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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”    JANUARI      2023 
 

s.v.p. inleveren  vòòr  15  december    2022. 
 

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

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

  Rondom de dienst 
 
 
   4 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: Leen en Bets Naaktgeboren 
  Ouderling van dienst: Ria de Groot 
  Diaken van dienst: Peter de Hoog 
  Koster: Gerrit Boon 
  Organist: Jan van Veelen 
  Collecte: 1 Kerk in Actie: Geef Licht 
    2 Kerk 
 
 

mailto:beamerteam@eendrachtskerk.nl
http://www.eendrachtskerk.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk


3 
 

   11 december 
 
  10.00 uur: Derde Advent 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: paars 
  Oppas: Jacqueline Voogt 
  Nevendienst: gr. 1 t/m 5: Linda Bezemer 
  BC. gr. 6 t/m 8:  Hanneke Zwijgers 
  Welkom: Elly Vink en Anja Boon 
  Ouderling van dienst: Gerrit Boon 
  Diaken van dienst: Paula van der Wel 
  Koster: Jan Saarloos 
  Organist: Jacob van Nes 
  Collecte: 1 Kerk in Actie: Geef Licht 
    2 Kerk 
 
 
   18 december 
 
 10.00 uur: Vierde Advent  Doopdienst 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: paars 
  Oppas: Lotte van der Bie en Ilona Schilperoord 
  Nevendienst: beide gr.: Hanneke Zwijgers 
  Welkom: Elly Pijl en Johan Jongman 
  Ouderling van dienst: Jan Buth 
  Diaken van dienst: Marja Buth 
  Koster: Jaap Stolk 
  Organist: Jacob van Nes 
  Collecte: 1 Kerk in Actie: Geef Licht 
    2 Kerk 
 
 
   24 december 
 
 21.00 uur: Kerstnachtdienst 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: wit 
  Welkom: Rob van Leeuwen en Tejo Vink 
  Ouderling van dienst: Ben Heuser 
  Diaken van dienst: Anja Boon 
  Koster: Hans van Brakel 
  Organist: Adri Poortvliet 
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  m.m.v.:  gemeentekoor  “Inspiration” 
  Collecte: 1  Kerk in Actie: Geef Licht 
    2  Kerk 
 
 
   25 december 
 
  10.00 uur: Kerstmis 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: wit 
  Oppas: Ellen Konijnendijk en  
     Anita van Drunen 
  Nevendienst: beide gr.: Carolien de Kievit en Angelique de Jong 
  Welkom: Joke Breure en Lisette Wols 
  Ouderling van dienst: Lia Stolk 
  Diaken van dienst: Peter de Hoog 
  Koster: Corné Wols 
  Organist: Bastiaan Kooy 
  m.m.v.:   Crescendo 
  Collecte: 1 Kerk in Actie: Geef Licht 
    2 Kerk 
 
 
   31 december  
 
  19.00 uur: Oudejaarsdienst 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: wit 
  Welkom: Trudy van Leenen en Hilda de Zeeuw 
  Ouderling van dienst: Ria de Groot 
  Diaken van dienst: Paula van der Wel 
  Koster: Gerrit Boon 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte: Kerk 
 
 
   1 januari  2023 
 
  10.00 uur: Nieuwjaarsdienst 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: wit 
  Oppas:  
  Nevendienst:  beide gr.: Gerrit Boon  
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  Welkom:  
  Ouderling van dienst: Gerrit Boon 
  Diaken van dienst: Marja Buth 
  Koster: Jan Saarloos 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte:  1  
    2 Kerk 
 
 
 

Leesrooster van de kindernevendienst voor  
de maand december 
 
  4 dec. Lucas 1:26-38 Maria opgeschrikt uit haar toekomstplannen 
11 dec. Lucas 1:39-56 Maria en Elisabeth vinden rust in hun geloof 
18 dec. Lucas 1:57-80 Johannes bewijst Gods blijde boodschap 
25 dec. Lucas 2:1-20 God stelt ons gerust: Jezus is geboren 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

De redactie, drukker en  
andere medewerkers van 

In Eendracht 
wensen U en jullie  

gezegende kerstdagen. 
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Wij gedenken  
In de dienst van zondag 20 november j.l., de zgn. Eeuwigheidszondag, zijn de 
namen genoemd van de 11 gemeenteleden die ons in het voorbije kerkelijk jaar 
zijn ontvallen.  
Overleden 05-11-2021 Willem Jan Andeweg in de leeftijd van 88 jaar 
Overleden 01-12-2021 Hendrik Koetsveld in de leeftijd van 87 jaar 
Overleden 18-12-2021 Leendert Bos in de leeftijd van 74 jaar 
Overleden 24-02-2022 Jacob Frerichs in de leeftijd van 77 jaar  
Overleden 03-03-2022 Catharina Maasdam-Breure in de leeftijd van 95 jaar 
Overleden 11-04-2022 Adrianus Breure in de leeftijd van 91 jaar 
Overleden 27-04-2022 Maria Cornelia de Hoog-Trouw in de leeftijd van 96 jaar 
Overleden 29-04-2022 Cornelia Bastiana van Leeuwen-Bakker in de leeftijd van 
60 jaar  
Overleden 28-05-2022 Willem Bastiaan van der Ree in de leeftijd van 63 jaar 
Overleden 16-07-2022 Abraham Hendrik Borel 16-07-2022 in de leeftijd van 88 
jaar  
Overleden 23-07-2022 Cornelis Dingeman Arkenbout in de leeftijd van 85 jaar  
 
Niet alle overleden gemeenteleden zijn in ons midden herdacht. Hun 
nabestaanden gaven daar de voorkeur aan. 
In onze gebeden bidden we om troost en kracht voor een ieder, die gemis 
ervaart  vanwege het overlijden van een dierbare.   

