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ALGEMEEN

Woord vooraf
Wij zijn dankbaar en verheugd u het eerste nummer van
het blad getiteld ‘Diascoop’ van de Hervormde Gemeente
van Oud-Beijerland te kunnen presenteren. De naam van
het blad is een combinatie van de woorden ‘diaconie’ en
‘telescoop’. Een telescoop is een instrument om iets wat zich
veraf bevindt, dichterbij te halen. Misschien is het werk van
de diaconie ook voor u iets wat ‘veraf’ staat.
Daarom is als naam voor dit nieuwe blad ‘Diascoop’ gekozen.
Wij willen het diaconaat in onze gemeente graag ‘dichter’
bij u brengen en u als gemeente meer te betrekken bij wat
diaconaat is en hoe we hier in onze gemeente invulling aan
(kunnen) geven. Het is tenslotte onze roeping om als lid van
de gemeente om te zien naar elkaar en de naaste met raad
en daad bij te staan.
Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat het tot opbouw
van de gemeente mag dienen.

4

A LG E M E E N

Meditatie
In deze eerste editie van Diascoop wil ik met u nadenken
over waarom het zo belangrijk is dat u na gaat denken of blijft denken - over uw diaconale taak. We hebben al
vaak geschreven over het diaconaat, waarbij we proberen
duidelijk te maken dat dit niet iets is van een aantal
diakenen, maar een opdracht is voor iedereen en de hele
gemeente.
De Heere Jezus heeft zelf het diaken-zijn geïntroduceerd
en Hij heeft persoonlijk les gegeven in diaconaat. In de
Griekse vertaling van het Oude Testament kwam het hele
woord diakonos niet voor. En wat belangrijker is: nergens in
de wereld van die dagen gold dat woord dienaar, diakonos,
als iets moois waar je naar zou moeten streven. Iets wat van
waarde is en wat je in de dienst van de Heere een plaats zou
willen geven. Maar daar tegenover bepleit de Heere Jezus
keer op keer een omkeer, een verandering van denken.
Meermalen staat van de Heere Jezus een woord in deze
zin opgetekend: “…maar wie onder u groot wil worden, die
moet uw dienaar zijn.” Tegen de moeder van de zonen van
Zebedeüs zei de Heere Jezus: “U weet dat de leiders van de
volken heerschappij over hen voeren, en de groten gezag
over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn; maar
wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn.”
(Mat. 20:26). En als de Heere Jezus de mensen waarschuwt
tegen hoogmoed, zegt Hij: “En u mag niet meesters
genoemd worden, want Een is uw Meester, namelijk
Christus. Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn”
(Mat. 23:10v). Ten slotte, toen Jezus gezeten was aan de
avondmaalstafel en de discipelen streden om de ereplaats,
toen zei Hij: “De koningen van de volken heersen over
hen, en wie macht over hen hebben, worden weldoeners
genoemd. Bij u echter moet dat zo niet zijn, maar de
belangrijkste onder u moet als de jongste worden en wie
leiding geeft als iemand die dient. Want wie is belangrijker:
hij die aanligt of hij die bedient? Is het niet hij die aanligt?
Ik echter ben in uw midden als Iemand Die dient.” (Luk.
22:25v).
Voelt u wat een geweldig gewicht deze woorden hier
hebben? Zo zagen we, hoe Jezus de discipelen zélf het
begrip dienen inprentte. Maar je kunt ook zeggen, dat
Jezus hen persoonlijk les gegeven heeft in het diaconaat.
Dat gebeurde eveneens aan een maaltijd, beschreven in
Johannes 13, de geschiedenis van de voetwassing. Dat is een
les in diaconaat, gegeven door Jezus Christus zelf. We lezen
dat Jezus zichzelf een schort omdeed en dat Hij de voeten
van de discipelen begon te wassen. Toen kwam Hij bij Petrus.
De Petrus, die van het lijden van Christus al niks wilde weten
en die daarom ook van Zijn vernedering niet wilde horen.
“U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen!” En dan
zegt Jezus iets opvallends: “Als Ik u niet was, hebt u geen
deel aan Mij”. Zo zwaar ligt dat. De Heere Jezus zegt niet dat

