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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” DECEMBER    2022 
 

s.v.p. inleveren  vòòr  15  november    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 
 
 
   6 november 
 
  10.00 uur: Viering en Dankzegging Maaltijd van de Heer 
  Dankdag voor gewas en arbeid 
  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: Dankdagcollecte 

mailto:beamerteam@eendrachtskerk.nl
http://www.eendrachtskerk.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk
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   13 november 
 
  10.00 uur: Predikant pastor A. v.d. Berg, Heinenoord 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Lisette van Leeuwen 
  Nevendienst   gr. 1 t/m 5: Marjolein Groenenberg 
  Basiscatechese      gr. 6 t/m 8: Gerrit Boon 
  Welkom: Anneke Weij en Jolanda Heuser 
  Ouderling van dienst: Jan Buth 
  Diaken van dienst: Paula v.d. Wel 
  Koster: Jaap Stolk 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte: 1 Het Passion 
    2 Kerk 
 
 
   20 november 
 
10.00 uur: Afsluiting kerkelijk jaar 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Predikant pastor A. v.d. Berg, Heinenoord 
  Kleur kerkelijk jaar: wit 
  Oppas: Ellen Konijnendijk 
  Nevendienst: beide gr.:  Gerrit Boon 
  Welkom: Dick en Paula v.d. Wel 
  Ouderling van dienst: Ben Heuser 
  Diaken van dienst: Marja Buth 
  Koster: Hans van Brakel 
  Organist: Jan van Veelen 
  Collecte: 1 Villa Pardoes 
    2 Kerk 
 
 
17.00 uur:    Zangdienst uit de bundel van Joh. De Heer 
  Orgel:  Adri Poortvliet 
  Trompet:  Arie Zwijgers 
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   27 november 
 
 10.00 uur: Eerste Advent 
  Ds. P. Schelling, Monster 
  Kleur kerkelijk jaar: paars 
  Oppas: Marja Groenenberg 
  Nevendienst: beide gr.: Carolien de Kievit 
  Welkom: Johan Konijnendijk en Suzanne Saarloos 
  Ouderling van dienst: Lia Stolk 
  Diaken van dienst: Anja Boon 
  Koster: Corné Wols 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte: 1 Villa Pardoes 
    2 Kerk 
 
   4 december 
 
  10.00 uur Tweede Advent 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: paars 
  Oppas: Anita van Drunen 
  Nevendienst: beide gr.:  Janneke van Berkel 
  Welkom: Elly Vink en Anja Boon 
  Ouderling van dienst: Ria de Groot 
  Diaken van dienst: Peter de Hoog 
  Koster: Gerrit Boon 
  Organist: Jan van Veelen 
  Collecte: 1  
    2 Kerk 
 

Leesrooster van de kindernevendienst voor  
de maand november 
 
03 november  Lucas 17:11-19 De dankbaarheid van een genezen melaatse 
06 november  Lucas 18:1-8 De gelijkenis van de corrupte rechter 
13 november  Lucas 18:9-14 De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar 
20 november  Lucas 19:1-10 Zacheüs ontmoet Jezus 
 

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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Uit de pastorie 
Onbezorgd 
Toen de oorlog in de Oekraïne nog maar net was begonnen, 
ben ik gestopt met wat ik jarenlang heb gedaan: tijdens het 
koken luisteren naar het Radio 1-journaal. Ik merkte dat ik de 
oorlog niet op de voet wilde volgen, ik was onrustig, wilde 
niet weten hoeveel slachtoffers er waren gevallen enzovoort. 

Aan het einde van de zomer heb ik de draad weer opgepakt: de acties van de 
boeren maakten me blijkbaar minder bang dan de Russische raketten. Toch 
beleef ik de uitzendingen van het Radio 1-journaal anders dan voor heen. Direct 
onder de oppervlakte ligt bezorgdheid. Meer bezorgdheid dan eerder. En als ik 
de christelijke held Paulus dan in één van zijn brieven hoor zeggen: "Wees in 
niets bezorgd " (Filippenzen 4: 6), dan denk ik: "Beste Paulus, je slaat de plank 
mis; geen zorgen hebben is in deze wereld, in deze tijd niet reëel. In ieder geval 
niet voor mij." 
 
Maar daarmee bedoel ik niet dat ik de woorden van Paulus wegwuif en als 
onhaalbaar naast me neer leg. Nee, regelmatig span ik me 
in om m’n bezorgdheid te parkeren. En dat lukt ook best 
vaak. Sommige dingen helpen mij daarbij.  
 
