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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”    FEBRUARI      2023 
 

s.v.p. inleveren  vòòr  15  januari    2023. 
 

Inleveradres voor kopij “In Eendracht”:  ineendracht@eendrachtskerk.nl 
 
Liefst op A5 formaat in Word !  Bets Naaktgeboren en Jacqueline Voogt 
 

Kopieerwerk: Leen Naaktgeboren, email: Lnaaktgeboren@upcmail.nl 
 
 

  Rondom de dienst 
 
 
    1 januari  2023 
 
  10.00 uur: Nieuwjaarsdienst 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: wit 
  Oppas: geen 
  Nevendienst:  beide gr.: Gerrit Boon  
  Welkom: Carolijn Bouman en Jacqueline Voogt 
  Ouderling van dienst: Gerrit Boon 
  Diaken van dienst: Marja Buth 
  Koster: Jan Saarloos 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte:  1 Red een kind 
    2 Kerk 
   
 

mailto:beamerteam@eendrachtskerk.nl
http://www.eendrachtskerk.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk
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   8 januari 
 
  10.00 uur: Ds. E. Baggerman-van Popering, Krimpen a/d IJssel 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Jacqueline Voogt 
  Nevendienst: beide gr.: Janneke van Berkel 
  Welkom: Wim en Marja Schilperoord 
  Ouderling van dienst: Jan Buth 
  Diaken van dienst: Anja Boon 
  Koster: Jaap Stolk 
  Organist: Jan van Veelen 
  Collecte: 1 Red een kind 
    2 Kerk 
 
   15 januari 
 
 10.00 uur: Voorbereiding Maaltijd van de Heer 
  Ds. S.N.D. Francke, Middelburg 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Ilona Schilperoord 
  Nevendienst: beide gr.: Linda Bezemer 
  Welkom: Nel de Regt en Nel Borst 
  Ouderling van dienst: Ben Heuser 
  Diaken van dienst: Peter de Hoog 
  Koster: Hans van Brakel 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte: 1 Kinderfonds Mamas 
    2 Kerk 
 
   22 januari 
 
 10.00 uur: Viering en dankzegging Maaltijd van de Heer 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Lotte van der Bie 
  Nevendienst: beide gr.: Mariska Blaak 
  Welkom: Gerrit en Corrie Blaak 
  Ouderling van dienst: Lia Stolk 
  Diaken van dienst: Paula van der Wel 
  Koster: Corné Wols 
  Organist: Jacob van Nes 
  Collecte: 1  Kinderfonds Mamas 
    2  Kerk 
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   29 januari 
 
  10.00 uur: (Her)bevestiging en afscheid ambtsdragers 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas: Lisette van Leeuwen 
  Nevendienst: beide gr.: Marjolein Groenenberg 
  Welkom: Anita van Drunen en Teuny van der Giesen 
  Ouderling van dienst: Ria de Groot 
  Diaken van dienst: Marja Buth 
  Koster: Gerrit Boon 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte: 1 Ora voedselpakketten Oekraïne 
    2 Kerk 
 
   5 februari 
 
  10.00 uur:  Werelddiaconaat 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: groen 
  Oppas:  Ellen Konijnendijk 
  Nevendienst: beide gr.: Angelique de Jong 
  Welkom: Anneke Weij en Jolanda Heuser 
  Ouderling van dienst: Gerrit Boon 
  Diaken van dienst: Anja Boon 
  Koster: Jan Saarloos 
  Organist: Rens van Rossum 
  Collecte: 1 Ora voedselpakketten Oekraïne 
    2 Kerk 
 
 
 
 

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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Leesrooster van de kindernevendienst voor  
de maand januari 
 
  1 januari Lucas 2: 22-39  Simeon en Anna ontmoeten Jezus 
  8 januari Lucas 2: 40-52  Jezus, twaalf jaar oud, in de tempel 
15 januari 1 Koningen 16:29-17:6 Achab en Elia 
22 januari 1 Koningen 17:7-24 Elia bij de weduwe in Sarefat 
29 januari 1 Koningen 18  Elia offert op de Karmel 
 
 
 

Klop aan bij de diaconie 
 
We merken het allemaal in de winkel: de boodschappen zijn duurder geworden. 
Ook de kosten van gas en elektra lopen flink op. Gelukkig zijn de meesten van 
ons in staat die klap op te vangen, maar er zijn ook mensen die moeite hebben 
de eindjes aan elkaar te knopen. 
Dit zorgt niet alleen voor financiële stress, maar kan ook voor allerlei andere 
problemen zorgen, zowel mentaal als fysiek of er dreigt een sociaal isolement. 
Het is van belang om tijdig hulp te zoeken. 
 