 
“3Geprezen zij de God en Vader van onze 
Heer Jezus Christus, de Vader die zich over 
ons ontfermt, de God die ons altijd troost 4en 
ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij 
door de troost die wijzelf van God ontvangen, 
anderen in al hun ellende moed kunnen 
geven.” (2 Kor.1: 3-4)  

 
Uit de pastorie 
Advent. Op zondag 20 november hebben we het kerkelijk jaar afgesloten met 

de laatste zondag van het kerkelijk jaar ofwel de Eeuwigheidszondag. Op 
zondag 27 november begint het nieuwe kerkelijke jaar met de eerste 

adventszondag. Het vieren van advent komt nergens in de Bijbel voor. Toch is 
het al een heel oude christelijke traditie. 'Advent’ is afgeleid van het Latijnse 
woord ‘adventus’, dat ‘komst’ betekent. Met advent leven wij toe naar Jezus' 
komst in deze wereld, als kind in een kribbe.   
Met de geboorte van Jezus komt de hoop en verwachting van de profeten in  
het Oude Testament uit. De profeet Jesaja verwoordt die verwachting o.a. in 
hoofdstuk 9 vers 5:  
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5Een kind is ons geboren, 
een zoon is ons gegeven; 

de heerschappij rust op zijn schouders. 
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, 

Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. 
6Groot is zijn heerschappij, 

aan de vrede zal geen einde komen. 
Met deze woorden van Jesaja wordt duidelijk dat van 
het kind in de kribbe heel veel wordt verwacht. Jezus 
– dat betekent ‘God redt’- brengt vrede op aarde, Hij 
laat zien dat Gods liefde voor alle mensen bestemd 
is. Deze Zoon van God brengt licht in de vaak zo 
donkere wereld. Daarom wordt er in veel kerken 
waaronder de onze elke week van de vier 
adventsweken een adventskaars aangestoken. Met de geboorte van Jezus is 
het licht in de wereld gekomen, licht dat nooit meer dooft. Zoals Jesaja zegt: 
Jezus brengt vrede, in eerste instantie vrede tussen God en mensen, maar 
Jezus’ bedoeling is om vrede op de hele wereld te brengen. In de adventstijd 
zien we daar ook naar uit. Naar vrede overal. Daarom richten we ons in de 
adventstijd niet alleen op het kind in de kribbe, maar ook op de nog te 
verwachten komst van Christus: Zijn wederkomst. Want schrijft diezelfde profeet 
Jesaja in hoofdstuk 11:  
6Dan zal een wolf zich neerleggen naast een 
lam, 
een panter vlijt zich bij een bokje neer; 
kalf en leeuw zullen samen weiden 
en een kleine jongen zal ze hoeden. 
7Een koe en een berin grazen samen, 
hun jongen liggen bijeen; 
een leeuw eet stro, net als een rund. 
8Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, 
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. 
9Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil 
op heel mijn heilige berg.  
Jesaja schetst een prachtig beeld, waarin niemand meer bang hoeft het zijn. 
Anno 2022 is deze paradijselijke situatie eindeloos ver van ons verwijderd, maar 
de profetie kan ons wel degelijk bemoedigen. Ooit breekt er een tijd van vrede 
aan………. Dan is ook de wereld vol van Gods liefde en goedheid.  
 
Bij de diensten 
Zondag 4 december Op de vier adventszondagen gaat het op de 
kindernevendienst over de bekende advents-Bijbelteksten uit Lucas 1. In de 
kerk sluiten we hier zoveel mogelijk bij aan. Op deze zondag lezen we hoe 
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Maria van een engel de boodschap krijgt dat zij ‘de Zoon van de Allerhoogste’ 
zal baren, Lucas 1: 26-39.  
Zondag 11 december. Kerstpopdienst. Degenen die erbij waren, zullen er met 
veel plezier aan terug denken. Zondag 24 april j.l., de popdienst in de tent. Een 
echte band gaf een geweldig concert en tussendoor klonk het evangelie van 
Gods liefde voor de wereld. Vanwege het enthousiasme dat de 
dienst opriep, heeft de kerkenraad samen met de organiserende 
commissie besloten om ook in de Kersttijd in de kerk een 
popdienst te organiseren. Het thema van de dienst is: Hoop. In 
de dienst luisteren we naar prachtige Kerstsongs en zingen we 
samen ook een aantal liederen.  

Zondag 18 december. Op deze zondag zal Romy Maartje 
Helena Wols, dochtertje van Corné en Janine en zusje van Stijn 
de heilige doop ontvangen. Haar naam en haar leven wordt 
verbonden met God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige 
Geest. Ook deze zondag volgen we de lezing van het 
adventsproject van de kinderen: Lucas 1: 57-80.  
Kerstnacht zaterdag 24 december 21.00 uur. In een sfeervol 
verlichte kerk vieren we de geboorte van de Zoon van God. Ons gemeentekoor 
Inspiration zingt verschillende prachtige ‘carols’, samen zingen we bekende 
liederen en we luisteren naar het Kerstevangelie. Na de dienst is er warme 
chocomel en glühwein.  
Kerstmorgen zondag 25 december 10.00 uur. We verheugen ons op de 
aanwezigheid van ‘ons’ Crescendo. Met deze plusminus 50 muzikanten én de 