Wat me eigenlijk altijd helpt, is het werken in de tuin. Vanaf 
het vroege voorjaar tot het late najaar geniet ik van elk 
bolletje en bloemetje, dat zichtbaar is. Dit najaar kocht en 
kreeg ik de nodige bolletjes en als ik ze in de grond stop, 
verheug ik me onmiddellijk op het voorjaar van 2023. En 
dan denk ik aan een andere Bijbelse quote, dit keer van 
Jezus: “Maak je geen zorgen......... Kijk naar de vogels in 
de lucht........... naar de bloemen op het veld............ Bewaar je 
zorgen maar voor morgen" (dit is een bewerking van woorden van Jezus uit 
Mattheüs 6: 25-34).   
 
Maar niet alleen de tuin geeft moed, ook het samen kerk-zijn tilt mij op. Samen 
zingen, samen bidden, samen in de Bijbel lezen over Gods goedheid en trouw. 
Heus niet elke zondag, maar regelmatig kom ik na de dienst hoopvol en 
bemoedigd weer thuis. Ik ervaar hoop en troost: want God laat niet los wat Zijn 
hand is begonnen. Ieder mens afzonderlijk niet, maar ook die grote, wijde, 
gevaarlijke, ingewikkelde wereld niet. God houdt ons vast en wij houden ook 
elkaar vast. En dat helpt ook!  
Tenslotte noem ik nog een prachtig lied van de in 2020 overleden zangeres 
Kinga Ban. Het lied heet ‘Vandaag’ en het nodigt om je uit om vooral in het nu te 
leven. Vandaag te zien en te ervaren wat het leven voor moois te bieden heeft. 
Een waardevolle levensles van een zieke vrouw.  
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Gisteren is een afdruk van je voeten in het zand. 
Morgen is de aanblik van een eindeloos groot strand. 
De zee komt op wanneer ze wil, ze wist je passen uit. 

En als de wind het zand bespeelt, zie je nauwelijks meer vooruit. 
 

Dit is vandaag, het is alles wat je hebt. 
Morgen komt later en gisteren is alweer weg. 
Dit is vandaag, met z’n vreugde en zijn pijn 

en je hoeft maar één ding te doen. 
Dat is: er zijn. 

 
Als je om je heen kijkt, maar je ziet niet wat je hoopt. 

En als het lijkt of je al tijden zonder toekomst verder loopt. 
Bedenk dan, als je zicht verliest: je loopt in Iemands zicht. 

De Aanwezige verlaat je niet, want de hemel gaat nooit dicht. 
 

En niets is moeilijker dan laten gaan. 
De toekomst, het verleden. 

Maar je bent al hier, je kunt het aan. 
Gedragen door de Ene. 

 
Dit is vandaag en het is alles wat je hebt.  

Morgen komt later en gisteren is alweer weg.  
Dit is vandaag, met z’n vreugde en zijn pijn. Je hoeft maar één ding te doen.  

Dat is: er zijn. Vandaag...  
(https://www.youtube.com/watch?v=ELVMYipj0_E) 

 
 
Bij de diensten 
Zondag 30 oktober. Kerkproeverij. Vanwege ziekte is de kerkproeverij van 9 
oktober verschoven naar 30 oktober. In een gewone dienst met een speciaal 
randje kunnen mensen die korter of langer niet meer in 
de kerk zijn geweest kennismaken met kerk-  en 
gemeentezijn. Dus: trek uw stoute schoenen aan en 
nodig familie, vrienden of buren uit om samen naar de 
kerk te gaan.  
Het thema van de dienst is: Aan tafel.  
 
Zondag 6 november. Dankdag voor gewas en arbeid. Maaltijd van de Heer. 
Te midden van de energiecrisis, de wooncrisis, de stikstofcrisis, de crisis in 
Oost-Europa en al het andere dat ons bezig houdt willen we op deze zondag 
toch onze dankbaarheid benoemen.  
Want ondanks alles is daar toch alle reden toe.   

https://www.youtube.com/watch?v=ELVMYipj0_E
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Zondag 20 november. Laatste zondag van het kerkelijk 
jaar. Op deze zondag noemen wij de namen van de 
gemeenteleden die ons sinds advent vorig jaar zijn 
ontvallen. Hun naasten krijgen een speciale uitnodiging voor 
deze dienst. Met z’n allen zoeken wij troost en kracht bij 
God.  
 

Ontmoetingsgroepen 
In de maand november komen twee Ontmoetingsgroepen bij 
elkaar. Op donderdag 3 november komt de 
Ontmoetingsgroep 30-45-jarigen vanaf 20.00 uur bij elkaar in 
de consistorie.  