Kent u, of bent u iemand bij wie het water aan de lippen dreigt te geraken en 
kunt u nergens anders terecht (instanties, gemeente, UWV bijvoorbeeld), dan 
mag u bij de diaconie aankloppen voor hulp. Wij kunnen samen met u kijken wat 
we voor u of de ander, die u aandraagt kunnen betekenen. 
Neem gerust contact op met één van de diakenen of mail naar 
diaconie@eendrachtskerk.nl.  
U mag er op rekenen dat we vertrouwelijk met de informatie om zullen gaan. 
Schroom niet, het is geen schande. 
 
Met vriendelijke groet, namens de diakenen, 
Anja Boon. 
 
 
Bedankt 
Wij willen graag een ieder bedanken die met ons heeft meegeleefd in de 
spannende afgelopen periode. Ook hebben wij veel reacties ontvangen in de 
vorm van kaarten, telefoontjes en bloemen. Het heeft ons beiden erg goed 
gedaan. 
Marijke en Rob van Leeuwen 
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Bert van Oudheusden 
23 augustus 1952 – 2 december 2022 
Ruim 4 jaar geleden werd bij Bert van Oudheusden door de huisarts 
darmkanker vastgesteld. De huisarts verwees Bert door naar het Ikazia 
ziekenhuis. Maar Bert heeft nooit een afspraak gemaakt. Hij wilde geen 
behandeling, hij wilde geen gedoe aan zijn lijf. 
Bert woonde toen al ruim 10 jaar aan de Schenkeldijk, tussen familie Mallegrom 
en familie Vonk. Daarvoor woonde hij thuis bij zijn ouders in Numansdorp. 
Bert leefde een teruggetrokken bestaan.  
Zolang het kon wandelde hij veel. Vooral door de Hoeksche Waard. Velen van 
ons hebben hem zien lopen. Met zijn lange grijze baard en zijn rugzak.  
Toen Bert begin augustus zelf een ambulance belde, werd duidelijk dat hij niet 
lang meer te leven had.  
Hij vond onderdak in de Open Waard. En hij gaf aan dat hij bezoek op prijs 
stelde. Bezoek en kaarten.  
Bert was een gelovig mens. Hij geloofde in God. Hij geloofde in de hemel. Hij 
geloofde dat er ook voor hem een plaats was bij God in de hemel. 
Op vrijdag 2 december is Bert rustig ingeslapen.  
Op donderdag  8 december hebben wij zijn leven herdacht in de 
ontmoetingsruimte op de natuurbegraafplaats Zomerlanden.  
Daarna hebben wij hem naar zijn laatste rustplaats gebracht.  
Antje Groenendijk-Meindersma 
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Uit de pastorie 
Tijd  
De Top 2000 is al begonnen. De 
laatste uren van 2022 tikken 
weg. 2023 staat voor de deur.  
Wat is het toch een wonderlijk 
fenomeen: tijd. Tikkende 
seconden. En niemand die de 
klok stil kan zetten. Soms zou je 
dat willen. Als je ergens vreselijk tegenop ziet. Als je je heerlijk voelt. Stop de 
tijd! Nu!  
 
2022 loopt ten einde. Zoals elk jaar ten einde loopt. Hoeveel jaren zijn er al niet 
geweest? Hoelang draait de aarde al rondom de zon? Eindeloos lang. Hoelang 
zal ze dat nog blijven doen?  
Als je daar over nadenkt, besef je dat jij en ik daar nog maar heel even deel aan 
hebben. Ik zit (bijna) in m'n 60ste levensjaar. En jij? Wat een tegenstelling: de 
tijd die maar doortikt en mijn tijd, jouw tijd die voorbij gaat. Ooit - toen onze 
vriendschap naar haar gevoel ten einde liep -schreef een vriendin mij in vette 
letters: Alles geht vorüber. Ja, in een mensenleven gaat alles voorbij. De mens 
gaat zelf voorbij. Jij en ik, wij zijn er maar even. Binnen de dimensie 'tijd'  duurt 
ons leven maar een ogenblik............  
Op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag  worden er in veel kerken diensten 
gehouden. Vaak wordt er dan dit lied gelezen en gezongen: Psalm 90. 
Wonderlijk, onbegrijpelijk: onze tijd is ingebed in Gods tijd.  

