook al opgeven en  altijd bellen naar: 
 
Anneke Weij:       06 41300595 
Hilda de Zeeuw:  06 12115087 
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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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De Nieuwe Wet – ter bescherming en… 
 

Onlangs belde ik het Ikazia met de vraag of dhr. X nog in het ziekenhuis 

lag of al naar elders was overgebracht. Als antwoord kreeg ik dat ik dat 

moest navragen bij familie of bekenden van dhr. X omdat het ziekenhuis 

geen persoonsgegevens mag doorgeven aan derden. Dat ik belde als 

pastor van meneer vanuit zijn kerkelijke gemeente maakte geen verschil. 

Ook (misschien wel juist) christelijke ziekenhuizen moeten immers de 

grondwet gehoorzamen. Gelukkig had ik de gegevens van een naaste 

verwante bij de hand, anders voel je je op zo’n moment behoorlijk 

belemmerd (om niet te zeggen tegengewerkt) in je pastorale opdracht.  

 

Een week later stond ik fysiek bij de receptie van het Haga ziekenhuis in 

Den Haag om een bezoek te brengen aan een Schevenings gemeentelid  

in de veronderstelling dat mevr. Y nog in het ziekenhuis verbleef. Dit 

bleek net niet meer het geval, dus ik vraag vrijmoedig (doch al enigszins 

voorbereid door de recente Ikazia-ervaring)… ‘Kunt u mij zeggen, 

waarheen mevr. Y…’ ‘Nee, wij mogen geen persoonsgegevens…’ Het 

scheelde dat de Haagse receptioniste de ongemakkelijkheid van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming uit 2018 in dit geval 

aanvoelde en uitstraalde, maar ik ben toch sneller dan gebruikelijk 

weggelopen van de balie om op die manier ‘een wacht voor mijne lippen’ 

te installeren… 

 

Natuurlijk, de AVG (de privacywet in gewoon Nederlands) kennen we  

nu al zo’n 5 jaar. Je weet hoe het werkt… Maar werkt de wet ook echt?! 

Als je er kort achter elkaar een paar keer tegenaan botst, dan ga je 

denken: wat heeft deze wet nu echt opgeleverd aan bescherming van 

burgers in hun privéleven? Ja, je gegevens liggen niet meer zomaar op 

straat en je wordt gevraagd naar de communicatie van je gegevens naar 

eigen wensen. Dat is respectvol en waardevol. Maar worden velen niet 

ook tegelijk en onbedoeld afgeschermd van zeer welkome bemoeienis 

met hun leven? Afgeschermd van hartelijke en spontane (zonder 

‘bevoegde tussenpersonen’) aandacht telefonisch/per kaart en via bezoek 

aan huis/bed?   
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Alle wetten kennen hun goede bedoelingen en tegelijk hun mislukking 

wanneer de oorspronkelijke bedoeling uit het zicht verdwijnt, wanneer  

de letter van de wet de plaats van de geest van de wet inneemt. Wat mij 

betreft komt er in de toekomst meer aandacht voor dit belangrijke 

verschil bij de uitvoering van De Nieuwe Wet ter bescherming… en 

verkilling? Ter verwarming van het maatschappelijke en natuurlijk 

kerkelijke leven!     

 

ds.-pastor Ard van den Berg 
 
 
 
 
 

VAN DE DIACONIE 
 
Opbrengsten collectes in augustus 
 
Voor de kerk:                 Collectes en digitaal   €. 813,67 
 
Voor de diaconie:          Collectes en bank      €. 423,59   voor Bartimëus 
                                      Giften 2 x €10,00 bloemen  €.   20,00 
 
Ook nu weer hartelijk bedankt allemaal.  
 
De collectedoelen voor oktober zijn : Israël en Jarige Job. 
 
De eerste zondag van oktober is het, zoals gebruikelijk, weer Israël zondag. 
 
Daarom willen we de collectes van de eerste 2 weken van oktober voor een 
doel in Israël bestemmen. 
 
Joodse en Palestijnse kinderen groeien dicht bij elkaar op, maar ze hebben 
geen contact met elkaar.  Door decennia van oorlog en haat, zien ze elkaar niet 
als mens maar als terrorist of bezetter. 
 