Op woensdag 23 november komt de Ontmoetingsgroep 45+ plus bij elkaar.  
Deze groep is een combinatie van de groepen 45-65 en 65+. We beginnen om 
20.00 uur in zaal 1 van de Ark.  
Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. U/jij hoeft zich niet aan te melden.  
 

Rondom corona  
Momenteel lopen de besmettingscijfers weer wat op. Als kerkenraad bekijken 
we per week welke maatregelen nodig zijn om besmetting in de kerk te 
voorkomen. Daarom betreden we de kerk nog steeds via de hoofdingang en 
wordt er bij de drie uitgangen gecollecteerd. De collectezak gaat niet door de 
bank. 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. 
 
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……. 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk
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Van de diaconie 
Verantwoording collectes september 
 
KERK     
Collectes en digitaal        € 775,95   Gift € 20,= 
 
DIACONIE 
Collectes en bank, Mercy Ships      € 535,50  
De diaconie heeft dit bedrag kunnen verhogen naar € 650,= 
Collectes en bank, Noodhulp actie KIA voor Pakistan € 654,92 
dit bedrag is verhoogd naar € 1000,= 
Giften: 2 x €10,=   en    1 x € 20,=   voor bloemen. 
 
Hartelijk bedankt voor uw bijdragen!!!! 
Wij willen u ook bedanken, dat u heeft mee gedacht, over de goede doelen voor 
het collecterooster van volgend jaar. 
 

 
De collectes voor november. 
13 november collecteren we voor Het Passion. 
20 en 27 november voor Villa Pardoes. 
Over het Passion : Het Passion is voor 60% afhankelijk van vrijwilligers (deze 
kunnen wij het hele jaar door, als vakantiewerkers, gebruiken), en voor 25% van 
giften.   
In onze boerderij bieden wij een tijdelijke opvangplek aan dak- en thuisloze en 
verslaafde medemensen.  
Gestrest van het straatleven, stukgelopen relaties en verslaving komen onze 
gasten bij Het Passion op adem. 
Onze begeleiders en vrijwilligers brengen structuur aan in de dag en helpen hen 
de draad van het leven weer op te pakken. Gastvrij, betrokken, ontspannen en 
gericht op de toekomst.  
Omdat wij geloven dat iedereen meetelt. Altijd.  
 
Over Villa Pardoes 
Villa Pardoes is een sprookjesachtig vakantieverblijf, spierpijn van het lachen, 
even geen gedokter voor ernstig, mogelijk levensbedreigend zieke kinderen. 
Hier vergeet je alles. Er zijn 12 ruime woningen rondom een picknickplaats.  
Villa Pardoes richt zich op zieke kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar oud. 
Samen met hun ouders,  broertjes en zusjes beleven zij hier een gratis vakantie.  
Ridders, Barbie en de sprookjes van 1001 nacht komen er tot leven. Villa 
Pardoes is voor een weekje het warme nest waar je even tot rust komt. 
 
Namens de diaconie, Paula van der Wel.  
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Vul een schoenendoos, geef een schat 
 
Graag vragen wij u om mee te doen aan de schoenendoosactie, waarbij 
kinderen/volwassenen in Nederland een schoenendoos vullen met 
schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor jonge kinderen.  Vorig jaar 
hebben we meegedaan via stichting Gain (Global Aid Network). Ook dit jaar 
doen we weer mee via deze stichting. 
    

 
De schoenendoos gaat bijvoorbeeld naar een Oekraïens vluchtelingenkind. 
Maar ook naar kinderen in Sierra Leone.  Als ZWO- commissie hopen we weer 
een groot aantal schoenendozen af te kunnen geven bij het inleverpunt in 
Zuidland. Daarbij kunnen we niet zonder uw hulp! Wilt u thuis (samen met uw 
(klein)zoon of (klein)dochter) een schoenendoos vullen met schoolmateriaal, 
toiletartikelen en speelgoed?  
Informatie over hoe het precies werkt en wat er wel en niet in de doos mag kunt 
u vinden op de site: www.schoenendoosactie.nl 
Op zondag 30 oktober wordt er een informatiefolder uitgedeeld in de kerk.  
Daarna liggen ze bij de hoofduitgang en de uitgang naar de Ark.  
Er worden dit jaar geen standaard schoenendozen geleverd.  
U moet dus zelf voor een schoenendoos zorgen.  Maximaal 12 cm hoog, 
max. 34 cm lang. Breedte + lengte max. 56 cm. Wilt u a.u.b. de schoenendoos 
nog wel zelf versieren?  
Er wordt ook een bijdrage van 5 euro voor de transport- en organisatiekosten 
gevraagd. Dit kan online betaald worden via het scannen van de QR- code. Of 
door de geld enveloppe in te leveren met daarin contant geld. 
 
