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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: Tine Nederveen-Barendregt, Margrietlaan 6, 
  3284 KM Zuid-Beijerland.  Mobiel: 06-4314 0427 
  Email: scriba.eendrachtskerkzb@gmail.com 
 
Familieberichten: 

Berichten van ziekenhuisopname, thuiskomst en geboorte    
doorgeven aan: Teuny v.d. Giesen-Langerak, tel: 0186 - 661930 
of mobiel: 06 2749 5140 
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”   APRIL      2023 
 

s.v.p. inleveren  vòòr  15   maart     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 
 
 
   5 maart 
 
  10.00 uur: 2de zondag in de 40-dagen-tijd, Biddag voor gewas en arbeid 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: paars 
  Oppas: Lotte v.d. Bie 
  Nevendienst: beide gr.: Mariska Blaak 
  Welkom: Leen en Bets Naaktgeboren 
  Ouderling van dienst: Ria de Groot 
  Diaken van dienst: Anja Boon 
  Koster: Gerrit Boon 
  Organist: Bastian Kooy 
  Collecte: 1 ZWO “uit liefde voor jou” 
    2 Kerk 
 

mailto:beamerteam@eendrachtskerk.nl
http://www.eendrachtskerk.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk
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   12 maart     Aangepaste Dienst 
 
  10.00 uur: 3de zondag in de 40-dagen-tijd,  
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: paars 
  Oppas: Jacqueline Voogt 
  Nevendienst:  beide gr.: Gerrit Boon 
  Welkom: Elly Pijl, Johan Jongman 
  Ouderling van dienst: Gerrit Boon 
  Diaken van dienst: Paula van der Wel 
  Koster: Jan Saarloos 
  Organist: Jacob van Nes 
  Collecte: 1 ZWO “uit liefde voor jou” 
    2 Kerk 
  
 
   19 maart 
 
 10.00 uur: 4de zondag in de 40-dagen-tijd 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: paars 
  Oppas: Lisette van Leeuwen 
  Nevendienst: gr. 1 t/m 5: Linda Bezemer 
  BC. gr. 6 t/m 8: Gerrit Boon 
  Welkom: Rob van Leeuwen, Tejo Vink 
  Ouderling van dienst: Jan Buth 
  Diaken van dienst: Peter de Hoog 
  Koster: Jaap Stolk 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte: 1 ZWO “uit liefde voor jou” 
    2 Kerk 
 
 
   26 maart 
 
 10.00 uur: 5de zondag in de 40-dagen-tijd 
  Ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
  Kleur kerkelijk jaar: paars 
  Oppas: Ellen Konijnendijk 
  Nevendienst: beide gr.: Marjolein Groenenberg 
  Welkom: Joke Breure, Lisette Wols 
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  Ouderling van dienst: Ben Heuser 
  Diaken van dienst: Marja Buth 
  Koster: Hans van Brakel 
  Organist: Bastian Kooy 
  Collecte: 1 ZWO “uit liefde voor jou” 
    2 Kerk 
 
 
Let op: vanaf nu om 9.30 dienst 
 
   2 april 
 
   9.30 uur: Palmpasen 
  Ds. S. de Vries, Alphen a/d Rijn 
  Kleur kerkelijk jaar: paars 
  Oppas: Marja Groenenberg 
  Nevendienst: beide gr.: Hanneke Zwijgers 
  Welkom:  
  Ouderling van dienst: Lia Stolk 
  Diaken van dienst: Anja Boon 
  Koster: Corné Wols 
  Organist: Adri Poortvliet 
  Collecte: 1 ZWO “uit liefde voor jou” 
    2 Kerk 
   

Leesrooster van de kindernevendienst voor  
de maand maart 
 
  5 maart Exodus 2:11-25  Mozes moet vluchten naar Midjan 
12 maart   Exodus 3:1- 4:17  Mozes wordt door God geroepen 
19 maart  Exodus 7-10  De farao buigt niet voor God 
26 maart Exodus 11   De laatste plaag voor Egypte 
 
 
 

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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Tuinploeg: 
 
18 maart 
 
Cees Smaal (L) 
Jan Pierneef 
Jaap van Oudheusden 
Gerrit Blaak 
 
 
 
 
 
 

Liturgische schikking 40 dagen tijd. 2023 
 
Deze periode staat er een schikking die er uitziet als een oog.  
 