Zondag 11 december  
2de JONGERENKERK  
Aan de hand van  
actuele onderwerpen leggen wij de verbinding 
met het geloof en/of de Bijbel. Hierbij staat 
gezelligheid voorop! Geen saaie preek dus 

      maar spelletjes, muziek en korte 

opdrachtjes. 
Voor wie: 12 t/m 18-jarigen 
Leiding: Maaike en Noortje 
Plaats: de JOR (achter de Ark) 
Tijd: 10.00 – 11.00 uur (tijdens de kerkdienst)  

 
 

Zondag 11 december 
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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organist zingen we bekende Kerstliederen. We sluiten het Adventsproject af en 
lezen het Kerstevangelie uit Lucas 2.  
Oudejaarsavond zaterdag 31 december 19.00 uur. In een ingetogen 
samenzijn kijken we terug op het jaar 2022. We lezen psalm 62. Wat is het 
belangrijk om midden in een onrustige wereld 
rust te vinden. Hopelijk lukt dat op deze avond 
ook in de kerk!  
Nieuwjaarsmorgen 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!  
 
 
Stiltecentrum. De meeste van ons doen het wel eens. Tijdens een vakantie 
een kerk binnengaan om daar de sfeer te proeven, stil te zijn, een kaars aan te 
steken, te bidden. Meestal zijn dit Katholieke kerken, maar inmiddels zijn er ook 
steeds meer Protestantse kerken die doordeweeks hun deuren openen voor 
passanten of buurtgenoten. Het is al jaren geleden dat het plan is geopperd om 
in de Eendrachtskerk ook een stilteruimte te creëren. Na de nodige 
beraadslagingen in met name het college van kerkrentmeesters wordt 
binnenkort de daad bij het woord gevoegd. Nu de portalen in de komende 
maanden worden opgeknapt is het juiste moment gekomen om links in het 
voorportaal deze ruimte te creëren. De werkzaamheden vangen in december of 
januari aan. Een belangrijk onderdeel van de plannen is het plaatsen van glazen 
deuren tussen het voorportaal en de kerkzaal. Degenen die de stilteruimte 
bezoeken kunnen dan ook een blik werpen in onze kerkzaal.  
We hopen in deze ruimte de komende jaren vele passanten en dorpsgenoten te 
mogen verwelkomen. Voor een moment van rust en bezinning, om iets te 
ervaren van het grote mysterie van het leven, van God en van Gods liefde.  
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Concept beleidsplan. Een enkeling zal het opgemerkt hebben: de 
gemeenteavond over het concept beleidsplan is nog steeds niet gehouden. 
Inderdaad is er een kink in de kabel gekomen. Het was namelijk de bedoeling 
om de bespreking van het concept beleidsplan te combineren met het startschot 
van de commissie ‘Groene Kerk’. Omdat het de geplande gastsprekers aan 
gelegenheid ontbrak, is de gemeenteavond doorgeschoven naar 
januari. Te zijner tijd zult u en jij dan ook het concept beleidsplan 
in uw mailbox ontvangen. Zoals eerder gezegd: de kerkenraad 
ziet uit naar een goede avond met een goed gesprek over het 
concept beleidsplan.  
 
 
Kerst 2022. In het nieuwe liedboek 2014 staan vele mooie liederen. Een flink 
aantal stond ook al in het liedboek 1973, waaronder het adventslied 441: Hoe 
zal ik U ontvangen? De tekst van dit lied is echter aanzienlijk gewijzigd. En juist 
die tekst uit het rode liedboek neemt in ons huis, specifiek in de hal, een 
prachtige plaats in: boven de spiegel, gekregen van oma Groenendijk, hangt 
een ingelijst borduurwerk dat wij ontvingen bij ons afscheid van Sint 
Annaparochie (Frl) in 2004. 

“Onder miljoenen heeft Hij ook mij in het oog”. 
Mooie woorden, die niet terugkomen in lied 441, maar die ons wel bepalen bij 
de kern van het Kerstfeest.  

Ver van de troon der tronen 
en ’s hemels zonneschijn 

wilt U onder mensen wonen, 
der mensen broeder zijn. 

Met God wilt U ons verzoenen, 
tot God heft U ons omhoog, 

en onder millioenen 
hebt U ook mij in ’t oog. 

Mede namens Kees en onze kinderen: gezegende Kerstdagen toegewenst!  
 
Met een hartelijke groet, 
Antje Groenendijk-Meindersma  
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Kerstwandeling door Zuid-Beijerland 
 
De Eendrachtskerk organiseert i.s.m. met c.b.s. De Regenboog een 
kerstwandeling door ons dorp op 
donderdagavond 22 december a.s. (van 
18.30 u. – 20.30 u.)  
In groepen van ca. 25 à 30 personen, met 
een herder als reisgids, wandelt men langs 
een aantal ‘levende’ taferelen die een stukje 
van het kerstevangelie uitbeelden.  
Bijv. Maria krijgt bezoek van een Engel, Een 
heraut kondigt een volkstelling aan.  
De wandeling begint op het schoolplein en 
eindigt bij De Ark. 
 
 
De voorbereidingen zijn in volle gang , maar nog niet alle details zijn uitgewerkt 
op het moment van schrijven.  
In ieder geval worden de groepen samengesteld op basis van inschrijving.  

 
De bedoeling is dat men 
zoveel mogelijk als gezin 
(ouders, kinderen, opa, oma 
enz.) langs de taferelen 
loopt, waarbij de school 
rekening houdt met de 
jongste kinderen: die mogen 
als eerste starten. 
De wandeling, incl. de stops 
duurt circa 5 kwartier. 
 
 
 

 
Vorig jaar kon de wandeling door de corona maatregelen niet doorgaan. 
Daarom is er nu een herkansing.   
Maar houd toch de nieuwsbrief in de gaten voor verdere details. 
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Kerstproject van de Kindernevendienst 
 

HET GAAT GOED KOMEN! 