Heer, bij U zijn wij veilig, 
elke generatie weer. 

God, U bent er altijd geweest. 
U was er eerder dan de bergen, 

al voordat de aarde bestond, 
U was er al voordat alles begon 

en U zult er altijd zijn. (uit: Bijbel in gewone taal) 
 
Dat je in het komend jaar iets van de 
onvoorwaardelijke veiligheid, die alleen de Eeuwige 
kan geven, mag ervaren.  

Een goed en gezegend 2023 toegewenst!  
 
Bij de diensten 
Zondag 1 januari 10.00 uur. Op de drempel van het 
nieuwe jaar ontmoeten wij elkaar in de kerk. Om het nieuwe jaar met God te 
beginnen en om elkaar veel heil en zegen toe te wensen. Natuurlijk is er ook 
koffie!  
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Zondag 22 januari. Evenals de kinderen van de nevendienst lezen we op deze 
zondag 1 Koningen 17: 17-24: de profeet Elia is bij de weduwe in Sarefat.  
Zondag 29 januari. (Her-) Bevestiging en afscheid ambtsdragers. In deze 
dienst nemen we afscheid van onze scriba, Hans Vreeman. Zijn opvolger, Tine 
Nederveen, zal bevestigd worden. De ouderlingen Gerrit Boon en Ria de Groot 
worden herbevestigd, ouderling-kerkrentmeester en tevens voorzitter van de 
kerkenraad Jan Buth wordt herbevestigd en tenslotte wordt ook diaken Marja 
Buth herbevestigd. We vervolgen onze lezing uit 1 Koningen: 1 Koningen 18, 
Elia offert op de berg Karmel.  
 
Afscheid scriba Hans Vreeman. Als gemeente en kerkenraad nemen we op 

zondag 29 januari afscheid van onze scriba Hans Vreeman. 
Vanaf 2010 is Hans als scriba actief geweest in ons midden. 
Trouw heeft hij zijn taken vervuld, daarbij altijd gesteund door 
echtgenote Ria. Hans trad aan toen het overlijden van zoon 
Laurens nog vers in het geheugen lag. In zijn kerkenraadstaken 
vond hij afleiding. Een aantal jaren geleden werd er bij Hans zelf 
een ernstige ziekte vastgesteld. Een spannend en inspannend 
jaar volgde. Maar – God zij dank – sloeg de behandeling aan en 
dus keerde Hans terug in de vergaderingen. Tot op de dag van 
vandaag ondergaat hij nog steeds behandelingen. Als 
kerkenraad en gemeente zijn wij Hans dankbaar voor zijn grote 
inzet en betrokkenheid. Als gemeente kunnen we niet zonder!!  

Zondag 8 januari  2023 
2de Eat & Meet 

Voor wie: 12 t/m 18-jarigen 
Plaats: Tuinweg 21, bij Marius 

en Ellen Konijnendijk 
Tijd: 18.00 – 20.00 uur 

 
 

Zondag 8 januari  
Basiscatechese 
voor kinderen van groep 
6,7 en 8 
De kinderen van de 
basiscatechese gaan 
evenals de kinderen van 
de nevendienst na het 
kindermoment naar hun 
eigen ruimte.  

 WELKOM! 
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Daarbij wensen we Hans, Ria, Stephan, Matthijs, Carlotta en Safira al het goede 
toe, in het bijzonder nog vele jaren van samen 
optrekken, in verbondenheid met de gemeenschap van 
de Eendrachtskerk!! 
 
Dankbaar zijn we dat Tine Nederveen de lege plek van 
Hans gaat opvullen. En dat Gerrit, Ria, Jan en Marja 
hun termijn verlengen. Samen met u en jou proberen 
we het lichaam van Christus in Zuid-Beijerland 
zichtbaar te maken. De Christus als het hoofd en wij 
samen – zo verschillend als we zijn - als de leden.  
 
Zoals u en jij weet, is de plek van jeudouderling nog niet bezet. Heb je zin om 
mee te draaien in een enthousiaste en constructieve kerkenraad, laat het 
weten!!  
 
Concept beleidsplan ’23 – ‘27. Eindelijk is er een datum geprikt voor de 
bespreking van het concept beleidsplan. Deze bespreking zal 
plaats vinden op zondag 5 februari 2023. Na de dienst tijdens 
de koffie is er dan alle gelegenheid om vragen te stellen, 
opmerkingen te maken en ook evt. aanvullingen te opperen. 
We spreken immers over het concept-plan. Tijdens dit 
samenzijn wordt ook het startschot gegeven van de 
commissie Groene Kerk. Te zijner tijd – in de loop van januari 
- ontvangt u en jij het concept beleidsplan in uw mailbox ontvangen. Zoals 
eerder gezegd: de kerkenraad ziet uit naar een goed gesprek over het concept 
beleidsplan.  
 