Thema “Uit liefde voor jou”. 
 
Als basis voor de schikking gebruiken we kronkelige takken.                                                                                                
Liefde  is je  inleven in de verhalen van de ander.                                                                                                  
Liefde is niet een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen.                                                             
De wilgenkatjes verwijzen naar de levenskracht van het evangelie.                                                                          
Jute staat voor boete en inkeer net als de paarse kleur . 
 
Open ogen.                                                                                                                                                                       
Zien,                                                                                                                                                                               
kijken,                                                                                                                                                                                     
gezien worden.                                                                                                                                                              
Wat zie jij? 
 
Zien is aandacht                                                                                                                                                                            
voor alles wat we meemaken.                                                                                                                                           
Het is dieper ingaan                                                                                                                                                                 
op wat er in deze wereld gebeurt.                                                                                                                                                                   
Zien is je bewust worden                                                                                                                                                            
van de noden van de mensen.         
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Uit de pastorie 
 
Onderweg naar Pasen: Psalm 22  

Als je de vier Evangeliën, geschreven door de 
vier evangelisten Mattheüs, Marcus, Lucas en 
Johannes, naast elkaar legt, kom je tot de 
ontdekking dat Jezus terwijl Hij aan het kruis 
hangt, zeven kruiswoorden, zeven korte 
zinnetjes heeft uitgesproken. Geen van de 
evangelisten noemt ze allemaal. Zij hebben elk 
hun eigen keuze gemaakt. Marcus en Mattheüs 
noemen het eerste vers van Psalm 22 als het 
laatste woorden die Jezus spreekt, vlak voor Hij 

sterft: “Eli, Eli lama Sabachtani?” Dat is Aramees, de moedertaal van Jezus en 
betekent: “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?” Het zijn 
aangrijpende woorden die de eenzaamheid van Jezus in zijn laatste momenten 
indringend weergeven.  
 
Algemeen wordt aangenomen dat Jezus met deze uitroep Psalm 22 citeert. Niet 
alleen omdat vers 2 van deze psalm precies zo luidt, maar ook omdat allerlei 
elementen uit de psalm terugkeren in het lijdensverhaal van Jezus. Als je het 
Evangelie van Mattheüs eens open slaat bij hoofdstuk 27 vanaf vers 32 en 
daarnaast Psalm 22 leest, dan ontdek je opmerkelijke overeenkomsten. Dat is 
geen toeval. Psalm 22 heeft een belangrijke rol gespeeld toen de evangelisten 
probeerden om weer te geven wat er op Goede Vrijdag gebeurde, hoe Jezus de 
kruisiging heeft ervaren.  
 
Psalm 22 vertelt het verhaal van een man of vrouw die het naar God 
uitschreeuwt. Hij of zij beklaagt zich tegen God over zijn vijanden en over zijn 
positie tegenover die tegenstanders. Maar de psalm is niet alleen een 
klaagzang. Er klinkt nadrukkelijk ook lof aan God. God wordt gedankt voor de 
hulp die Hij biedt. De stemming van de dichter wisselt. De dichter weet van 
eenzaamheid én verbondenheid.  
 