De gevulde schoenendoos kan zondag 6 of zondag 13 november voorin de kerk 
ingeleverd worden. Wilt u het contante geld apart inleveren? Dus niet in de 
schoenendoos stoppen. 
De dozen worden daarna weggebracht naar het inleverpunt in Zuidland. 
 
Helpt u mee?  De ZWO-commissie 

http://www.schoenendoosactie.nl/
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Voedselbankactie 2022 
 
De diaconie organiseert ook dit jaar op Dankdag voor gewas en arbeid weer 
een actie voor de Voedselbank Hoeksche Waard. 
Net als vorig jaar kunt u uw spullen op zondag 6 november meenemen en voor 
in de kerk bij het podium in de kratten doen. De diakenen zijn aanwezig om u 
waar nodig te helpen hiermee.  
 
Dit jaar is er bij de Voedselbank een groot tekort aan vlees. Nu is vlees een 
lastig product, maar we willen u vragen hier toch ook aan te denken. De 
diakenen zorgen ervoor dat het vlees direct gekoeld of ingevroren wordt en ’s 
maandags gaat het naar de Voedselbank. Het vlees blijft dus niet in de kerk 
liggen tijdens de dienst. 
Verder dreigt er deze winter een tekort aan conserven en ook rijst is schaars. 
 
U kunt ook denken aan: 

• ontbijtgranen  

• houdbare melk 

• koffie/thee 

• macaroni 

• tomatenpuree 

• zout 

• kristalsuiker 

• maandverband 
 

Doet u mee op 6 november? U maakt er heel veel mensen blij mee, zeker nu, 
voor hen die afhankelijk zijn van de voedselbank, een dure winter voor de deur 
staat. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw/jouw hulp 
 
Namens de diaconie,  
Anja Boon. 
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Verslag kerkenraadsvergadering 1 september 2022 

 
Opening 
Als eerste geeft de voorzitter aan dat we na overleg met het moderamen 1 
minuut stilte houden voor de slachtoffers van het noodlottig ongeluk afgelopen 
zaterdag op de Zuidzijde. De dominee steekt de kleine kaars aan spreekt 
enkele toepasselijke woorden waarna we 1 minuut stil zijn. De bezinning slaan 
we vanavond over in verband met dit heftige gebeuren in Zuidzijde. Een diaken 
leest een stukje uit de Bijbel en gaat voor in gebed. A.s. zondag 4 september 
zal er na de afkondigingen bij de aanvang van de kerkdienst 1 minuut stilte 
gehouden worden waarna er ter nagedachtenis voor de slachtoffers een hart in 
de schaal zal worden gelegd. 
 
1. 

a. Vaststellen agenda en notulen vergadering 23-06-2022   
De notulen worden doorgenomen.  
Op de eerste pagina staan 4 namen dubbel vermeld als zowel 
aanwezig en afwezig de volgende namen moeten verwijderd 
worden bij de kolom aanwezig: 
Op blz. 4 punt e staat 1 x per jaar jeugdkerk dat moet zijn 5 x per 
jaar en dat is 1x per maand basiscatechese en 4 x per jaar EAT en 
MEAT. 
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. 
De voorzitter deelt mede dat de kerkproeverij op 9 oktober a.s. zal 
plaatsvinden. De dominee  wil een werkgroepje oprichten om zoals een 
ouderling had opgemerkt iets meer invulling te gaan geven aan dit 
onderdeel. Deze ouderling heeft al toegezegd dat zij in het werkgroepje 
plaats neemt en er moeten nog 2 mensen bijkomen. De kerkenraad stemt in 
met dit plan. 
Omdat onze jeugdouderling zijn functie heeft neergelegd zullen we in 
oktober gaan nadenken over de verdere invulling van deze functie. 
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Ook deelt de voorzitter mee dat er voortaan niet meer in de kerkbode 
vermeldt zal worden of de Maaltijd van de Heer lopend of aan tafel zal zijn.  
Een ouderling vraagt of er de volgende keer wat aandacht besteed kan 
worden aan het feit dat de groepen goed verdeeld naar voren gaan. De 
diaconie zal hier over nadenken. De voorzitter is naar de Open Hof kerk 
geweest in Oud Beijerland voor de vergadering “Lokaal Kerk zijn in de 
Hoeksche Waard”. De stuurgroep gaat onder deskundige leiding verdere 
doelen voorbereiden. Ook ik de Hoeksche Waard is de jeugd in de kerk een 
groot probleem. Het was een hele goede avond die werd afgesloten met 
een vesper door een aanwezige dominee.  
Onze pastor is inmiddels verhuisd naar Heinenoord en is ook begonnen als 
pastor in Scheveningen. 
Onze dominee geeft informatie over de komende startzondag op 18 
september a.s. Op de startzaterdag is er geen activiteit maar op de 
startzondag is er een leuk programma voor jong en oud. Er is in overleg met 
de startzondagcommissie en het moderamen besloten om een kaart te laten 
maken die a.s. zondag klaarligt met een adressenlijst en het is de bedoeling 
dat iedereen een stapeltje meeneemt en bezorgt.  
De voorzitter deelt verder mee dat hij na 2 jaar voorzitterschap zou 
evalueren en de uitkomst is dat hij niet gaat stoppen als voorzitter maar 
gewoon door gaat. De kerkenraad is er blij mee. 