Petrus er anders niet helemaal bij hoort, maar Hij zegt heel
radicaal: “dan heb je geen deel aan Mij”. Dat betekent dat
Petrus, wil hij werkelijk een discipel zijn en delen in het heil,
dat persoonlijk zijn voeten gewassen moeten worden door
Jezus. Dat Gods Zoon zich ook voor hem vernederd heeft. Zo
alleen kan hij deel hebben aan Christus en voordat hij later
de taak zou kunnen vervullen waar zijn Meester hem toe zou
roepen.
Wie diaken, dienaar, wil zijn, moet discipel worden. U moet
persoonlijk doordrongen zijn van de genade Gods in Jezus
Christus. Petrus kon geen deel hebben aan Jezus als hij zich
de voeten niet liet wassen. Als hij niet zou ondervinden wat
het offer van Christus betekent. Als u deel hebt aan Hem,
dan kunt u Hem navolgen als een discipel en dan kunt u
delen in Zijn liefde en dan kunt u er ook van uitdelen. Dit lijkt
me heel belangrijk: de oorsprong van alle diaconaat is aan
de voeten van Christus. Het fundament dat al het diaconaal
werk draagt is de zelfopoffering van Hem die de diaken bij
uitstek is, Jezus Christus.

Diaconaat komt vanzelf
Toegegeven, we hebben het nu nog steeds over de
Diaken met een hoofdletter. Echter, we komen nu bij ons
persoonlijk en de diaconale gemeente. De plaats waar we
onder Gods Woord samen komen en waar het diaconaat
begint. Het diaconaat is niet begonnen met diakenen, het
begon met Christus en via Hem met de gemeente. Voordat
er maar één diaken was gekozen, was het diaconale werk
er al. We lezen het in Handelingen 2: het allereerste wat
er in de nieuwe gemeente gebeurde, was dat er diaconaat
ontstond. “En allen die geloofden, waren bijeen en hadden
alle dingen gemeenschappelijk; en zij verkochten hun
bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen,
naar dat ieder nodig had” (Hand. 2:44v). Het kan niet anders.
Waar mensen geraakt zijn door Christus’ ontferming, daar
ontfermen ze zich over elkaar en wie er op hun weg komen.
Zij brachten eten mee voor wie het nodig had. “…en terwijl
zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk
voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart; en
zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de
Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de
gemeente toe.” (Hand. 2:46v).
Daarom mag u met recht zeggen: de diaconie in de
gemeente is begonnen aan de avondmaalstafel. Het
avondmaal was toen nog een echte maaltijd en dan namen
de mensen te eten mee voor wie het minder hadden. Dat
was er al voordat de eerste diaken was gesignaleerd en
nog altijd is de kern van het diaconaat, dat gemeenteleden
elkaar dienen met alle genadegaven die hun verleend zijn. Ik
wens u daarbij Gods zegen toe!
Arnoud van den Boogaart, voorzitter

A LG E M E E N
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Audiodienst
Samen met Cor Reedijk is Wilfred Appeldoorn één van de
technische mensen achter de audiodienst. “De kerktelefoon
heeft niet meer zoveel met de telefoon of de KPN te
maken”, vertelt Wilfred. “Maar het begrip bestaat nog
steeds, het meeluisteren met de kerkdienst in je eigen kerk.”
Het aantal mensen dat gebruik maakt van de kerkradio
is niet precies te zeggen. Er zijn namelijk verschillende
manieren om onze kerkdiensten te beluisteren zoals
kerkradio ontvanger of via de website van de kerk door
middel van computer, tablet of mobiele telefoon. Overigens
is het meeluisteren niet alleen bedoeld voor ouderen die
niet meer naar de kerk kunnen komen. Ook gemeenteleden
die tijdelijk niet mobiel zijn, kunnen een aansluiting krijgen.
Dit kan thuis in de eigen woning zijn, maar ook in een
verzorgings- of verpleegtehuis. Mensen hoeven niet bang
te zijn dat het te ingewikkeld is. We plaatsen een kastje
met een paar knoppen: aan/uit en harder of zachter. Ook
de diverse bijeenkomsten vanuit het kerkelijk centrum
Maranatha worden via de kerkradio uitgezonden.