En als wij dan deze psalm overdenken, dan mogen we geloven dat het lijden 
van Christus niet het laatste, zeker niet het enige is geweest. Zijn verlatenheid 
aan het kruis was intens, maar Hij kende Psalm 22 helemaal en wist dat Hij door 
de diepte heen door God vastgehouden zou worden, na strijd en lijden opgericht 
zou worden.  
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Psalm 22     Dag en nacht roep ik om hulp, 
Mijn God, laat me niet in de steek!  maar U antwoordt niet , U bent stil. 
Waarom hoort U mij niet huilen?  Mijn voor ouders konden op U bouwen, 
en ik dan? Ben ik soms een worm?  Heer, help me toch met uw kracht, 
Iedereen ziet mij kruipen en lijden  red me van die pesters, laat U zien! 
maar ze lachen en wuiven me weg.  Ik zal eeuwig uw naam bezingen 
Ze bespotten zelfs U, God ze vinden tegen al wie het maar wil horen: 
dat U mij maar redden moet.  De heer liet me niet in de steek 
Ik loof U al heel mijn leven,   toen ik veracht werd en vernederd! 
U was er al vóór mijn geboorte,  Laat mij niet voor gek staan met mijn  
U legde me aan mijn moeders borst, geloof. 
en nu vind ik U niet meer.   Dat alle mensen die God zoeken, U 
Vijanden staan om me heen   vinden. 
Te brullen als een groep stieren.  Dat alle mensen op aarde voor Hem 
Ik ben uitgedroogd, vermagerd,  buigen 
Je kan al mijn botten tellen.   En Hem dienen, de koning van alles! 
Zij lachen, ze jatten mijn kleren.  Marjet de Jong 
(met dank aan www.kinderwoorddienst.nl)  

 
 
Bij de diensten 
Zondag 5 maart. Ook dit jaar besteden we aandacht aan de Biddag voor 
gewas en arbeid. We bidden God om zijn zegen over de vruchten van de aarde 
en de vruchten van ons werk. Wel vervolgen de lezingen uit Exodus: Exodus 2: 
11-22, Mozes vlucht weg uit Egypte en komt in Midjan terecht.  
Zondag 12 maart. Als gemeente verheugen we 
ons op deze zondag. Voor het eerst sinds de 
coronatijd wordt er in ons midden weer een 
Aangepaste Dienst gehouden. Dit is een 
laagdrempelige dienst die speciaal voor mensen 
met een verstandelijke beperking wordt 
georganiseerd. Deze diensten worden al vele 
jaren door heel de Hoeksche Waard 
georganiseerd en als gemeente vinden we het fijn 
dat wij nu aan de beurt zijn. De dienst is 
voorbereid met Piet Gootjes uit Oud-Beijerland en 
Ria Korstjen uit Goudswaard. We sluiten aan bij 
de Bijbellezing van het Paasproject: Exodus 3: 1-
15. Interkerkelijk koor ‘Kairos’ uit ’s Gravendeel is 
aanwezig om voor en met ons te zingen. Welkom!!  
 
 
 

http://www.kinderwoorddienst.nl/
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Zondag 19 en 26 maart. We vervolgen de lezingen 
uit Exodus en zijn getuige van de heftige strijd tussen 
de Egyptische farao en Mozes en zijn God. De God 
die zich kort daarvoor heeft bekend 
gemaakt als “IK ZAL ER ZIJN”. De 
God van Abraham, Izaäk en Jakob, 
die de ellende van zijn volk niet kan 
aanzien, die mensen wil bevrijden van 
hun pijn en strijd. We lezen uit 
Exodus 7-11.  

 
 

Ontmoetingsgroepen 
In de maand maart komen beide Ontmoetingsgroepen bij 
elkaar.  
Op woensdag 23 maart komt de Ontmoetingsgroep 
45+++  bij elkaar. Deze groep is een combinatie van de 
groepen 45-65 en 65plus.  

Op donderdag 24 maart komt de Ontmoetingsgroep 25-45-jarigen vanaf 
20.00 uur bij elkaar in de Ark. Beide avonden staat de koffie om 19.45 uur klaar. 
De avonden worden voorbereid en geleid door ds. Antje.  
Heb je zin in een goed gesprek in een gezellige sfeer, schuif dan alsnog 
aan…… 
Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. U/jij hoeft zich niet aan te melden.  

 
Zanggroep Stille Week 
 
Evenals vorig jaar zal een zanggroep uit eigen gelederen een bijdrage leveren 
aan de diensten in de Stille Week. Dit jaar gaat het om de diensten op Witte 
Donderdag en op Stille Zaterdag. Voor beide diensten worden een paar liederen 
ingestudeerd. 

Zondag 19 maart 
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.  