 
In de thema’s bij de lezingen uit Lucas 1 en 2 wordt steeds Gods liefde 
genoemd. Daarmee zijn we direct bij de kern van het Kerstevangelie.  
De reden waarom God de Vader zijn Zoon naar de aarde stuurde is liefde. 
Liefde voor zijn schepping, liefde dus voor ons, mensen. Gods liefde is niet 
vanzelfsprekend, maar is en blijft een wonder. Het is onbegrijpelijk dat God ons 
ondanks onze zonde trouw blijft. Wij keerden en keren Hem de rug toe en 
toch… ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, 
opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft 
(Joh. 3:14).  
We zien hier Gods vasthoudendheid. Zijn schepping moet zijn waarvoor Hij die 
heeft bedoeld, een eerbewijs aan Hem. God schrijft ons niet af en begint iets 
nieuws met anderen. Nee, God brengt verlossing en herstel aan zijn schepping. 
Hij komt in beweging om dat te realiseren. Een plan van eeuwen, zodat 
uiteindelijk in Israël een kind geboren wordt: een mens, een zoon van Abraham, 
een zoon van David. En tegelijk Gods Zoon, God zelf. In de adventstijd lezen 
we het laatste stukje van Gods plan, voordat alles anders en nieuw wordt. 
Mensen worden bekendgemaakt met Gods plan, die een totaal andere wending 
aan hun leven geeft. Ze horen het en reageren daarop, ze denken er samen 
over na. Dan komt stukje bij beetje Gods belofte uit. Eerst wordt Johannes 
geboren, daarna Jezus. Op Kerst kunnen de omstanders zeggen: er is vrede, 
het is goed en wordt goed. Gods liefde is zichtbaar en zal overwinnen.  
 
 
Door Lucas 1 en 2 te lezen in de Adventstijd worden wij bemoedigd door wat de 
hoofdrolspelers lang geleden hebben meegemaakt. Hun reactie van twijfel en 
geloof helpt ons in ons leven Gods liefde te zien. Ook vandaag is Gods liefde 
niet vanzelfsprekend, maar door Christus kennen we God zoals Hij is. Hij verlaat 
ons niet, maar houdt ons dwars door alles heen vast in de hoop dat wij Hem 
onze liefde zullen bewijzen. 
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Het project wordt 
verbeeld door een 
veelkleurige ster. De 
stervorm heeft vijf 
stukken die los kunnen, 
God komt in beweging 
om zijn plan te 
realiseren. 
Onder elk deel bevindt 
zich een symbool met 
kernwoord. Deze 
kernwoorden zijn 
onderdeel van de 
themazinnen.  

In de kindermomenten en Power Points komen de themazinnen aan bod. 
De figuren laten de gebeurtenis zien van de kernwoorden. 
 
Namens de leiding van de Kindernevendienst, 
Gerrit Boon 
 
 
 
 

Kerststukjes maken 
 
De Commissie Partner Gemeente  geeft op woensdag 21 december een 
workshop kerststukjes maken in de Ark. 
‘s Morgens van 10.00 uur -12.00 uur en ‘ s middags van 14.00 uur-16.00 uur en 
’s avonds van 19.00 uur -21.00 uur 
 
Alle materialen zijn aanwezig, u mag natuurlijk 
als u dit wil ook uw eigen pot, vaas of bakje 
meebrengen. 
De kosten zijn € 15,00 incl. consumptie. 
 
 
Opgeven kunt bij Anneke Weij      tel:     06 41300595.  
                            Hilda de Zeeuw tel:     06 12115087 
 



14 
 

Verhuizen 
 
Na ruim 43 jaar met heel veel plezier aan de Dorpsstraat te hebben gewoond 
gaan wij Zuid-Beijerland verlaten en gaan wij naar Oostkapelle in Zeeland 
verhuizen, waar alle drie onze kinderen met aanhang en onze zes kleinkinderen 
wonen.  
 
Wij wensen iedereen het allerbeste toe, en misschien wel tot ziens. 
 
Hartelijke groeten en liefs, 
 
Leo en Wilma Bottenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerstconcert. 
 
Gemeentekoor  “ INSPIRATION “ onder leiding van Fred de Vries, geeft  op 
zondagavond 18 december 2022 aanstaande  haar jaarlijkse Kerstconcert  in 
de  Eendrachtskerk.  Aanvang 19.00 uur. De kerk is open vanaf 18.30 uur.  
 
Dit jaar met medewerking van het Mannenensemble “ Laudate” onder leiding 
van Adri Poortvliet, die als gasten zullen optreden op dit concert.   
Het koor wordt op de piano begeleid door Arnoud Hobbel en op het orgel speelt 
Adri Poortvliet. Renate Hooijer zal het koor begeleiden op dwarsfluit en speelt 
ook enkele solostukken. 
 
Dit jaar is gekozen voor een traditioneel  programma met bekende  oude en 
nieuwe kerstliederen. Alle solo’s worden door de eigen leden van het koor 
ingevuld. Natuurlijk is er dit jaar ook weer veel ruimte gelaten voor de 
samenzang van bekende Kerstliederen.  
 
De toegang tot het concert is gratis. Bij de uitgang is er een collecte ter 
bestrijding van de kosten.  
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VAN DE DIACONIE 
 

Verantwoording collectes oktober 
 

KERK 
Collectes en digitaal  € 1.130,05     Gift €75,= 
 
DIACONIE 
Collectes en bank € 455,60  Rossing Center (Israel) 
                               € 538,69  Stichting Jarige Job 
                              € 239,70  Rudolphstichting 
Giften                     €   40,=   voor de bloemen 
                              €   75,=   voor de diaconie 
 
Bedankt voor uw gaven, met elkaar maken we het verschil!!! 
 