 
3. Verdere voortgang beleidsplan. 

Dit wordt op 6 oktober besproken. 
 
4. Verdere toelichting geldstroom 

Het CvK heeft nog niets te melden. De architect gaat medio september het 
plan weer aanpassen. Voor de stuurgroep is iemand bereid gevonden (heeft 
vroeger bij een makelaar gewerkt) en vanuit onze kerk heeft ook een 
gemeentelid zich gemeld. Er moet nu nog 1 persoon bijkomen vanuit onze 
kerk. Er wordt nog gezocht. 
 

5. Diensten in coronatijd 
Er wordt nog steeds gesproken over het inzetten van de 3e collecte. Hoe 
zouden we dit in kunnen gaan vullen? Het CvK vraagt of de kerkenraad hier 
eens over na wil denken wat we nu precies willen met de collecten. We 
besluiten om hier een agendapunt van te maken voor de november 
vergadering. 

 
6. a. werk van de scriba/2e scriba 

De voorzitter deelt mee dat we op zoek gaan naar een 2e scriba omdat de 
huidige scriba hieraan wel eens behoefte heeft in het geval het met zijn 
gezondheid even niet gaat. De scriba geeft aan dat er wellicht iemand van 
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buiten de kerkenraad de beste optie is. Deze wordt dan wel lid van de 
kerkenraad en is ook welkom op de vergaderingen. Het zal voor hem 
verlichting geven. De voorzitter vraagt hoe de kerkenraad hier over denkt. 
Een ouderling vraagt aan de scriba wat de bedoeling is. Hij vertelt dat hij in 
januari 2024 aftredend is en dat is dan ook het jaar dat hij gaat aftreden. 
Daarom zou een 2e scriba fijn zijn want die is dan goed ingewerkt tegen die 
tijd. We zullen gaan nadenken over namen. De kerkenraad stemt er mee in 
dat we een 2e scriba gaan zoeken en we maken er een agenda punt van in 
de vergadering van 6 oktober. 

 
b. werkverslag van de dominee 
de voorzitter vraagt of er iemand is die nog vragen heeft over dit 
werkverslag. De scriba geeft haar een compliment over dit verslag. Ook een 
diaken vindt het allemaal prima verwoord en een ouderling vindt het fijn om 
te lezen dat je nu ziet wat er allemaal gedaan wordt en wat een persoonlijk 
enthousiasme er in zit. Een diaken vraagt of er ieder jaar zo’n jaarverslag is 
en dat is zo. Een ouderling vraagt of er geen rouwdiensten zijn geweest 
maar die staan er wel op en dit zijn de twee afscheidsdiensten die er in het 
verslag staan. Verder zijn er geen vragen meer en de voorzitter bedankt de 
dominee voor het gedane werk en wenst haar Gods zegen toe voor haar 
werk in het komende jaar.  
Voor het komende jaar nemen 2 kerkenraadsleden het voor hun rekening 
om het jaargesprek met de dominee te gaan voeren. Iedereen stemt 
hiermee in.  
 

7. Aanvangstijd kerkdiensten zomer/winter 
De voorzitter vraagt hoe de kerkenraad hier over denkt. Er wordt 
aangegeven dat het lastig is om of de een of de ander gelijk te geven. Het is 
of half tien of tien uur. Deze discussie is al vaak gevoerd. Om ieder aan zijn 
of haar trekken te laten komen besluiten we om het te laten zoals het is. De 
voorzitter zal dit antwoord vertellen aan een gemeentelid die een verzoek 
had gedaan om de kerk altijd om 10.00 uur te laten aanvangen.  
 