Afbeelding: gravure van Albrecht
Dürer (1471 – 1528)

Voorbede in kerkdienst en gebedskring
Als u de voorbede of dankzegging van de gemeente in
de kerkdienst wenst, laat dit tijdig aan uw wijkpredikant
of -ouderling weten. We kennen ook de bidstonden op
zaterdagavond. Als u gebedspunten heeft kunt u deze
eveneens doorgeven aan uw wijkouderling of op de
avond zelf bij de leiding van de bidstond.
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Gemeenteleden die een preek nogmaals willen beluisteren,
kunnen bij ons terecht voor een download mogelijkheid
van kerkdiensten die in de Dorpskerk en Bethelkerk zijn
gehouden.
Ook bestaat de mogelijkheid om na registratie een
mailbericht te krijgen met daarin het adres waar de preken
wekelijks te downloaden zijn. Als u niet over internet
beschikt kunt u de kerkdiensten ook nog steeds op CD
bestellen.
Wilfred en Cor geven de luisteraars nog graag een tip mee:
“Meld het als er storingen zijn. Dan verhelpen we het zo
spoedig mogelijk.”
Voor (technische) vragen m.b.t. het meeluisteren
van kerkdiensten kunt u contact opnemen met
de audiocommissie via email audiodienst@
hervormdoudbeijerland.nl of bel naar de heer W.J.J.
Appeldoorn (0186-614650) of diaken C.P. Reedijk (0186610110).

Voorbede
van groot belang
Voorbede, persoonlijk, voor en door de gemeente, is
van groot belang. De gemeente wordt in Gods Woord
opgeroepen te bidden voor anderen, zoals voor de
gevangenen (Hebreeën 13: 3), en ‘voor alle mensen,
voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij
een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht
en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de
ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen
zalig worden en tot kennis van de waarheid komen’ (1
Timotheüs 2:1). Daarom heeft dit ook iedere zondag een
belangrijke plaats in de eredienst. In de kerkdienst wordt
op verschillende momenten gebeden. Alle gebeden
hebben een meer of minder diaconaal karakter. In de
voorbede, veelal het laatste gebed, wordt de nood en dank
van mens en wereld verwoord en om Gods ontferming
geroepen. Hier worden ook de diaconale noden genoemd.
De diaconale gemeente is daarmee ook solidair met de
mensen in nood: vanwege honger, vervolging, onvrijheid,
moeitevolle omstandigheden, enzovoort. De gemeente
is, geleid door Gods Geest, de nood gaan zien, alsook haar
verantwoordelijkheid ervoor. Maar ze weet ook van Gods
ontferming en verlossing en richt zich daarom vooral tot
Hem. Ze weet van haar beperktheid en van de grootheid van
God: dat brengt haar tot gebed.

Vervoersdienst
Voor gemeenteleden die slecht ter been zijn en niet over
eigen vervoer beschikken, is het mogelijk dat er vervoer van
en naar de kerk geregeld wordt.
Als u hiervan gebruik zou willen maken dan kunt u
contact opnemen met diaken R. de Reus (0186-613459;

Giftenbeleid
Wat is diaconaal geld en hoe wordt het
besteed?
Diaconaal geld is door de gemeente bijeengebracht voor
de sociaal en economisch zwakkeren in de samenleving.
Financiële steunverlening en giften aan hulporganisaties
horen daarbij. Van de diaconie mag worden verwacht dat ze
als een goede rentmeester het ingezamelde geld beheren
en diaconaal besteden.