 

Zondag 26 maart  2023 

3de Eat & Meet 
Voor wie: 12 t/m 18-jarigen 

Plaats: Tuinweg 21, bij Marius en Ellen 
Konijnendijk 

Tijd: 18.00 – 20.00 uur 

Gezellig samen eten en kletsen! 
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Hou jij van zingen en wil je in de Stille Week 
bijdragen aan de diensten, meld je dan aan bij 
riadegroot14@outlook.com 
 
 
 
 
Met een hartelijke groet, Antje Groenendijk-Meindersma  

 
 
 
 
 

Reis naar Jimramov 
 
Dit jaar gaan we weer op bezoek bij onze partnergemeente in Jimramov. 
De datum is: 15 t/m 19 juni. 
We nodigen u uit eens mee te gaan, het is een mooie ervaring om als gemeente 
met elkaar op reis te gaan. 
 
In Jimramov kijken ze er naar uit ons weer te ontmoeten. 
 
De kosten zijn € 200,00 pp en voor informatie en op geven kunt u bellen naar: 
Hugo Weij tel:     06 15593560 
Hilda de Zeeuw:  06 12115087 

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……. 

 

mailto:riadegroot14@outlook.com
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VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 
Datum en tijd: 12 januari 2023, 19.30 uur  
Locatie :  De Ark, Koninginneweg 4, Zuid-Beijerland 
Aanwezig :  Jan Buth (preses), Ard van den Berg, Lia Stolk, Ria de Groot,   
      Ben Heuser, Gerrit Boon, Hans van Brakel, Marja Buth,  
      Anja Boon, Paula van der Wel, Peter de Hoog   
Afwezig (m.k.): Antje Groenendijk (vakantie), Hans Vreeman 
Notulist :   Leny Jongman 
 
1. Opening 
De preses opent de vergadering, heet alle aanwezigen van harte welkom en 
geeft het woord aan de predikant pastor die de bezinning heeft voorbereid. 
 
2. Bezinning 
De predikant pastor ontsteekt de paaskaars en opent met de bezinning, die 
begint met Simeon in de tempel als Jezus daar opgedragen wordt door zijn 
ouders. Hij leest een stukje uit Lucas en vervolgt met Simeons levenskompas. 
De Geest van God rust op Simeon. De kern bij Simeon is wachten op Gods 
belofte. Dat is naast ontnuchtering ook bemoediging. Ook wij kunnen door de 
Geest diep verbonden zijn met God. Wij krijgen dit zo in het begin van januari 
door Simeons Kompas mee. De bezinning wordt afgesloten met gebed.  
 
3. Goedkeuren van de notulen vergadering 8-12-2022  
Het verslag wordt doorgenomen, geeft geen aanleiding tot aanpassingen en 
wordt derhalve goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de notulist.  
      
4. Vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld. Er is één punt voor de rondvraag. 
 
5. Ingekomen stukken/Mededelingen 
5.1 Ingekomen stukken:  
 De preses neemt de ingekomen stukken door. Er zijn geen opmerkingen.  
5.2 Mededelingen:  
5.2.1 De preses meldt dat de begroting van het CVK is goedgekeurd. Op dit  
 moment is de begroting van de diaconie door een misverstand nog niet  
 goedgekeurd. De goedkeuring volgt z.s.m. 
5.2.2 Vooruitlopend op de (her)bevestigingsdienst op 29 januari a.s. is er een  
 bijeenkomst geweest met de kerkenraadsleden die (her)bevestigd  
 worden en de predikant. Alle aanwezigen hebben deze bijeenkomst als  
 prettig en opbouwend ervaren.  
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5.2.3  De preses heeft aan de Commissie Partner Gemeente Jimramov  
 gevraagd waar zij het kleed van Jimramov willen ophangen. Dit punt  
 wordt verder behandeld door het CvK.  
5.2.4  De preses meldt dat de predikant een bedankje heeft ontvangen voor de  
 vele werkzaamheden die tijdens de periode van Kerst en Oud en Nieuw  
 zijn uitgevoerd. 
5.2.5 De kerkenraad heeft van een gemeentelid een stoepbord ontvangen. Op 
 dit bord kunnen allerlei mededelingen worden gezet, denk hierbij  
 bijvoorbeeld aan de wekelijkse koffieochtend op de woensdag. Dit punt 
 zal nader worden besproken in het CvK en komt terug in de kerkenraad.  
 