Ontmoetingsgroepen 
In de maand januari komen beide Ontmoetingsgroepen bij 
elkaar. Op donderdag 19 januari komt de Ontmoetingsgroep 
25-45-jarigen vanaf 20.00 uur bij elkaar in de Ark. Op 

woensdag 25 januari komt de Ontmoetingsgroep 45+++  bij elkaar. Deze 
groep is een combinatie van de groepen 45-65 en 65plus.  We beginnen om 
20.00 uur in de Ark.  
Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. U/jij hoeft zich niet aan te melden.  
 
Vakantie. Na de drukte en de gezelligheid van de december maand is het tijd 
voor een week niets doen. Mijn vakantie begint op zaterdag 7 januari en duurt 
tot en met zondag 15 januari. Collega Ard is op z’n post!  
Met een hartelijke groet, 
Antje Groenendijk-Meindersma  

En bovenal, kleed u in 
de liefde, dat is de 
band die u tot een 
volmaakte eenheid 
maakt. Kolossenzen 
3:14 

https://dailyverses.net/nl/kolossenzen/3/14
https://dailyverses.net/nl/kolossenzen/3/14
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Actie Kerkbalans 2023 
 

Het thema van de Actie Kerkbalans is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk 
van morgen’. Na een aantal lastige jaren staan de kerkdeuren nu weer 
wagenwijd open en daar zijn we dankbaar voor! Daarom is het nu tijd om weer 
vooruit te kijken zodat we ook in de toekomst van betekenis kunnen zijn voor 
mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend kunnen zijn voor 
jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, 
maken we die kerk van morgen mogelijk. 
 

In januari gaat de Actie Kerkbalans van start. Tijdens deze actie krijgen alle 
leden van onze gemeente een brief met het verzoek om een jaarlijkse financiële 
bijdrage. De Actie Kerkbalans staat op de begroting van 2023 voor 
€ 120.000,00. We zijn ons ervan bewust dat het voor velen financieel onzekere 
tijden zijn. Ook als kerk hebben we te maken met hoge energiekosten. Ondanks 
een graadje minder en spaarzaam verwarmen, verwachten we voor 2023 een 
verdubbeling ten opzichte van 2022.  
 

Samen voor onze kerk  
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans 
en vul straks het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 23 januari 
komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen.  
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor 
staat. Op naar de kerk van morgen! 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Hans van Brakel, voorzitter  
 

Verjaringsfonds 
 

Misschien hoorde u bij degenen die op uw verjaardag nog een bezoekje kregen 

van een gemeentelid met een verjaardagskaart en een busje voor een vrijwillige 
bijdrage. Onder de bezielende leiding van Lood van der Bie en Jopie van der 

Jagt verzorgden trouwe vrijwilligers soms jarenlang deze actie. Uit de opbrengst 
werden door de jaren heen de extraatjes bekostigd, zoals tuingereedschap en 

onderdelen voor de geluidsinstallatie.  

Op dit moment zijn er nog 5 vrijwilligers over. Daarom is in goed overleg met de 
betrokkenen besloten om per 1 januari te stoppen met deze actie.  

Vanaf deze plaats bedanken we de gemeenteleden die zich hebben ingezet, in 
het bijzonder Lood van der Bie en Jopie van der Jagt die meer dan 40 jaar de 

coördinatie op zich hebben genomen.  
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Informatieavond over landbouw, consumptie en 
duurzaamheid 
 

Op donderdag 26 januari a.s. verzorgt Arian de Jong, biologisch boer in Zuid-
Beijerland, een inleiding over de onderwerpen landbouw, consumptie  
en duurzaamheid. Hij gaat vertellen over de huidige landbouwstructuur,  
de ontstaanswijze en de problemen die vandaag de dag spelen. Dit aan de 
hand van voorbeelden uit de praktijk.  
Duurzaamheid is een groot onderwerp in de agrarische sector vandaag  
de dag. Er worden veel inspanningen verricht om duurzaam te produceren 
maar, wanneer is iets duurzaam? Een goede balans vraagt keuzes van politiek 
en het individu.  
Aan de hand van stellingen en vragen komt u te weten waar de verschillen 
zitten voor boer en consument! 
Plaats: De Ark  
Aanvang 20.00 uur 
Toegang: gratis 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 
Collecteverantwoording november 2022 
Kerk:  Dankdagcollecte           €   826,15 
           Joh. De Heerdienst        €   116,90 
           Collectes                          €   581,45 
           Digitale collectes                                     €     71,00            