8. Rapportages 
a. College van Kerkrentmeesters 

Het CvK geeft aan dat de Solidariteitskas actie weer van start 
is gegaan. Er zal volgende week een uitnodiging verstuurd 
worden naar alle vrijwilligers voor de 2 jaarlijkse avond voor 
alle vrijwilligers. 
In het CVK is er begonnen met de “Groene Kerk” en dit wil 
men nu ook gaan vertellen aan de gemeente. Ze willen dit 
doen in de week waarin de dankdag plaats vindt. Een CvK lid 
zal vertellen over bio-landbouw en dit is dan tevens de aftrap 
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van het “Groene Kerk Project””. Er zijn ook al namen 
ingediend voor de te vormen commissie die dit zal gaan 
uitvoeren.  
Verder meldt de voorzitter dat het Stilte Centrum nog dit 
najaar in gang gezet gaat worden.  

b. Taakgroep Eredienst 
Een lid van de diaconie meldt dat de vergadering is 
verschoven. Er valt nu niets te melden. 

c. Taakgroep Pastoraat 
De pastor en de nieuwe ouderling zijn welkom geheten in de 
taakgroep. 
Een lid van deze taakgroep gaat plaatsnemen in de 
werkgroep voor de Kerkproeverij. Ze wil hier graag iets meer 
inhoud aan gaan geven. 
Het Beleidsplan is al goedgekeurd in de taakgroep. 
Een ouderling meldt dat de dominee een “mini ”cursus gaat 
geven aan de taakgroep en aan de pastor over het pastoraat. 
De taakgroep is hier heel blij mee. 
De nieuwe ouderling meldt dat er door het pastoraat ook nog 
een online cursus gevolgd gaat worden. 

d. College van Diakenen 
Er wordt gevraagd aan het CVK wat er nog gedaan wordt 
aan archivering. De voorzitter geeft aan dat er op dit moment 
niemand dit bijhoudt. Het archief ligt er wel en als CVK gaan 
ze bekijken hoe ze dit in zullen gaan vullen omdat alles 
inmiddels digitaal gaat. Een diaken vraagt of het nog steeds 
de manier is om alles uit te printen en in een mapje te 
stoppen. Dit wordt ook gedaan met de notulen. De scriba 
geeft aan dat we er inderdaad eens over na moeten denken 
hoe we dit digitaal gaan opslaan. We moeten het wel 
allemaal op dezelfde manier gaan doen. De nieuwe ouderling 
vindt dat het centraal opgeslagen moet worden en natuurlijk 
digitaal. De voorzitter meldt dat hij het eerst in het CVK zal 
bespreken en in de november vergadering zullen we hierop 
terug komen. De scriba zal eventueel ouderlingen 
inschakelen om hier over mee te denken.  
Een diaken vraagt of er op de eerste zondag in oktober 
(Israёl zondag) nog iets is. Er zal door de dominee aandacht 
aan besteed worden. De diaconie zal doorgeven dat de 
folders besteld kunnen gaan worden.  
Taakgroep jeugd 
De dominee heeft een fijne commissie met een paar 
gemeenteleden voor het startweekend. 
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Zij gaan de startzondag voorbereiden. Onze vorige 
jeugdouderling blijft het geluid e.d. doen en de dominee is 
nog bezig om mensen te vragen voor de Jeugdkerk, EAT en 
MEAT met de jeugd en de basis catechese. Ze heeft er 
vertrouwen in dat het goed komt. Voor wat betreft de 
Kliederkerk deelt ze mee dat het lastig wordt om hier meteen 
over te beginnen en nu is er een voorstel vanuit het 
moderamen om de komende tijd met een kleine commissie 
hierover te gaan brainstormen en ze willen ook graag in 
gesprek met de leiding van de kindernevendienst en 
eventueel een aantal randkerkelijken. De dominee vraagt hoe 
de kerkenraad hier over denkt. Ook geeft ze aan dat op 
woensdag 14 september van 20.00 tot 21.00 uur over de 
Kliederkerk gesproken wordt zij stuurt de link naar de 
kerkenraad. De kerkenraad stemt hiermee in. 

e. Begeleidingscommissie predikant met bijzondere opdracht 
Deze commissie is niet bij elkaar geweest. 

f. Werk van predikant 
De dominee is heel blij met de huidige pastor als 
ouderenpastor. De voorzitter geeft aan dat er vanuit de 
gemeente positieve geluiden komen en de pastor geeft ook 
aan dat de samenwerking met de dominee prima verloopt. 

g. Werk van predikant/pastor 
Niet besproken i.v.m. afwezigheid pastor.  
 