Het Rossing Center wil hier een eind aan maken door kinderen met elkaar in 
contact te brengen. In dit project worden een Joodse en een Palestijnse school 
aan elkaar gekoppeld. De kinderen bezoeken elkaar in de klas en ze leren 
spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Zij ontdekken dat 
de anderen net zo zijn als zijzelf. 
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Als Joodse en Palestijnse kinderen elkaar al jong leren begrijpen geeft dat hoop 
voor de toekomst.                            
 
Met deze collecte steunen we het vredeswerk in Israël, via Kerk In Aktie 
 
 
 
 
Stichting Jarige Job 
 
Inmiddels helpt stichting Jarige Job 80.000 kinderen in 
Nederland per jaar. 
 
Kinderen die voorheen door geldgebrek hun verjaardag niet konden vieren.  
 
Zij krijgen nu een verjaardag box ter waarde van €35,00, waardoor zij hun 
verjaardag zowel thuis als op school kunnen vieren. 
Door deze collecte kunnen we daar aan 
meehelpen. 
 
Wist u dat u zich ook kan aanmelden om eenmalig, 
of af en toe, te helpen, om de boxen te vullen. 
Individueel, samen of als groep. Doet u mee, om de 
kinderen een onvergetelijke verjaardag te 
bezorgen. 
 
 
 
 
 
Rudolphstichting:  deze collecte wordt op 30 oktober 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. 
 
Namens de diaconie, Paula van der Wel 
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 Uit  
 de  
 pastorie 
 
 

Zuidzijde. Allemaal zijn we geraakt door het vreselijke ongeluk op een 
steenworp afstand eind augustus op de Zuidzijde. In een oogwenk komt er een 
einde aan het leven van zeven mensen. In een oogwenk is het leven van een 
aantal mensen in onze omgeving nooit meer het zelfde. Als Eendrachtskerk 
hebben we in de diensten van zondag 27 augustus en zondag 4 september stil 
gestaan bij het gebeurde. Ook hebben we een hart in de gedachtenisschaal 
gelegd. Als gemeente hopen en bidden we dat betrokkenen ook iets van troost 
en kracht mogen vinden bij God:   

Je kunt niet dieper vallen 
  dan in Gods eigen hand, 
  waarmee Hij ons barmhartig 
  omvat aan alle kant. 
 
  Eens komen alle paden 
  van lot en schuld, van dood, 
  bijeen in zijn genade, 
  voorbij aan alle nood. 
(Lied 913 uit Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk)  
 
 

Wie nodig jij uit?  
De meeste van ons vinden het lastig en 
spannend: een familielid, een vriend of de 
buren uitnodigen voor een kerkelijke activiteit of 
voor een kerkdienst. In de enquête die in het 
voorjaar in de Eendrachtskerk is gehouden, zijn 
daar ook een paar vragen over gesteld. En uit 
de antwoorden blijkt inderdaad dat heel veel 
gemeenteleden nog nooit mensen uit hun 
omgeving hebben uitgenodigd voor een kerkelijke activiteit. Naar de verklaring 
daarvoor is in de enquête niet gevraagd, maar een deel van het antwoord 
bestaat hieruit: we zijn niet gewend om het geloof en de kerk onder de aandacht 
te brengen van de mensen om ons heen en we zijn bang voor afwijzing: voor 
vervelende opmerkingen over God, over de Bijbel, over de kerk of over 
christenen.  
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Opvallend is echter dat ondanks de schroom bij velen de meeste van ons – 
twee van de drie blijkt uit onderzoek – onmiddellijk weten wie ze zouden willen 
uitnodigen.  
 