   Totaal         €1.595,50 
 
Diaconie:  Het Passion                €   197,90 
                  Villa Pardoes          €   595,35 
Giften:       Voedselbank          €     20,00 
                   Bloemen  3x =        €     40,00 
======================================================== 
Doelen voor de collectes in januari:  
1 en 8 januari:               Red een Kind 
15 en 22 januari:           Kinderfonds Mamas  
29 januari/ 5 februari:    Ora voedselpakketten Oekraïne  
 
Red een kind:                                                                                              
“De hel op aarde”, zo omschrijven de collega’s in Democratische republiek 
Congo de situatie.                                                                        In Congo speelt 
een ongekende en vrijwel vergeten crisis. In de provincie Noord-Kivu alleen al 
zijn een miljoen kinderen ontheemd, ondervoed en getraumatiseerd.  
De hulpverleners zorgen samen met de lokale partners vanuit 
vluchtelingenkampen op het platteland voor onderwijs, traumazorg en 
bescherming. 
                                     
Kinderfonds Mamas:  
Dit kinderfonds steunt lokale Zuid-Afrikaanse vrouwen die dagelijks zorg en 
veiligheid bieden aan kinderen in ernstige armoede.  
Zo bieden deze MAMAS duizenden kansarme kinderen weer toekomst. 
 
Ora voedselpakketten Oekraïne 
Nadat Rusland in februari Oekraïne binnenviel, is een stroom van vluchtelingen 
op gang gekomen. Zij reizen nog steeds met allerlei vervoermiddelen naar de 
grenzen van omliggende landen. 
Ora helpt thuisblijvers en vluchtelingen aan de grens, met voedsel, water en 
brandhout. Ook medicijnen en medische hulpmiddelen. 
Laten we Ora steunen om dit belangrijke werk te kunnen blijven doen. 
Laten we samen naast hen staan. Zij die ver weg zijn, maar onze hulp hard 
nodig hebben. 
 
Namens de diaconie, Paula van der Wel 
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Verslag kerkenraadsvergadering 10 november 2022 

   Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom 
waarna hij het woord geeft aan degene die de bezinning heeft voorbereid. 
 Bezinning 
 Hij opent de bezinning met het lezen van Mattheus 6 vers 25 – 34. 

Het gaat over voedsel en wat heb je echt nodig. Als wij werkelijk doen 
wat God van ons verwacht dan zullen we nooit iets te kort komen. Hoe 
bewerken en bewaren we de akkers. Tegenwoordig wordt er op school 
een ontbijt geserveerd voor kinderen die zonder ontbijt op school 
komen. Er wordt nog even over gesproken en daarna sluit hij de 
bezinning af met een gebed. 
a. Vaststellen agenda en notulen vergadering 6-10-2022 
b. De notulen worden doorgenomen. 

Bij punt 6 staat: het samen eten vindt de commissie niet nodig daar 
moet aan toe gevoegd worden: de kerkenraad vindt dit echter wel 
nodig. 
Daar er verder geen op of aanmerkingen zijn worden de notulen 
goedgekeurd met dank aan de notulist.       

c. Vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  

d. Wie heeft er iets voor de rondvraag? 
Voor de rondvraag: er zijn 3 kerkenraadsleden 
  

2. Mededelingen / Ingekomen stukken 
De scriba neemt de ingekomen stukken door. 
Mededelingen: De voorzitter deelt mee: van 7 t/m 15 januari 2023 heeft de 
dominee vakantie. 
Er is nog geen antwoord gekomen op de vraag over het kleed uit Jimramov 
dat in de Ark aan de muur hing. 
De samenstelster van het infoboekje heeft aangegeven dat er geen 
inlegvelletje nodig is voor het nieuwe informatieboekje. Ze vraagt wel of 
iedereen wat sneller wil reageren op haar vragen. 