============================================================ 
 

Voor alle zondagen in december volgen wij het kerstdoel van kerk in aktie: 
GEEF LICHT!!!!! 
 
Vluchtelingen die, na een levensgevaarlijke reis, Griekenland weten te bereiken 
krijgen niet het welkom waar ze op hoopten. Zij worden ondergebracht in 
gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. Maar wat nog erger is, is het 
uitzichtloze wachten. Soms wel jaren lang. 
 
Kerk In Aktie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft de partnerorganisatie 
eerste hulp aan vluchtelingen direct na aankomst en helpt ze met het invullen 
van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en 
ontspannende activiteiten. Kwetsbare gezinnen krijgen voedselpakketten en 
hulp bij het vinden van onderdak. 
 
Minderjarige jongeren volgen er taal-en 
computerlessen. Ook krijgen zij medische zorg en 
hulp bij asielaanvraag.   
 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 
 
Hartelijk dank! 
Oudejaarsavond is de collecte voor de kerk. 
 
Namens de diaconie, Paula van der Wel. 
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Kerkproeverij 30 oktober 2022    
 
 

Thema: “Aan tafel”  
 
 
Beste allemaal,  
 
Wat fijn dat u er was en ook de mensen die 
gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging van 
sommige gemeenteleden om naar deze 
kerkproeverij te komen. Met z’n allen hebben we 
mogen “proeven” wat kerk/gemeente zijn betekent, niet alleen op zondag waar 
we voeding vinden voor ons geloof maar ook in de week waar we ons geloof 
willen delen in nog veel meer aspecten waar het gaat om gemeente zijn, niet 
alleen in de kerk  
maar zeker ook in ons dorp en de wereld ver daar buiten.                                                                      
 
Dat hebben de verschillende commissies die zondag  laten zien. Zij deden dit 
door te vertellen over datgene waar zij vrijwillig hun tijd aan besteden. Daarbij 
plaatsten zij een bijbehorend attribuut op de tafel waardoor er een “rijk gedekte 
tafel” ontstond.  Zoals elke zondag was er ook nu koffie na de dienst waarbij we 
mochten proeven van zelfgebakken lekkernijen naar Bijbelse recepten en er 
goede gesprekken ontstonden. Een aantal reacties die we ontvingen n.a.v. de 
vragenlijst willen we hier ook noemen: Fijn om met elkaar te zingen, leuk om de 
kerk “ aan het woord te laten en van elkaar te horen wat ieder doet, goede uitleg 
van de vele vrijwilligers, heel sociaal met elkaar, laten we hopen dat er meer 
mensen blijven komen, zo blijven doorgaan! Leuk, geweldig, mooie preek, fijn 
om te zingen, te bidden, de ontmoeting en de zegen mee te krijgen.                                           
 
Dankbaar kijken we terug op deze bijzondere zondag.   
 
Lia Stolk 
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Wijkavond wijk 1 
 
Wat een fijne avond hebben we met elkaar gehad.  
 
Eerst dronken we koffie en thee met natuurlijk iets lekkers erbij.                                                                       
Daarna was het tijd om met ons thema aan de slag te gaan. “Ontmoeten”  
Tegenkomen, treffen, gezien worden en samenkomen,  
dat laatste deden we door er te zijn en in de vorm van een spel waar  
we met elkaar er meer op in zijn gegaan d.m.v .kaartjes die op de tafels lagen te 
bespreken en zo een stukje verbinding te zoeken in wat het voor ons betekent.  
 
We deden dit in groepjes van 6 die zich vormden door opzoek te gaan naar 
personen uit de bijbel die bij elkaar horen. Ieder had een kaartje met daarop een 
naam en moest op zoek naar een relatie die bij deze namen horen.  
b.v. Elimelech, Naomi, Ruth, Boaz, Moabitische en aren lezen of Isai, David, 
salomo, Bathseba, Uria en Nathan e.z.v.                                                                                              
Het bleek nog een aardig zoektocht maar uiteindelijk had ieder zijn plek 
gevonden.                                                          
Onder het genot van een hapje en een drankje hebben we de avond verder 
gevuld door met elkaar te praten over dat wat ons bezig houdt ook lagen er 
flyers op tafel met vragen waarover van gedachten gewisseld kon worden.                                                                                   
Tegen een uurtje of tien sloten we de avond af met een dankgebed waarna een 
ieder die dit wilde naar huis kon maar veel bleven nog om met elkaar nog door 
te praten. 

Kleine dingen, ze doen je zo goed 
Een vriendelijk gezicht, een blijde lach 
Genieten van een mooie zomerse dag 
Een groet wanneer je elkaar ontmoet. 

Kleine dingen, waar ieder wat aan heeft 
De vriendschap van mensen om je heen 
Dat doet je goed, je voelt je niet alleen  
Het is fijn, wanneer je om elkaar geeft, 
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Een bordje soep voor een zieke buurman 
Een bloemetje of kaartje voor het gelukkige paar 

dat een huwelijksfeest vierde dit jaar 
Kleine dingen waar je van genieten kan. 

 
Kleine dingen, de zorg voor je medemens 
Daar kunnen mooie dingen door ontstaan 

Dat we in liefde met elkaar om mogen gaan 
En met respect, dat is mijn grootste wens. 

Allemaal heel hartelijk bedankt voor jullie aanwezigheid op deze mooie avond. 

Lia Stolk 

 

   
 
 

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. 
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Kerst-Inn!! 
 