6. Diensten in coronatijd 
De kerkenraad besluit om de diensten voorlopig op dezelfde wijze voort te 
zetten. Een aantal kerkenraadsleden zou graag zien dat het collecteren tijdens 
de dienst weer wordt ingevoerd, omdat zij dit zien als een wezenlijk onderdeel 
van de eredienst. In maart a.s. zal hierover een definitieve beslissing genomen 
worden.  
 
7. Inzet 3e collecte 
Het CvK geeft aan dat een derde collecte ongeveer 3500 euro per jaar oplevert, 
een bedrag dat de kerk eigenlijk niet kan missen. Het merendeel van de 
kerkenraad vindt een derde collecte niet nodig; immers, als er echt geld nodig 
is, dan is de ervaring dat de gemeente bereid is geld te geven. Met het voorstel 
om incidenteel een 3e collecte te houden is de kerkenraad het wel eens.  
 
Besluit: de kerkenraad besluit te stoppen met de derde collecte en gaat akkoord 
met het incidenteel houden van een derde collecte.      
 
8. Jeugdwerker 
De preses vraagt ieder kerkenraadslid aan te geven wat zij denken over het nut 
en de noodzaak van de inzet van een speciale jeugdwerker.  
De volgende opmerkingen worden gemaakt: 
• Er bestaat twijfel of een jeugdwerker meer kan bereiken dan de huidige 

inzet vanuit de kerkenraad;  
• Er zijn stemmen die toch liever kiezen voor een jeugdouderling;  
• Voorgesteld wordt om een jeugdwerker uit te nodigen om tot een duidelijk 

inzicht te komen wat een jeugdwerker doet, wat deze kan betekenen voor 
de jeugd en of dit aansluit bij onze wensen. 
 Voordat een dergelijk gesprek plaatsvindt is het raadzaam om als 
kerkenraad een goede opdrachtomschrijving op te stellen. Na het gesprek 
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met de jeugdwerker kan bekeken worden of wij die kennis en 
vaardigheden alsnog zelf kunnen uitvoeren.  

• Voorgesteld wordt een commissie in te stellen, die ondersteund wordt 
door de kerkenraad en werkinformatie kan ophalen via de site Kerkpunt: 
https://kerkpunt.nl/thema/jeugdwerk/. 

• Opgemerkt wordt dat een jeugdwerker een investering is en dat er 
jongeren nodig zijn, evenals de ouders van de jongeren. De jeugd moet 
gereedschap krijgen, maar dienen het uiteindelijk zelf te organiseren. Uit 
onderzoek blijkt dat de jongeren de kerkenraadsleden vaak ‘te oud’ 
vinden, wat de aansluiting bemoeilijkt. Een jeugdwerker zou, als een soort 
intermediair tussen kerkenraad en jongeren, een goede rol kunnen 
spelen.  

 
Besluit: de kerkenraad besluit een commissie te vormen, waarin 2 
kerkenraadsleden, enkele jongeren en ouders 40+ deelnemen, die een visie op 
het jeugdwerk voor onze kerk gaan opstellen.  
 
9. Energiefonds 
De commissie is 1 keer bij elkaar geweest en daarna zijn de brieven huis aan 
huis over het dorp verspreid. Er is inmiddels € 9050 ontvangen. Er zijn 
momenteel 18 adressen die geholpen kunnen worden en de verwachting is dat 
er nog meer adressen bijkomen. Een aantal adressen is al bezocht. Contact 
met de Voedselbank leverde niets op omdat zij zich inzetten voor de gehele 
Hoeksche Waard en dus niet alleen voor Zuid-Beijerland. De commissie merkt 
dat de actie werkt omdat het een specifieke Zuid-Beijerlandse actie is; zij is 
specifiek van en voor ‘ons dorp’.  
In deze context komt het succes van de voedselkastjes (een project van de 
diaconie) aan de orde. Er wordt een nieuw voedselkastje geplaatst bij de 
woning van een van de kerkenraadsleden. De commissieleden worden bij 
monde van de preses bedankt voor hun inzet. Nadere informatie volgt.  
 