3. Verdere voortgang beleidsplan 
Omdat de bioboeren begin november niet in de gelegenheid waren om op 
de geplande gemeenteavond aanwezig te zijn, is deze avond uitgesteld.  
Omdat het moderamen  het belangrijk vindt dat het plan toch aan de 
gemeente wordt voorgelegd,  stelt het voor om  in januari ( waarschijnlijk 
donderdag 26 januari) alsnog een gemeenteavond te organiseren. Op die 
avond zal dan ook het startschot voor de commissie Groene Kerk wordt 
gegeven. De gemeente zal het Beleidsplan voor de geplande datum van de 
gemeenteavond per mail ontvangen. De kerkenraad stemt hier mee in. 
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4. Inzet 3e collecte 
De voorzitter vertelt dat er in het moderamen over gesproken is. Per 1 
januari gaan we waarschijnlijk proberen toch weer collecte zakken door de 
banken te laten gaan en dan kunnen we ook de derde collecte weer 
invoeren bij de uitgang. Dit allemaal uiteraard alleen als de corona situatie 
het toelaat. Niet ieder kerkenraadslid vindt dit een goed plan. Zij willen liever 
de mandjes laten staan. De CvK afgevaardigde stelt voor om de 3e collecte 
te laten vervallen omdat hij verwacht dat de opbrengst van de derde collecte 
toch wel zal binnenkomen bij de andere 2 collecten. Uiteindelijk wordt er 
besloten dat we het definitieve besluit over de 3e collecte nemen in de 
december vergadering en de andere collecten bespreken we in de februari 
vergadering. 

5. Diensten in coronatijd. 
De voorzitter geeft aan dat we alles laten zoals het nu is. 
De CvK afgevaardigde meldt dat er tussen de 40 en 50 mensen per week 
online de dienst volgen.  

6. Verdere toelichting geldstroom 
De CvK afgevaardigde toont een nieuw ontwerp. Het worden 22 woningen 
en daarin zitten ook 6 kleinere units eventueel voor jongeren. Er wordt nu 
ook bekeken of het mogelijk is om het gehele complex in houtskeletbouw te 
gaan maken. Ze gaan nu eerst met dit plan naar de gemeente Hoeksche 
Waard. (wordt vervolgd) 

7. Stiltecentrum 
De voorzitter geeft aan dat de glazen deuren besteld zijn. De kleuren zijn nu 
ook bekend. De kleuren zijn de kleuren van de nieuwe kerkenraadkamer 
d.w.z. blauw en donker oranje. Het kostenplaatje is beraamd rond de 
€13.000 à €14.000. Daarin zitten ook de kosten van meerdere deuren die 
geschilderd moeten worden. In het Stiltecentrum komen een zitje, een tafel 
en een speciale tafel voor elektrische kaarsen. De dominee zal in de in 
Eendracht aandacht besteden aan de voortgang van het Stiltecentrum.   

8. Stand van zaken rooster van aftreden  
De (her)bevestigingsdienst wordt gehouden op 29 januari  
Het agendapunt jeugdwerker bespreken we in de december vergadering. 
2e scriba 
Een gemeentelid  is benaderd voor deze functie en na enige bedenktijd 
heeft zij moeten besluiten dat zij wegens te veel werkzaamheden dit niet 
kan doen. 
Daarna is een ander gemeentelid benaderd en zij heeft na enige bedenktijd 
moeten besluiten dat het voor haar op dit moment te veel is. 
Er is deze week een brief binnen gekomen van een gemeentelid die zich 
aanbiedt als 2e scriba. De voorzitter geeft aan dat hij met haar in een 
persoonlijk gesprek het een en ander gaan toelichten.  
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De voorzitter zal dit gesprek samen met de scriba gaan voeren. De 
komende week maakt hij een afspraak met haar. De kerkenraad stemt 
hiermee in. 