Dinsdag 20 december is er een Kerst-Inn voor alle 75+’ers van Zuid-Beijerland 
in De Ark!  
De bijeenkomst wordt georganiseerd door het team van de koffieochtend op de 
woensdag, begint om 10.00 uur en duurt tot ca. 14.00 uur. Op het programma 
staan: koffie ‘met’, kerstliederen, kerstlunch, kerstverhaal, gedicht en veel 
onderlinge ontmoeting!  
U kunt zich hiervoor tot 15 december opgeven bij Ria de Groot (06-33586075) 
of Lia Stolk (06-48565181). Voor vervoer kan gezorgd worden, geef het even 
door bij het opgeven!  
Ds. Antje Groenendijk en ondergetekende zullen ook van de partij zijn. Tot dan! 
 
Namens het koffieteam, 
ds.-pastor Ard van den Berg 
 
 
 
 
 
 

Bedankt, bedankt.  
 
Vanaf een zonnig en mooi Gran Canaria bedanken wij iedereen die ons ter 
gelegenheid van ons 50-jarig huwelijksjubileum een kaart of E-mail stuurde. 
 
De eerste kaarten ontvingen wij al snel na onze aankomst hier en bleven 
wekenlang binnenstromen.  
 
Alle felicitaties, lieve woorden en gelukwensen voor de toekomst, ’t was enorm. 
 
We mogen terugzien op een mooie herdenkings- en zegeningsdienst in de 
prachtige Templo Ecuménico. Al met al een mooie tijd waarvoor ook familie 
vanuit Nederland was overgekomen. 
 
De 1ste Adventszondag beginnen tot en met 1ste Paasdag de Nederlandstalige 
kerkdiensten, waarna wij half april weer in jullie midden hopen te zijn.  
 
Alle goeds gewenst, met hartelijke groeten en nogmaals dank.  
 
Leen en Fria Andeweg. 
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Kerstkaartjes 
 
Rondom Kerst worden heel veel kaartjes 
verstuurd. Het is een goed idee om één of 
meer gemeenteleden die in zorgcentra in de 
omgeving (en verder weg) wonen, te 
verrassen met een kaartje. Hieronder vindt u 
hun namen en adressen: 
 
 

  
Puttershoek 
Mevr. P. Redert-Grinwis, Huys te Hoecke, Zomerplein 15, 3297 SE Puttershoek 
Dhr. S. Trouw, Huys te Hoecke, Zomerplein 15, 3297 SE Puttershoek 
  
Oud-Beijerland 
Mevr. Gretha Werksma, De Rembrandt, Rembrandtplein 1, 3262 HW Oud-
Beijerland 
Mevr. K.C. van Nederpelt-Zevenbergen, De Rembrandt, Rembrandtstraat 63, 
3262 HN Oud-Beijerland 
Mevr. L.M. den Besten-van Dijk, De Rembrandt, Rembrandtplein 1, 3262 HW 
Oud-Beijerland 
 
Numansdorp 
Mevr. G. Leeuwenburg-Goudswaard, De Buitensluis, Bernhardstraat 25, 3281 
BC Numansdorp 
Mevr. B.A.M. Eland-Verwijs, De Buitensluis, Bernhardstraat 25, 3281 BC 
Numansdorp 
Mevr. W. van der Bie-Vermaas, De Buitensluis, Bernhardstraat 25, 3281 BC 
Numansdorp 
  
Piershil 
Mevr. M.A. van Dijk-van Bochove, Heemzicht, Voorstraat 26, 3265 BV Piershil 
Mevr. L. van Drunen-Ewijk, Heemzicht, Voorstraat 26, 3265 BV Piershil 
Mevr. T. van der Graaf, Heemzicht, Voorstraat 26, 3265 BV Piershil 
Mevr. M.D. van Vliet-Trouw, Heemzicht, Voorstraat 26, 3265 BV Piershil. 
Mevr. J.A. Wesdorp-Evertse, Heemzicht, Voorstraat 26, 3265 BV Piershil 
  
Schiedam 
Mevr. L.F.M. Langendoen-Huffermann, Aafje Schiehoven, Hamakerstraat 77, 
3052 JA Rotterdam   
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Verslag kerkenraadsvergadering 6 oktober 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 

Ze leest een stukje voor over twee echte vrienden. Het verhaal gaat 
over vergeven, vergeten en dankbaar zijn voor wat je hebt. Het verhaal 
is naar aanleiding van Jesaja 61 over de vrijlating van gevangenen. 
Hierna gaat ze voor in gebed. 

 
a. Vaststellen agenda en notulen vergadering 01-09-2022   

De notulen worden doorgenomen op blz.3 punt 7 er staat een 
verkeerde spelling van een naam van een gemeentelid.  
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: 2 kerkenraadsleden. 
  

2. Mededelingen / Ingekomen stukken 
De scriba neemt de ingekomen stukken door. 
Mededelingen: de voorzitter meldt dat onze pastor vakantie heeft van 24 t/m 
28 oktober. 
Het agendapunt over het archief schuiven we door naar de november 
vergadering. 
Omdat een lid is weggevallen bij de Commissie Partner Gemeente heeft 
een ander gemeentelid zich bereid verklaard deze functie over te nemen. 
A.s. zondag is er in de kerk een enquête met o.a. de vraag wie er mee wil 
naar Jimramov. De commissie is hier zeer benieuwd naar. 
Een lid van deze commissie miste al enige tijd het kleed dat aan de muur 
heeft gehangen in de Ark. Dit kleed ligt echter keurig opgeslagen. In de 
CVK vergadering van 27 oktober zal besproken worden waar het kleed zal 
komen te hangen.  
Het Holland Zingt Koor komt volgend jaar zingen bij ons in de kerk. Die 
kosten neemt het CVK op zich. De betrokken ouderling kan dit verder in 
gang gaan zetten. 
  