Daarom wil ik u en jou bij deze stimuleren om dat uitnodigen op de komende 
Kerkproeverij die gehouden wordt op zondag 9 oktober, in de praktijk te 
brengen. Het spreekt voor zich dat dit best spannend kan zijn, maar het is de 
moeite waard om over die drempel heen te stappen. Met z’n allen willen we 
immers graag de waarde van het geloof en de betekenis van kerk-zijn aan 
anderen duidelijk maken. En dan is dit misschien het moment om over uw 
schroom heen te stappen en uw broer of zus, buurman of buurvrouw uit te 
nodigen. Of misschien uw zoon of dochter met wie u al heel lang niet meer over 
het geloof en de kerk hebt gesproken, maar bij wie u toch een zeker verlangen 
naar gemeenschap, verbondenheid met anderen opmerkt. Of verlangen naar 
een goed gesprek over de wezenlijke dingen van het leven.  
 
Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat persoonlijk uitgenodigd worden door 
een familielid, vriend of buurman veel vaker een positieve respons oplevert dan 
wanneer er enkel een folder of kaart in de bus wordt gedaan.  
Een persoonlijke uitnodiging wordt veel eerder aangenomen!  
 
Op zondag 9 oktober doen we als Eendrachtskerk voor de derde keer mee aan 
de Kerkproeverij. Tijdens de kerkdienst 
bieden we deze keer ook een inkijkje in 
alles wat er in de kerk wordt gedaan en 
georganiseerd, zodat duidelijk wordt: de 
kerk is veel meer dan de kerkdienst op 
zondag. De kerk biedt aan jong en oud 
mogelijkheden voor ontmoeting, gesprek, 
verbinding en ook hulp!  
 
 

Bij de diensten 
Zondag 2 oktober. Israëlzondag. We verheugen ons op de samenwerking van 
onze organist Adri Poortvliet en ons gemeentelid fluitiste Andrea van 
Schelven in deze dienst. Het oecumenisch leesrooster wijst ons de weg naar 
de profetie van Habakuk en daar sluiten wij ons op deze Israëlzondag bij aan.  
 
Zondag 9 oktober. Kerkproeverij. Net als de 
afgelopen jaren sluiten we ook dit jaar weer 
aan bij het landelijke initiatief van de 
Kerkproeverij. Deze keer is er zelfs een kleine 
voorbereidingscommissie in het leven 
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geroepen (Dick, Lia en AGM), die in de dienst samen met gemeenteleden 
zichtbaar zal maken wat er ons in midden gedaan en te doen is. Vergeet u/jij 
niet om iemand in uw/jouw omgeving uit te nodigen voor de dienst. Het thema 
van de dienst is: Aan tafel.  
 
Zondag 16 oktober. Basiscatechese en jongerendienst. Na een pauze van 
enkele jaren gaat op deze zondag de basiscatechese voor de kinderen van 
groep 6, 7 en 8 weer van start. Niet elke week, maar eens in de maand zal 
deze vorm van kindernevendienst door Gerrit Boon en Hanneke Zwijgers 
worden gegeven. De kinderen die naar de basiscatechese gaan, gaan samen 
met de jongere kinderen vóór de Bijbellezing naar de Ark en ze komen niet 
meer terug in de kerk. Daarnaast gaat op deze zondag ook de jongerendienst 
van start. Een nieuw initiatief voor jongeren vanaf de brugklas tot 18 jaar. De 

jongeren komen tijdens de kerkdienst niet in de 
kerk, maar in de JOR bij elkaar. De 
jongerendienst begint dus ook om 10.00 uur. 
Meer informatie vindt je even verderop in deze In 
Eendracht.  
 
Zondag 30 oktober. @Home-dienst. Dankdag 
voor gewas en arbeid. De @ Home commissie 

heeft voor deze zondag een voor de hand liggend thema gekozen: 
Dankbaarheid. Op een feestelijke en interactieve actieve manier besteden we 
ook in het jaar 2022 aandacht aan al het goede dat wij ontvangen. De @ Home 
band zal onze zang begeleiden.  
 
 

Ontmoetingsgroepen 
In de maand oktober gaan 
twee van de drie 
Ontmoetingsgroepen van 

start. 
Op donderdag 13 oktober komt de 
Ontmoetingsgroep 30-45-jarigen vanaf 20.00 
uur bij elkaar.  
Op woensdag 19 oktober komt de 
Ontmoetingsgroep 65 plus bij elkaar. In beide 
groepen zal ook gesproken worden over het 
vervolg van deze groepen.  
Op een later tijdstip komt de Ontmoetingsgroep 
voor 45-65-jarigen weer bij elkaar.  
 