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

Een ouderling heeft op de wekelijkse koffieochtend een gesprek gehad 
met een gemeentelid die haar zelfgemaakte kaarten te koop aanbiedt 
voor 1 euro per stuk. De opbrengst is bestemd voor de kerk. De vraag 
van de ouderling is gaan we dit doen en hoe gaan we dit doen? De 
voorzitter stelt voor dat hij het verder uitwerkt met dit gemeentelid en 
eventueel een standaard in de Ark met een geldbusje plaatst.  Wordt 
vervolgd. 
De dominee vertelt dat er al kaarten zijn gekocht voor de vertelling: 
Lachen in de kerk die op vrijdag 21 oktober om 20.00 uur in de Ark zal 
plaatsvinden. 
Er wordt dan verteld over humoristische voorvallen, anekdotes en 
verhalen uit de kerk. Echt een aanrader en kaarten zijn nog 
beschikbaar. 
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De dominee heeft iets geschreven over solidariteit en zij vindt het de 
moeite waard om als kerkenraad te bezien hoe we dat in kunnen vullen. 
Zij heeft er een stukje over geschreven in de In Eendracht en wil graag 
weten van de kerkenraad wat zij hier van vinden. Een lid van de 
diaconie vraagt, namens de diaconie, dat wanneer iemand iets hoort 
over mensen die in financiële problemen gekomen zijn dit op een 
subtiele manier door te geven aan de diaconie. 

9 Actualiseren actie/besluitenlijst en controle jaaragenda (sept./okt.)   
De scriba neemt de actie/besluitenlijst door en deze wordt verder 
geactualiseerd. De jaaragenda wordt gecontroleerd. 

10 Sluiting 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en wenst ieder 
sterkte. Hij sluit deze vergadering af met 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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GroeneKerken  
 

 
 
U heeft er al eerder over kunnen lezen: onze kerk is 
aangesloten bij GroeneKerken, sinds 2022 een 
initiatief van Kerk in Actie en Maatschappij van 
Welstand. 
 
 
Bij de ingang van De Ark hangt al een mooi bordje, maar daarmee zijn we er 
nog niet. We moeten initiatieven gaan ontplooien om echt een Groene Kerk te 
worden, want vanuit de gedachte van goed rentmeesterschap willen we als kerk 
een zichtbare, positieve rol spelen in de transitie naar een duurzame en 
rechtvaardige samenleving.  
 
 
Wat hebben wij al gedaan? Er zijn zonnepanelen geplaatst op het dak  
van De Ark en we monitoren sinds vorige winter het gebruik van gas en 
elektriciteit.  
 
 
De volgende stap is het formeren van een werkgroep met “kartrekkers” om het 
verduurzamen en vergroenen van onze kerk verder vorm te geven.  
GroeneKerken biedt daarbij handvaten, o.a. op het gebied van energie en 
klimaat, omgaan met geld en schepping en natuur, maar de verdere uitwerking 
is aan ons.  
 
 
De werkgroep telt al 3 leden: Arie Fortuin, Rik Bouman en ondergetekende 
vanuit het CvK. We zijn op zoek naar nog 2 leden. Voor meer informatie of 
aanmelden: bel 06-22933978 of mail naar jan.saarloos@planet.nl 
Of kijk op de website van GroeneKerken: www.groenekerken.nl 
  
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Jan Saarloos 
 
 
 
 
 
 

mailto:jan.saarloos@planet.nl
http://www.groenekerken.nl/
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Vanuit het College van Kerkrentmeester 
 
 
Bedankt Wilma! 
Sinds het voorjaar van 2016 is Wilma Bottenberg één van de dames die zich 
bezighouden met het beheer van De Ark. Maar nu gaat ze, samen met haar 
man Leo, verhuizen naar Zeeland en komt er een einde aan een periode van 
grote betrokkenheid bij de beheerstaken. Wilma, hartelijk dank voor je inzet, ook 
op andere terreinen binnen onze kerkelijke gemeente. Het ga jullie goed in de 
nieuwe woonplaats; Gods zegen toegewenst! 
 
We hebben Jolanda Heuser bereid gevonden om de taken van Wilma over te 
nemen. Het team beheer bestaat nu uit de volgende personen: Linda van 
Brakel, Anita van Drunen en Jolanda Heuser. Klazina van Erkel zorgt, samen 
met haar man Arie, dat de voorraad op orde is.  
 