3. Verdere voortgang beleidsplan 
De CvK afgevaardigde vertelt eerst aan de nieuwe ambtsdragers hoe het 
proces  verlopen is. Ook vertelt hij dat ze als commissie begonnen zijn met 
5 personen Door omstandigheden zijn er nog 2 leden over.  
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Er is over het beleidsplan gesproken in 2 kerkenraadsvergaderingen. 1 
vergadering was zelfs geheel gewijd hieraan. De scriba geeft aan dat hij het 
er na 2 x lezen mee eens is. Ook andere kerkenraadsleden geven hun 
complimenten. Een diaken vertelt ook dat er een 40 dagen kalender 
uitgereikt gaat worden in plaats van het Bijbels Dagboekje. Het Bijbels 
dagboekje wordt alleen nog verstrekt als iemand er specifiek om vraagt. 
Een ouderling heeft een vraag aan de diaconie. Zij mist in het stuk over de 
diaconie de wekelijkse inloop ochtend. Dit omdat de kerstmaaltijd er wel in 
genoemd staat. Een ouderling vindt het losse verhalen in dit beleidsplan en 
hij vraagt zich af waar de samenhang zit. Die zit dus in de 4 speerpunten. 
De CvK afgevaardigde geeft aan dat de inloopochtend in het stukje 
Pastoraat staat. Hij wil voorstellen om in ieder geval 2 x per jaar het 
onderwerp Beleidsplan op de agenda te zetten. We gaan er actief mee aan 
de slag. Een ouderling vindt dat elke taakgroep zijn eigen stukje beleid moet 
toetsen. Dat houdt je alert. De pastor geeft aan dat de kerkenraad de 
taakgroepen ook wellicht 1 x per jaar moet uitnodigen op een vergadering 
om zo met elkaar in gesprek te blijven. Een diaken geeft aan zegt dat in de 
kerkenraadvergadering alle taakgroepen besproken worden in de 
rapportages. Het is belangrijk dat het archief digitaal goed op orde is. De 
voorzitter vraagt of iedereen het er mee eens is dat voortaan elk jaar in april 
en in oktober over het Beleidsplan gesproken wordt in de 
kerkenraadvergadering. Iedereen stemt er mee in. Er wordt gevraagd vraagt 
of er ook behoefte is aan een financiële pagina in het Beleidsplan. Er wordt 
besloten dit te houden zoals het is. Een diaken  
heeft nog een vraag over het stukje (gebouw) van de Ark. De CvK 
afgevaardigde geeft aan dat dit er bewust is ingezet. Daar er verder 
niemand meer vragen heeft vertelt hij dat het onderwerp Beleidsplan op een 
gemeenteavond besproken moet worden en dit gaan we dan combineren 
met het onderwerp ”Groene Kerk”. We willen de avond plannen rondom 
dankdag. Er wordt besloten om deze gemeenteavond te houden. 
      

4. Verdere toelichting geldstroom. 
De voorzitter  heeft een gesprek gehad met een kandidaat voor de 
stuurgroep. Het was een goed gesprek. De kandidaat wil graag nog een 
keer in gesprek voor hij beslist of hij in de stuurgroep wil. We wachten af wat 
er uit dit gesprek komt. Dit bespreken we dan in de november vergadering. 
De CvK afgevaardigde meldt dat de architect nog een plan heeft gemaakt 
en als daarnaar gekeken is en het is haalbaar dan kunnen er verdere 
stappen worden gezet. 
 

5. Diensten in coronatijd 
De voorzitter meldt dat we verder gaan zoals we het nu is. Mochten er weer 
maatregelingen genomen moeten worden dan passen we dit aan.  
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Een ouderling vraagt of we de handdruk met de predikant blijven doen. De 
voorzitter geeft aan dat de ouderling van dienst dit zelf met de dienstdoende 
predikant kan bespreken.  
 

6. Evaluatie startdienst, diensten 30 oktober en 6 november 
De voorzitter leest een samenvatting voor van de commissie. Zij willen het 
volgend jaar weer organiseren en wel op 10 september 2023 maar het 
samen eten vindt de commissie niet nodig. Als kerkenraad vinden we dit wel 
nodig.  Dezelfde gemeenteleden zullen ook weer plaats nemen in de 
commissie.  
Een ouderling vertelt dat zij op de koffieochtend van een aantal ouderen 
heeft gehoord dat deze dienst niet prettig gevonden worden maar vaak ook 
niet de reguliere diensten. Er gaat te veel aandacht naar de kinderen en de 
liederen vinden zij vaak te moeilijk. Het pastoraat gaat hier mee aan de 
gang. 
Op 30 oktober staan er 3 dingen tegelijk op de agenda te weten: Dankdag, 
@home dienst en de Maaltijd van de Heer. 
Er is besloten dat op 30 oktober de voorbereiding van de Maaltijd zal 
plaatsvinden en de @home dienst eveneens. Op 6 oktober is het dan 
dankdag en vieren we de Maaltijd van de Heer.  
De zanggroep doet op 30 november weer mee in de @home dienst. 
Wellicht kunnen er ook eens andere zanggroepen mee doen. De 
kerkenraad zal hier over nadenken. Een diaken zal aan de voorzitter van de 
TG Eredienst vragen om dit in de taakgroep Eredienst op de agenda te 
zetten. 