 

Heb je behoefte aan een 
goed gesprek en een 
gezellige ontmoeting 
met leeftijdgenoten,  
sluit je aan bij één van 
onze drie 
Ontmoetingsgroepen! 
 
Bel of mail hierover met 
onze dominee:  
(0186-785712/ 
antjegroenendijkmeinder
sma@live.nl ) 

mailto:0186-785712/%20antjegroenendijkmeindersma@live.nl
mailto:0186-785712/%20antjegroenendijkmeindersma@live.nl
mailto:0186-785712/%20antjegroenendijkmeindersma@live.nl
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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. 
 
 
Lachen in de kerk – vrijdag 21 oktober  
Tijdens de kerkveiling van 2016 die in onze toenmalige 
standplaats Klundert werd gehouden, heeft mijn Kees geld 
ingezameld als entertainer, met grappen en grollen over het 
verleden en heden van de kerkelijke praktijk. Eerlijk gezegd: het was een zeer 
geslaagde avond met een prachtige opbrengst. In het kader van de 
Eendrachtsveiling organiseren we hier een vergelijkbare avond. Zoals bekend  
is de opbrengst bestemd voor het verduurzamen van de kerk. Een kaartje kost 
10 euro en kan besteld worden bij Suzanne Saarloos, 
suzanne.saarloos@planet.nl of 06-29355460.  
 

Afscheid.  
Na heel veel jaren trouwe dienst hebben Kees van der Bie en Vincent 
Rietveld een punt gezet achter hun jaarlijkse bijdrage aan het clubkamp. Het 
enthousiasme, de creativiteit en de humor van beide heren staan bij de kinderen 
en de leiding in het geheugen gegrift. Ondanks dat dit afscheid al voor de 
zomervakantie plaats 
vond, willen we daar 
toch op deze plaats 
aandacht aan 
schenken. Kees en 
Vincent, heel veel 
dank voor jullie 
jáááááááárenlange 
bijdrage aan het 
clubkamp. Als 
gemeente en als 
kerkenraad hebben we 
dit zeer gewaardeerd.  

 
 

 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk
mailto:suzanne.saarloos@planet.nl
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Voor 12-18 jarigen: Jongerenkerk en Eat & Meet  
Uit de enquête kwam het duidelijk naar voren, maar ook daarvoor wisten we het 
al: in de afgelopen tijd was er weinig aanbod voor jonge gemeenteleden tussen 
12 en 18 jaar. Vandaar dat we in het komende seizoen twee nieuwe activiteiten 
voor deze groep in het leven hebben geroepen. Beide activiteiten zijn op 
zondag.  
De eerste is de jongerendienst. Dit is een ontmoeting voor jongeren onder 
kerktijd, waarin muziek, gesprek en actualiteit centraal staan. De eerste 
jongerendienst vindt plaats op zondag 16 oktober.  
De tweede activiteit is Eat & Meet. Deze ontmoeting vindt plaats aan het einde 
van de zondagmiddag en het begin van de zondagavond. Er wordt gekookt, 
gegeten en ‘gechilld’. Het draait om gezelligheid.  
 
Het is de bedoeling om in de maanden oktober, december, februari, april en juni 
– dus in totaal vijf maal - een jongerenkerk te organiseren. En in de maanden 
november, januari, maart en mei – dus in totaal vier maal - een Eat & Meet. 
Onze gemeenteleden Noortje Romeijn en Maaike van Egten geven leiding 
aan de jongerendienst. Marius en Ellen Konijnendijk zijn de gastheer en 
gastvrouw van de Eat &Meet bijeenkomsten.  
 
Let op: ben je tussen de 12 en de 18: er valt binnenkort een persoonlijke 
uitnodiging bij je in de bus! Natuurlijk zijn je vrienden en vriendinnen ook 
van harte welkom!  
 