10. Alternatief verjaringsfonds 
Opgemerkt wordt dat er nog geen vervanging is gevonden voor dit fonds. De 
mensen die nog over waren van het verjaringsfonds zijn bedankt en het geld is 
gestort op de algemene rekening van het CVK. 
 
11. Rapportages 
• College van Kerkrentmeesters 

*) In de periode van 14 tot 28 januari wordt de actie Kerkbalans 
gehouden. 

 *) Er wordt een aanvang gemaakt met het Stiltecentrum.  
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 *) De Ark heeft in 2022    €  28.000  opgebracht.  
*) Op 26 januari geeft een gemeentelid een presentatie over biologische 
landbouw en duurzaamheid.  

 *) Voor de geldstroom wordt er een afspraak met de gemeente Hoeksche  
 Waard over het plan voor de nieuwbouw.  
 *) de leden van de stuurgroep Groene Kerk zijn bekend 
 *) Na de eredienst van 5 februari wordt er bij het koffiedrinken aandacht  
 besteed aan de Groene Kerk en aan het beleidsplan 2022-2026.  
• Taakgroep Eredienst 

De taakgroep eredienst heeft niet vergaderd sinds de vorige vergadering 
van de kerkenraad op 8 december 2022. 

• Taakgroep Pastoraat 
 *) De taakgroep pastoraat heeft niet vergaderd sinds de vorige  
 vergadering van de kerkenraad op 8 december 2022.  

*) Er wordt aandacht gevraagd voor het vermelden van de opsteller van 
een In Memoriam. Dit is gebruikelijk, echter de laatste keer werd de naam 
van de opsteller niet genoemd.  

• College van Diakenen 
 *) Zondag 5 februari is Wereld Diaconaat dag. Er worden o.a. zakjes met  
 pompoenpitten uitgedeeld tijdens de dienst door de diaconie.  

*) De zendingsbusjes die geteld zijn hebben ruim  € 400  opgebracht. Het 
geld wordt besteed aan de Stichting MAF (Mission Aviation Fellowship: 
https://www.maf.nl/) 

 *) Aan de kerkenraad wordt toestemming gevraagd om de  
 gemeenteleden de gelegenheid te bieden om een huispaaspaars  
 2023/2024 te bestellen/aanschaffen. De kerkenraad gaat hiermee  
 akkoord. De uitvoering ligt bij de diaconie.  
 *) Voor de oude paaskaars is een gegadigde, waarmee de kerkenraad  
 kan instemmen.   

Besluit: de kerkenraad besluit akkoord te gaan met het aanschaffen van 
een huispaaskaars door gemeenteleden. De diaconie verzorgt de 
uitvoering.  

• Taakgroep Jeugd 
 Dit punt is niet besproken. 
• Begeleidingscommissie predikant met bijzondere opdracht 
 De begeleidingscommissie heeft niet vergaderd sinds de vorige  
 vergadering van de kerkenraad op 8 december 2022. 
• Werk van predikant/pastor 
 De predikant/pastor merkt op dat hij het heel prettig werken vindt in onze  
 gemeente. De samenwerking met de predikant verloopt goed. Wanneer  
 de kerkenraad van een gemeentelid hoort dat zij/hij graag bezoek van  
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 hem ontvangt, dan hoort hij dat graag.  
 
12. Lief en leed in de gemeente 
 Dit punt is vertrouwelijk en wordt dan ook niet genotuleerd. 
 
13. Rondvraag 
 Een kerkenraadslid vraagt of het mogelijk is of de letters op de beamer  
 zwarter gemaakt kunnen worden, naar aanleiding van opmerkingen uit de  
 gemeente dat de letters moeilijk te lezen zijn, zeker als men achter in de  
 kerk zit. Dit punt zal worden nagevraagd bij het beamerteam.  
 