Bij de organisatie van de barbecue werd maar weer eens duidelijk over hoeveel 
vrijwilligers onze gemeente mag beschikken. Dat wordt zeer gewaardeerd, dat 
kunnen we niet genoeg benadrukken. Dank voor alle inzet!  
 
Geen Najaarsactie 
Na rijp beraad heeft het College van Kerkrentmeesters besloten dit jaar  
de Najaarsactie over te slaan. Dat betekent dat we 2022 waarschijnlijk af zullen 
sluiten met een klein negatief resultaat, maar het voelt niet goed om in tijden 
van inflatie en hoge energierekeningen een extra beroep op  
u te doen.  
 
Onze eerstvolgende actie, de Actie Kerkbalans, wordt eind januari gehouden. 
We hopen dan weer op u te kunnen en mogen rekenen.  
 
Hans van Brakel, voorzitter 
 

 

Tuinploeg: 
   
12 november 
Cees Smaal 
Jan Pierneef 
Jaap van Oudheusden 
Gerrit Blaak  

 
 



21 
 

Beste mensen, 
 
Nu het inmiddels al weer 3 jaar geleden is dat onze partner  gemeente uit 
Jimramov  bij ons in Zuid-Beijerland een bezoek heeft gebracht is het voor ons 
gevoel als CPG (commissie partner gemeente) zeer lang geleden om daar een 
bezoek te brengen zoals we dat in het verleden ook gewend waren. 
Maar ja de corona tijd deed  roet in het eten gooien. 
We hadden voor de corona toch wel plannen gemaakt en  moesten het tot twee 
keer uitstellen en daarna toch  alles gecanceld. 
Maar toch……. 
 
Het blijft in de commissie CPG "kriebelen" om weer een start te maken om 
voorbereidingen te treffen om af te reizen naar Tsjechië. We hebben ook 
vernomen dat de mensen in Jimramov er ook naar uitzien om elkaar weer te 
ontmoeten en zullen daar zeer welkom zijn. 
 
Onze plannen zijn om in april/mei 2023 af te reizen naar Jimramov. 
 
Graag willen we eens graag weten of u wel of geen interesse heeft om deze reis 
en bezoek naar Tsjechië mee te maken. 
 
Daarom stellen wij het zeer op prijs dat u de vragen zou willen beantwoorden op 
het formulier wat  los in dit blad is toegevoegd. 
 
Ook als geen interesse heeft zouden we het zeer op prijs stellen dat u de 
vragen invul en wil inleveren 
. 
De komende weken staat er achter in de kerk een doos waar u het 
antwoordformulier in kunt deponeren.  
 
Als u hier niet voor in de gelegenheid bent kunt u het antwoordformulier 
inleveren bij     Anneke Weij, Akkerwinde 15 Zuid-Beijerland (06-41300595)  

   Jan  Vos, Oranjeweg 3  Zuid-Beijerland (06-27081467).  
 

Dit graag inleveren voor 15 november. Mocht u eerst nog meer info willen dan 
kunt u ook bellen naar Hugo Weij (06-15593560) 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Commissie Partner Gemeente Zuid-Beijerland. 
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Zondag 20 november 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZANGDIENST 
LIEDEREN UIT DE BUNDEL VAN 

JOH. DE HEER 
 

 

ORGEL  : Adri Poortvliet 

TROMPET : Arie Zwijgers 
 

Aanvang  : 17.00 uur 
Waar  : Eendrachtskerk in Zuid-Beijerland 
 

VAN HARTE UITGENODIGD!
 

 

 

       

 
 

UITNODIGING EAT & MEET  
Zit je op de middelbare school,  
dan ben op zondag 6 november  
van 18.00 – 20.00 uur 
van harte welkom bij EAT & MEET.  

 EAT & MEET is bedoeld voor 12 tot en met 18 jarigen om gezellig samen te eten en te 
chillen.  

We komen bij elkaar in de vroegere winkel van de familie Konijnendijk aan de 

Dorpsstraat 169.  

Met elkaar en met behulp van flatscreen en muziekinstallatie maken we het  
gezellig.   

Je hoeft je van te voren niet aan te melden. 
Neem vooral je vrienden mee. 
De data voor het komende seizoen zijn: zondag 6 november 2022  
– zondag 8 januari 2023 – zondag 12 maart 2023 – zondag 7 mei 2023 

 
Heb je nog vragen of ideeën, die kun je ons altijd mailen: 
mariuskonijnendijk@gmail.com.  

 
SEE YOU!!     
Marius en Ellen Konijnendijk       

 
 

 
 
 

mailto:mariuskonijnendijk@gmail.com