Vakantiekinderclub 
Na de geslaagde vakantiekinderclub in de krokusvakantie organiseren we in de 
herfstvakantie op woensdag 26 oktober opnieuw een vakantiekinderclub. De 
kinderen van groep 3,4 en 5 zijn ’s morgens vanaf 10 tot 12 aan de beurt. De 
kinderen van groep 6,7 en 8 ’s middags van 14 tot 16 uur. We gaan zingen en 
dansen, spelletjes doen, naar een kleine voorstelling kijken en ook knutselen. 
Ook de kinderen van de beide basisscholen worden uitgenodigd. Eventuele 
logeerkinderen – want het is immers schoolvakantie – zijn ook van harte 
welkom. Het is handig als je je van tevoren aanmeldt, dat kan bij 
ondergetekende.  
 
Zie ook de uitnodiging op de 
achterkant van deze In 
Eendracht.  
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Kaarten te koop 
Bij de ingang van de Ark staat sinds kort een mandje met 
zelfgemaakte kaarten. De kaarten zijn gemaakt door 
Joke Pijl en worden voor een euro verkocht. De 
opbrengst is voor de kerk. Wat een leuk initiatief!! 
 

Beleidsplan  
Begin oktober hoopt de kerkenraad het concept 
beleidsplan, dat door de kerkenraad en door de zes 
taakgroepen is geschreven, vast te stellen. Daarna bent 
u als gemeente aan de beurt om uw en jouw mening te 
geven.  
 
Antje Groenendijk-Meindersma  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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Verslag kerkenraadsvergadering  23 juni 2022 
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het 
bijzonder de nieuwe predikant/pastor, de nieuwe ouderling en de nieuwe diaken 
die vanavond voor het eerst aanwezig zijn op deze vergadering. Daarna gaat de 
voorzitter verder met de bezinning. 
 
1.Bezinning 
De voorzitter leest een stukje voor over vakantie. Hij vraagt hoe we in de 
vakantie om gaan met ons geloof? Een ouderling vertelt dat als ze vroeger op 
vakantie gingen het altijd fijn vonden om naar de kerk te gaan omdat er in die 
tijd nog niet zo vaak koffie drinken was na de dienst maar in de vakantieperiode 
wel. Maar verder werd er bij voorbeeld niet in de Bijbel gelezen tijdens de 
vakantie. De nieuwe diaken vindt het juist prettig om in de vakantie eens een 
geheel andere kerk te bezoeken en vooral in het buitenland. Hij ervaart dit als 
heel leerzaam. De voorzitter gaat altijd als hij op vakantie gaat naar Gran 
Canaria naar de gezamenlijke Nederlandse kerk en hij vindt het bijzonder dat er 
dan zoveel verschillende mensen met verschillende geloven prima samen gaan. 
De voorzitter sluit de bezinning af met een gebed. 
 
De voorzitter vervolgt de vergadering met het voorstellen van de notulist en 
degenen die afgelopen zondag niet in de kerk aanwezig waren omdat er 
vanavond 3 nieuwe kerkenraadleden aanwezig zijn en hierna vervolgen we de 
agenda 
  

a. Vaststellen agenda en notulen vergadering 19-5-2022   
De notulen worden doorgenomen. Op blz. 2 staat bij punt 2 
taakgroep Pastoraat dit moet zijn taakgroep Eredienst. Bij punt 3 
staat over de enquête spreken in september dat moet zijn op 23 juni 
2022. 
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.  
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De voorzitter deelt mee hoe het ambtsdragerrooster eruit gaat zien. De 
nieuwe ambtsdragers kunnen zelf aangeven wanneer zij er aan toe zijn om 
mee te gaan draaien. Zij gaan eerst meelopen met de dienstdoende 
ouderling/diaken. 
De voorzitter meldt dat een ouderling er op aangesproken is dat we 
verzuimd hebben te vermelden dat de kerkelijke gemeenteleden nog tot 14 
dagen erna bezwaar konden maken tegen om de nieuwe ambtsdragers, 
nadat we de afkondiging hadden gedaan. We zullen hier een volgende keer 
extra op letten. De dominee geeft aan dat in de kerkorde staat dat, als je de 
namen bekend maakt, de gemeenteleden dan tot 14 dagen er na nog 
bezwaar kunnen aantekenen. 
Het preektooster is op 2 zondagen na af en begin augustus stuurt de 
preekvoorziener het rooster door naar het moderamen en wordt daarna 
naar de kerkenraad gestuurd. 
De @home dienst wordt verschoven van 16 oktober naar 30 oktober omdat 
de klok dan weer een uur vooruit gaat en de aanvangstijd is dan om 10.00 
uur. 
Op 11 september is er een doopdienst waarin 2 gemeenteleden hun kind 
willen laten dopen. 
De komende zomervakanties zijn als volgt: De dominee van 7 juli t/m 2 
augustus, De pastor 9 juli t/m 30 juli en de voorzitter van 7 juli t/m 26 juli. 
De dames van “Kerk in het dorp” zijn door De dominee benaderd met de 
vraag of zij hier nog een vervolg aan willen gaan geven nadat er door 
corona een tijd niets is georganiseerd. Het antwoord van beiden was dat zij 
dit weer graag gaan oppakken. Ze gaan dit met de dominee bespreken. 
 