7.  2e scriba, aftredende kerkenraadsleden, (jeugd)ouderling, rooster van 
aftreden. 
De voorzitter vraagt wie er namen heeft voor een 2e scriba. Er zijn (nog) 
geen namen. Tijdens de vergadering worden 3 namen van 
gemeenteledengenoemd. We besluiten om deze kandidaten te benaderen. 
De scriba zal ook een kandidaat benaderen. Als het een nee wordt gaan we 
een andere kandidaat benaderen. Dit zal de voorzitter dan op zich nemen. 
Als er daarna weer een nee is zal de CvK afgevaardigde een derde 
kandidaat benaderen. 
Er zijn dit jaar 4 aftredende kerkenraadsleden, welke in januari herbevestigd 
worden. 
We zijn er erg blij mee. Er moet nu een datum worden geprikt voor de 
herbevestigingsdienst.  
De voorzitter vraagt of iemand nog heeft nagedacht over de functie van 
jeugdouderling en of er hiervoor nog namen zijn bedacht. D CvK 
afgevaardigde vraagt zich af of we misschien van het woord ouderling af 
moeten stappen. Het kan wellicht ook een jeugdwerker zijn. Er zijn wel 
mogelijkheden maar daar zitten wel financiële plaatjes aan. Wellicht kunnen 
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we dit ook samen met anderen kerken doen. In het CvK zal dit besproken 
worden. Iedereen is het hiermee eens. 

8. Solidariteitsfonds 
Dit punt wordt wegens afwezigheid van Antje doorgeschoven naar de 
november vergadering. 

9. Rapportages 
a. College van Kerkrentmeesters 

De CvK afgevaardigde meldt dat er wordt terug gekeken op 
een goedgeslaagde vrijwilligersavond. 
Er is een voortgangsoverleg geweest met onze pastor dat 
prettig verlopen is. 
De actie Solidariteitskas loopt nog. 
Er zal dit jaar geen najaars actie gehouden worden. Het CVK 
zal zelf uitleggen waarom deze niet gehouden wordt in een 
artikel in de In Eendracht. 
Er ligt een kleurenvoorstel voor het Stilte Centrum en de 
tarieven van de Ark zullen per 1 januari a.s. worden 
verhoogd. 

b. Taakgroep Eredienst 
Een ouderling deelt mee dat de Jongerenkerk van start gaat. 
1 x per 2 maanden onder kerktijd wordt deze gehouden in de 
JOR onder leiding van 2 gemeenteleden. De EAT & Meet zal 
4 x per jaar plaatsvinden onder leiding van 2 gemeenteleden. 
Op 20 november a.s. zal er weer een Johan de Heer dienst 
plaatsvinden in onze kerk. 

c. Taakgroep Pastoraat 
Een ouderling meldt dat de taakgroep niet bij elkaar is 
geweest. 

d. College van Diakenen 
Een diaken meldt dat er een leuke actie komt. Er worden 
pompoenen gekocht en pitten gezaaid. Er komen ook 
recepten bij en dit gaat uitgedeeld worden in het teken van 
het Werelddiaconaat. Dit is in februari 2023. 
De diaconie wil de voortgang van de plantjes laten zien. 
Met dankdag (6 november) zal ook dit jaar de actie voor de 
Voedselbank voortgezet worden. De voedselbank heeft 
behoefte aan vlees en rijst. 
De diaconie heeft een voorstel om eens tieners in de 
roosteren als lector. Dit wordt opgenomen met de taakgroep 
eredienst. Er wordt ook geopperd om een kind het 
gebedenboek naar voren te laten brengen. 

e. Taakgroep jeugd  
Niet besproken in verband met afwezigheid van de dominee 
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f. Begeleidingscommissie predikant met bijzondere opdracht 
Een ouderling zegt dat de commissie niet bij elkaar is 
geweest 

g. Werk van predikant 
Omdat de dominee er niet is wordt dit niet besproken 

h. Werk van predikant/pastor 
De pastor geeft aan dat hij voortgaat met het bezoeken van 
de 80 plussers. Het bevalt hem uitstekend. Hij vraagt de 
kerkenraadsleden hem in te lichten als zij iets hebben waarbij 
hij kan helpen.  
 

10 Lief en leed in de gemeente 
 Daar dit punt vertrouwelijk is wordt dit derhalve niet genotuleerd. 
11        Vergaderrooster 2022 2023 
 Niemand heeft op of aanmerkingen op het rooster 
12 Rondvraag 
 Een diaken heeft een opmerking gekregen van een gemeentelid die het 

niet prettig vindt dat wanneer de kerkdienst online begint je niet de 
ouderling en de dominee ziet binnenkomen. Dat ligt soms aan diegene 
die de camera bedient.  

 Er wordt nog even over de Kerkproeverij gesproken die a.s. zondag zal 
plaatsvinden. Een ouderling vertelt dat zij samen met 2 andere 
gemeenteleden er voor gaan zorgen dat er een lange tafel voor in de 
kerk komt te staan waarop iedereen die aan het woord komt iets 
neerlegt. Het is de bedoeling dat mensen die een taak hebben in de 
kerk of een club leiden enz. iets vertellen daarover. Er wordt gehoopt op 
een goede opkomst. 

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

14 Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering af door iedereen te bedanken voor 
zijn/haar aanwezigheid en leest daarna een stukje voor uit een boek van 
Phil Bosmans getiteld: “Zoek de stilte” waarna we een moment stil zijn 
en afsluiten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. 

 
 

Volgende vergadering: donderdag 8 december, 19.30 uur (reguliere kr 
vergadering) 
Moderamen is gepland op donderdag 1 december ‘s middags 16.00 in de 
Ark. 
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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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