14. Actualiseren actie/besluitenlijst en controle van de jaaragenda 
De preses neemt de actie/besluitenlijst door en deze wordt verder 
geactualiseerd. De jaaragenda wordt gecontroleerd. Opgemerkt wordt dat dat 
de evaluatie van het moderamen nog opgenomen moet worden op de agenda 
van de kerkenraadsvergadering in februari a.s. 
 
15. Sluiting 
Een kerkenraadslid die de sluiting dit keer verzorgt, noemt een aantal Bijbelse 
figuren die allemaal ‘iets mankeren’. Dit in de context van argumenten die 
mensen aanvoeren wanneer zij voor een kerkelijk ambt gevraagd worden. 
Hierna wordt de vergadering afgesloten met een gebed.  
 
   
Volgende vergadering Kerkenraad: donderdag 9 februari, 19.30 uur in de Ark.  
Volgende vergadering Moderamen: woensdag 1 februari, 19.30 uur in de Ark. 
 
 
 
 
 
 
 

Derde collecte 
 
Het is u vast wel opgevallen dat de derde of uitgangscollecte sinds  
de coronacrisis niet meer wordt gehouden. In overleg met de kerkenraad is 
besloten de derde collecte voortaan achter de hand  
te houden voor speciale acties. 
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Actie Kerkbalans 
 
Na de bekendmaking van de opbrengst van de Actie Kerkbalans zijn er  
nog enkele toezeggingen binnengekomen. De teller staat nu op  
€ 119.000,00!  We zijn dankbaar dat er in deze financieel onzekere tijd toch zo 
ruimhartig is gegeven! 
De komende tijd gaan we als CvK aan de slag met de analyses van  
de actie, zodat we ons toekomstige beleid hier zo goed mogelijk op af kunnen 
stemmen. In volgende uitgaven van In Eendracht kom ik daar graag op terug. 
 
Voor nu: dank aan de vrijwilligers die zich hebben ingezet om deze actie te 
doen slagen en natuurlijk dank aan alle gevers! 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,  
Hans van Brakel 
 
 
 

COLLECTEVERANTWOORDING JANUARI 2023: 
 
KERK  
Collecte en digitaal                                          €. 655,40 en €. 225,83 = €. 881,23 
 
Gift                       €.   20,00 
 
DIACONIE 
Collecte, bank en digitaal    
                   Red een kind               €. 311,25 en €. 60,50 en €. 5,55 = €. 377,30 
                   Kinderfonds Mamas    €. 278,34 en €. 82,50 en €. 5,55 = €. 366,39  
           Ora voedselpakketten Oekraïne (5 febr. nog een collecte voor dit 
doel)                                                                                                                                                                                            
                                                          €.  153,60 en €. 5,55                  = €. 
159,15                                                                                  
  
Gift bloemen                                                                                           €.      5,00 
Verjaardag fonds                                                                                    €.    87,51 
 
Hartelijk bedankt allemaal! 
 
Namens de diaconie, Paula van der Wel. 
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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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HELP MEE 
Zuid-Beijerland nog  

mooier te maken! 
Een prachtig mooie en kostbare schepping in bruikleen waar we 
met elkaar verantwoordelijk voor zijn. 
 

Zuid-Beijerland. 
Een dorp midden in de natuur. Een dorp waar we trots op mogen 
zijn. 
Maar wie tijdens een wandeling of een fietstochtje eens goed om 
zich heen kijkt, ziet dat het niet alleen  mooi is, maar dat 
zwerfafval de natuur ontsierd. 

Rommel die niet in de natuur thuis hoort .   

De werkgroep “Kerk in het Dorp”  wil een                                  

grote voorjaarsschoonmaak organiseren.  

Helpen jullie ook mee? 

11 maart 
2023 

Start en eindpunt: 

Kerkplein 

9.30 -11.30 uur 

Na afloop een 
bakkie 

koffie/thee 

 
 
 
 
 

Meld je even aan 
via de website 

Kerkinhetdorp.zb@gmail.com 
 

werkgroep 

Kerkinhetdorp 

Leen Bottenberg 

Alice Weij 

Gertrude Slok Soede 

 