3. Bespreking uitkomst enquête.         
De dominee vertelt dat in de “In Eendracht” van juli en augustus de uitslag 
van de enquête is weergegeven zodat ieder gemeentelid dit kan lezen. 
Vanavond geeft ieder kerkenraad lid aan wat voor hem of haar de 
allerbelangrijkste 2 aandachtspunten zijn. 
  
De dominee:   
Punt 1 Mensen die langere tijd meelevend zijn geweest en waarvan je 
vaststelt dat ze steeds minder betrokken raken wat doe je dan? 
Punt 2 Een aantal mensen geeft aan dat ze niet goed hun talenten kunnen 
gebruiken en hoe gaan we dit oppakken? Misschien d.m.v. een 
vacaturebank? 
Een diaken: 
Punt 1 Was hetzelfde als van de dominee 
Punt 2 14% heeft maar het gevoel dat zij erbij horen (blz. 18)  
Een ouderling: 
Punt 1. Onze visie is toch niet helemaal duidelijk. Blz. 9 van de enquête 
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Punt 2. Aandacht voor de jeugd blz. 12 
Een ouderling: 
Punt 1. Zelfde punt over de visie 
Punt 2. Lastig om onderling over het geloof te spreken.  
De voorzitter: 
Punt 1. Bereidheid om geloof te delen met anderen als dat ter sprake komt. 
blz. 23 
Punt 2. Hoog percentage betrokkenheid in onze gemeente blz.20 
Een ouderling: 
Punt1. aandacht voor de jeugd blz. 12 
Punt2. Niets 
De nieuwe diaken heeft er naar gekeken maar heeft nog geen 2 punten. 
De CvK afgevaardigde: 
Punt1. 9% wil meer betrokken worden binnen onze lokale kerk. Blz. 5  
Punt2. 52% besteedt elke dag aandacht aan het geloof Blz. 6 
De scriba: 
Punt1 Het waarderende stukje  
Punt2 Aantal percentages op laatste pagina bijna niets boven de 50% 
De voorzitter vraagt hoe we nu verder gaan met de enquête. De dominee 
geeft aan dat er nog wat taakgroepen naar zullen kijken en geeft mee om 
als je iets voorbereid voor jongeren hun er ook in te betrekken. We gaan 
erover nadenken hoe we het geloof wat meer ter sprake kunnen brengen. 
De nieuwe diaken vraagt of er een uittreksel kan komen uit de enquête 
omdat er zoveel vragen zijn en de dominee geeft aan dat dit al gebeurd is 
en daar heeft zij een artikeltje over gemaakt dat staat in de “In Eendracht” 
van juli en augustus. 
De dominee denkt dat de commissie Beleidsplan nog eens naar de 
enquête moet kijken om te bezien wat we mee willen nemen voor de 
toekomst en eventueel in het Beleidsplan. We besluiten hierop terug te 
komen in de september vergadering. 
 