9. Energiefonds 
Een ouderling vraagt of de naam “energiefonds” hetzelfde betekent als 
“solidariteitsfonds” en inderdaad is dit de nieuwe naam. 
De  dominee vertelt dat we allemaal weten dat er grote gevolgen zijn voor 
mensen die moeite hebben met het draaiende houden van hun 
gezinsfinanciën. Er is door een aantal Protestantse Gemeenten een plan 
gelanceerd om de “minima” te gaan ondersteunen. We willen een 
Energiefonds oprichten en dan vragen aan onze gemeenteleden die 
komende tijd de energiekosten van 2 x €190, - ontvangen en dit niet echt 
nodig hebben dit bedrag in het energiefonds van onze kerk te willen storten. 
Iedereen kan zijn eigen afweging maken. Het wordt een diaconaal fonds. De 
diakenen krijgen er een taak bij door dit fonds te gaan beheren. Er zal dan 
geprobeerd worden om mensen uit onze eigen gemeente te gaan 
ondersteunen en mensen uit ons dorp. Een diaken geeft aan dat zij als 
diaconie al heel lang proberen om mensen te vinden die ondersteunt 
kunnen worden maar dat valt niet mee en tot op heden is het nog niet gelukt 
mede in verband met de wet op de Privacy is dit allemaal heel lastig om te 
realiseren. 
Een diakonielid vraagt zich af of het geen mosterd na de maaltijd wordt 
omdat de 
bedragen die iedereen terug krijgt nu al worden uitgekeerd en wellicht heeft 
men het bedrag al een andere bestemming gegeven. 
Een kerkenraadslid denkt dat we het beter in een breder verband kunnen 
doen met meerdere partijen. 
De voorzitter vraagt hoe we hier nu mee verder gaan. De kerkenraad vindt 
het Energiefonds wel een goed plan. De kerkenraad vindt het beter om het 
los te koppelen van de diaconie. Er moet dan wel een commissie komen 
waarin 1 persoon uit het CVK zit en enkele kerkenraadsleden namens de 
kerkenraad en we besluiten om een gemeentelid te vragen van “Kerk op het 
Dorp”. Er zijn heel veel kerken met dit onderwerp bezig. In de december 
vergadering komen we hier op terug. De naam van het fonds kan eventueel 
nog gewijzigd worden.  

10. Archivering 
De voorzitter heeft hier contact over gehad met de afgevaardigde van het 
CvK. De voorzitter vraagt aan een kerkenraadslid of hij dit op zich wil nemen 
en dat wil hij graag doen. Er moet nog besloten worden met welk 
programma er gewerkt gaat worden. Met Teams of met Google. Een lid van 
de diaconie geeft aan dat er voor de kerken een speciaal programma is 
genaamd Donkey Mobile maar dat is niet gratis.  
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Er wordt nu gediscussieerd welk programma we gaan gebruiken maar dan 
zullen we eerst aan moeten geven wat we precies digitaal willen gaan 
archiveren. Het betrokken kerkenraadslid zal een plan uitwerken dat hij in 
de januari vergadering verder zal uitleggen. 

11. Rapportages 
a. College van Kerkrentmeesters 

De CvK afgevaardigde meldt dat de stand van zaken van de 
Solidariteitskas op €4680, - staat. De Dankdagcollecte heeft 
bijna €3000, -opgebracht. Hij heeft een boekje besteld van 
het Bijbelgenootschap en de titel is Bijbel duurzaamheid. Het 
zijn leuke uitspraken en spreuken uit de Bijbel die vertaald 
zijn naar de tijd van nu.  
Afgelopen zondag hebben de kosters na de dienst een 
gesprek over het gebedenboek gevoerd. De CvK 
afgevaardigde had gevraagd aan de kosters of zij iets in het 
Gebedenboek zouden willen schrijven als zij dienst hebben. 
Het is eigenlijk de taak van de ouderling van dienst. Maar 
blijkbaar is dit verwaterd en wordt het niet meer gedaan.  
Een ouderling vraagt zich af of we het Gebedenboek moeten 
blijven gebruiken omdat er vaak niets in staat. De dominee 
stelt voor dat we het misschien maar moeten laten zoals het 
is. De voorzitter geeft aan dat de kosters en de ouderling van 
dienst er wel vrij in zijn om er iets in te schrijven. Het is echter 
geen verplichting. 

b. Taakgroep Eredienst 
Er is nog niet vergaderd. 

c. Taakgroep Pastoraat 
Een ouderling meldt dat er in december a.s. een Kerst-Inn 
wordt georganiseerd voor de 65 plussers.  
Het koffieochtend team gaat dit op zich nemen. Verder meldt 
ze dat de pastor en zijzelf weer een Maaltijd van de Heer 
willen gaan organiseren in Heemzicht voor gemeenteleden 
die daar wonen. De kerkenraad stemt hier mee in. 
Ook meldt zij dat het pastoraat een vergunning gaat 
aanvragen om een promotiebord te kunnen plaatsen in ons 
dorp waarop vermeld staat wanneer de koffieochtend 
gehouden wordt enz.  
Ze gaat met haar wijkteam iets organiseren voor de 75 
plussers voor alle wijken. 
Ook wordt gemeld dat er voor wijk 1 op vrijdag 11 november 
een wijkavond is georganiseerd in de Ark. 
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d. College van Diakenen 
Een diakonielid meldt dat de voedselkasten nu serieus 
gestalte gaan krijgen. De kasten worden op dit moment 
getimmerd. De diaconie wil graag dat er zo’n kast komt bij de 
Ark. De commissie Kerk op het Dorp neemt hierin het 
voortouw. 