4. Verdere toelichting geldstroom 
De CvK afgevaardigde praat de nieuwe kerkenraadleden bij over dit 
onderwerp. 
Hij meldt dat in principe iemand is gevonden om van buiten af in de 
stuurcommissie plaats te willen nemen. De kerkenraad zal beoordelen of 
deze persoon passend is voor de stuurgroep die uit 3 personen zal gaan 
bestaan. Er hebben zich nog 2 personen gemeld voor deze groep. 
 

5. Voorstel Kerstpop in de kerk op zondag 11 december 
De voorzitter vertelt dat dit in het moderamen is besproken. De dominee 
meldt dat het de commissie een goed plan lijkt om dit een keer te proberen 
in de kerk omdat er ook veel mensen waren in de pop-tentdienst die nooit 
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naar de kerk gaan. Ze gaan het proberen en daarna bekijken of het voor 
herhaling vatbaar is. Volgend jaar organiseren zij weer een pop dienst in te 
tent. De vraag is nu aan de kerkenraad of zij hiermee instemmen. Deze 
stemt hiermee in. 
 

6. Evaluatie diensten in coronatijd 
De voorzitter geeft aan dat we hier mee doorgaan zoals het nu gaat en 
mochten er veranderingen nodig zijn dan wordt het aangepast. 
 

7. Vergaderrooster 2022 2023 
Het vergaderrooster is ingevuld. 

 
8. Rapportages 

a. College van Kerkrentmeesters 
De CvK afgevaardigde meldt dat de jaarrekeningen voor 
akkoord zijn getekend zonder bezwaren. 
Hij vertelt dat er te weinig mensen waren op de avond van de 
veiling en dat was erg jammer. In de veilingcommissie zal er 
een discussie gevoerd gaan worden of we met dit huidige 
concept door zullen gaan. Er bestaan nog andere concepten 
zoals bij voorbeeld met meerdere verenigen dit gaan doen. 
Het opgebrachte geld wordt besteed aan “Groene kerken” 
(o.a. door er nog wat zonnepanelen bij te plaatsen). 

b. Taakgroep Eredienst 
De taakgroep heeft niet vergaderd 

c. Taakgroep Pastoraat 
De taakgroep heeft niet vergaderd. 
Met de aftredende ouderling is een afsluitend gesprek 
geweest.  

d. College van Diakenen 
Eén van de diakenen vraagt of er nog iets gedaan wordt met 
een jaarthema. De dominee geeft aan dat dit thema alleen op 
de startzondag wordt gebruikt en dit lijkt dan geen 
meerwaarde hebben We besluiten dat we het dit jaar doen 
zonder jaarthema. 

e. Taakgroep jeugd 
De dominee meldt dat de jeugdouderling bezig is met een 
onderdeel voor het beleidsplan en 5 x per jaar willen zij een 
jeugdkerk organiseren en ook wordt er weer 1 x per maand 
basis catechese gegeven en voor de 12 tot 18 jarigen op 
diezelfde dag de jeugdkerk. Zij gaan hier mensen voor 
benaderen. 1 x per maand komt er een gezellige avond in de 
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JOR en dat wordt een “EAT en MEAT” (4x per jaar en ze 
hopen dat er dan wat samenhang ontstaat in deze groep. 
De dominee heeft met de jeugdouderling het clubkamp 
bezocht en ze vonden het heel erg leuk. 
De clubkampcommissie die vorig jaar de zaterdag voor de 
startzondag heeft georganiseerd gaan zij weer gaan 
benaderen met de vraag of zij dit komende september weer 
willen doen. 

f. Begeleidingscommissie  
De groep is niet bij elkaar geweest. 
Een ouderling praat de nieuwe kerkenraadleden bij over deze 
commissie. 

g. Werk van predikant/predikant-pastor 
De predikant/pastor heeft er nu 4 weken opzitten en is zeer 
gelukkig met de start zoals die nu uitpakt. Hij doet veel 
bezoeken en komt er achter dat dit werk prima bij hem past. 
Afgelopen zondag heeft hij afscheid genomen als predikant 
van de gemeente in Puttershoek. Zijn ervaring tot nu toe is 
heel positief en ook de samenwerking met onze predikant 
wordt zeer gewaardeerd. 
De dominee is heel dankbaar met de komst van onze nieuwe 
predikant/pastor. Ze was ook heel blij met de dienst van 
afgelopen zondag. Er is een afsluitende avond geweest met 
de 3 ontmoetingsgroepen. Sommige groepen zijn wel wat 
kleiner geworden maar de “spirit” was er wel! 