e. Taakgroep jeugd 
De dominee vertelt dat er in de herfst vakantie weer een 
“vakantiekinderclub” is gehouden. De opkomst was een stuk 
lager dan de vorige keer maar het enthousiasme was 
geweldig. Het was een mooie dag. In het vervolg wordt het 
alleen op een ochtend gehouden voor beide groepen.  
De Jongerenkerk is de eerste keer door 1 persoon bezocht. 
Toch was deze eerste keer een goed begin.  Maar we hopen 
wel dat er de volgende keer meer komen. 
Op de eerste “Eat en Meat” waren 3 enthousiaste jongeren. 
Een ouderling vertelt nog iets over de kerstwandeling met 
ouders er bij die hij aan het organiseren is. Het team van 
school is ook enthousiast. Er wordt nog gezocht naar mensen 
die een rol willen vervullen. Hij schat dat er 8 ploegen zullen 
vertrekken en dat zijn dan ongeveer 240 mensen.   

f. Begeleidingscommissie predikant met bijzondere opdracht 
De betrokken ouderling meldt dat de commissie niet bij elkaar 
is geweest. 

g. Werk van predikant/pastor 
De dominee meldt dat er twee ontmoetingsgroepen zijn 
samengevoegd. Die van 45-60 jaar en die van 60 jaar en 
ouder.  
De jongste groep gaat als groep verder met 25 tot 45 jarigen. 
Er zijn gemiddeld 6 tot 8 mensen. 
De dominee vraagt of er ook dit jaar weer een kerstkaart 
gedrukt kan worden die we huis aan huis verspreiden. De 
kerkenraad stemt hier mee in. 
Ze heeft nog een vraag: omdat de Nieuwjaarsdienst op 
zondag 1 januari valt is de vraag of de dienst wat later moet 
aanvangen maar we besluiten dat het gewoon 10.00 uur blijft. 
Ook meldt ze dat de voorbereidingen voor de Kerst-Pop 
dienst in volle gang zijn. 2 gemeenteleden zullen de zang 
partijen voor hun rekening nemen. Het wordt een andere 
dienst dan afgelopen keer in de tent. Het wordt een meer 
traditionele dienst. 
In de jaarlijkse Gedachtenisdienst op 20 november a.s. zullen 
2 gemeenteleden met een gitarist hun medewerking aan 
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deze dienst verlenen. Voor deze dienst ook een familie van 
de Zuidzijde uitgenodigd omdat er ook een steen is voor de 
slachtoffers van het tragisch ongeluk op Zuidzijde. 
18 december vindt er een doopdienst plaats . 
Een ouderling meldt dat het Reiskoor op 30 april 2023 komt 
zingen in onze     kerk. 
De CvK afgevaardigde geeft aan dat we vergeten zijn de 
beide jaarrekeningen op de agenda te zetten. Dit zal in gang 
gezet worden. 
Bij toeval kwam hij er achter dat de Kerk op de lijst staat om 
Gemeente monument te worden. We wachten af wat er gaat 
gebeuren en wat de voorwaarden zijn. 

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

Een diakonielid vraagt of we op de kerkenraadvergaderingen in het 
vervolg de kleine paaskaars kunnen laten branden. Het antwoord is: ja. 
Zij zou graag zien dat de schijnwerpers buiten rond de kerk weer aan 
kunnen. De CvK afgevaardigde gaat dit regelen.  

          Een diaconielid heeft een steen gemaakt voor aan de onderkant van de  
linker glastafel (onder de schaal met de harten er op) met de tekst: God  
heeft ons geen kalme reis beloofd maar wel een behouden aankomst  
Soli Deo Gloria. De kerkenraad is het hier mee eens. 

14. Actualiseren actie/besluitenlijst en controle jaaragenda (nov, dec )          
De scriba neemt de actie/besluitenlijst door en deze wordt verder                               
geactualiseerd. De jaaragenda wordt gecontroleerd. 

15. Sluiting 
Een ouderling sluit deze vergadering af met het verhaal: Zand en Steen  
over twee vrienden die door de woestijn liepen en eindigt met gebed. 
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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) € 60,00 
Zaal 2 (per dagdeel) € 60,00 
Zaal 3 (per dagdeel) € 70,00  
Zaal 4 (per dagdeel) € 75,00 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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