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

10. Rondvraag 
Een ouderling vraagt of het mogelijk is dat het Reiskoor een keer een 
optreden mag organiseren in onze kerk. De kerkenraad stemt hiermee 
in. 
De scriba geeft aan dat de pastor elke kerkenraadvergadering 
uitgenodigd wordt maar hij hoeft uiteraard niet altijd aanwezig te zijn 
maar zo af en toe wordt zeer gewaardeerd. 

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

Een ouderling sluit de vergadering af met een Bijbels ABC en 
vervolgens het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.  
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GZB-dagboek Een handvol koren 2023 
Hét Bijbels dagboek voor het hele gezin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U koopt niet alleen een mooi dagboekje, maar met de aanschaf steunt u ook 
nog eens het zendingswerk   
 
Het is echt een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: 
één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke 
bezinning. 
 
Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee 
aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, 
krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde kerk. 
 
Het dagboek biedt leuke extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en 
verhalen uit de landen waar de GZB werkt.  
 
Het dagboek kost € 13,95                                                                              
 
Bij gemeenteleden, die al jarenlang een dagboekje of kalender kopen, 
zullen deze zonder tegenbericht ook dit jaar weer bezorgd worden. 
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Zendingserfgoedkalender 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De zendindingserfgoedkalender is sinds de eerste editie van 2015 een groot 
succes. In veel gemeente wordt deze verspreid en ook particuliere weten de 
weg te vinden om er een of meerdere te bestellen, voor eigen gebruik of om 
cadeau te doen. De Zendingserfgoedkalender 2023 toont wandkleden met 
afbeeldingen ontworpen door de heer He Qi uit China, die geweven zijn door 
vrouwen van de Tujia stam. 

 
Het thema luidt: Een nieuwe weg met Christus 
 
Meer informatie vindt u op https://www.zendingserfgoed.nl 

 
Mooi om te hebben en leuk om weg te geven! 

 
De kalender kost € 9,00 
 
Heeft u interesse? De kalender en het dagboek “Een handvol koren “ zijn tot 
uiterlijk 7 november te bestellen bij Teuny v/d Giesen,  tel. 661930 en 
Tine Holster, tel. 661476 
 
Mocht u het dagboek of de kalender niet meer willen ontvangen dan horen 
wij dit graag voor 8 november a.s. van u.  
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Bedankt 
 
Beste gemeenteleden,  
 
Het heeft mij ontzettend goed gedaan dat er veel mensen op welke manier dan 
ook met mij meegeleefd hebben voor en na mijn operatie.   
De vele lieve mooie hartverwarmende kaarten, bloemen van de kerk, het praatje 
tijdens Bommeltje uitlaten op straat. Ontzettend bedankt daarvoor.  
Inmiddels gaat het goed, ben ik nog wel in een nazorgtraject vanwege een 
complicatie waar met alle goede zorg aan gewerkt word dit te verhelpen.  
Met nog een beetje geduld te hebben, hoop ik op een goede uitkomst van 
herstel.  
 
Hartelijke dank & groetjes, Gera Kleijn 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BEDANKT! 
 
Hierbij wil ik iedereen (ook namens Alie) hartelijk bedanken voor alle 
telefoontjes, kaarten, bezoekjes, bloemen, fruit etc. nadat ik onverwacht enkele 
dagen in het ziekenhuis was opgenomen vanwege een hartinfarct. Het heeft 
mij/ons heel goed gedaan.  
 
Groeten van Kees Smaal 
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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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Ben je tussen de 12 en 18 jaar, kom dan  
op zondag 16 oktober om 10.00 uur naar  
de eerste JONGERENKERK in de JOR 

 

 
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 
 
Je kunt je aanmelden bij: antjegroenendijkmeindersma@live.nl 
 

mailto:antjegroenendijkmeindersma@live.nl