Inzameling van de gaven
De inkomsten die de diaconie ontvangt, zijn afkomstig
van de inzameling tijdens de erediensten, de deurbussen,

mpdereus2012@gmail.com) of diaken J. Wildeman (0186603963; wild0670@planet.nl )
Mocht u zelf als vrijwilliger af en toe uw diensten
beschikbaar willen stellen als chauffeur dan kunt u zich
opgeven bij het team van Helpende Handen.

inkomsten uit pacht en rentebaten. Jaarlijks wordt in
overleg met de kerkrentmeesters het collecterooster
vastgesteld. De opbrengst van de collecten wordt
aangewend voor doeleinden van diaconale aard.
Naast de algemene diaconie-collecten zijn er de
bestemmingscollecten voor een specifiek doel, die worden
toegelicht in het kerkblad. Er wordt gestreefd naar
een evenwicht tussen lokale, landelijke en wereldwijde
bestemmingen.
Bij uitgangen van de kerk vind u van oudsher de deurbussen.
De bestemming van de deurbussen wordt door de diaconie
vastgesteld. Elke maand is er een ander diaconaal doel voor
de deurbussen. In het kerkblad wordt voorafgaande aan
de nieuwe maand aangekondigd en uitgelegd voor welk
diaconaal doel uw gaven worden gevraagd. Tevens wordt
aan het begin van de maand voorbede gedaan voor de
diaconale bestemming.

Diaconale besteding van de gaven
De diaconie streeft er naar om de ingezamelde gaven
en overige inkomsten uit te geven op die plaatsen waar
hulp nodig is. Dit kan plaatselijk, regionaal, landelijk en
wereldwijd zijn. De giftencommissie van de diaconie heeft
de taak om (middels vaste criteria) verantwoorde doelen
aan te dragen in de vergadering waar door het college
goedkeuring voor moet worden gegeven over de giften die
worden gedaan.

A LG E M E E N
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Thuis
Stelt u zich eens voor dat u noodgedwongen uw thuis moet
verlaten. Alles en iedereen moet u achterlaten, slechts
een paar tassen bagage kunt u meenemen. U komt terecht
in een dorp aan de andere kant van de wereld. U kent er
niemand, niemand kent u. U verstaat niet wat de mensen
zeggen, u kunt zichzelf ook niet verstaanbaar maken. U
voelt zich eenzaam.
Zo vergaat het miljoenen mensen in de wereld op dit
moment. Een aantal van hen is terecht gekomen in ons
dorp. Een dorp met een grote christelijke gemeente als je
alle christenen bij elkaar optelt. Een gemeente die leert
dat het haar taak is om de ‘ellendige ontheemden een
thuis te bieden’ (Jesaja 58:7). Als het goed is, merken de
‘ontheemden’ dit, nu ze in Oud-Beijerland wonen.
Een paar van hen mochten we in de afgelopen maanden
de hand reiken, met praktische en sociale steun. Het
ging om uitgenodigde vluchtelingen. Zij zijn uitgenodigd

door de Nederlandse regering vanwege hun uitzichtloze
of gevaarlijke situatie. Degenen die in juni aankwamen,
zijn inmiddels redelijk gewend in het dorp en hard bezig
met het leren van de Nederlandse taal. Degenen die eind
oktober/begin november arriveerden, staan nog aan het
begin van een lange weg om zich thuis te gaan voelen in
een vreemd land. Veel gemeenteleden zetten zich in om
te verven, vloerbedekking te leggen, technische klussen te
doen, schoon te maken en nog veel meer. Veel van u boden
spullen aan om de vluchtelingen een thuis-gevoel te geven.
Velen zijn nog steeds betrokken om de vluchtelingen te
ondersteunen in het dagelijks leven. Het is prachtig om te
zien hoe we elkaar als gemeenteleden aanvullen en ons
gezamenlijk mogen inzetten.
Ook in de toekomst blijft dit van groot belang. Er zullen nog
veel meer ‘ontheemden’ in de Hoekse Waard komen wonen.
Is dat geen geweldige kans om de liefde van de Heere Jezus
te laten zien? Doet u mee?

Sponsorkinderen Woord & Daad
Sinds 1979 sponsort onze gemeente een aantal kinderen
via de stichting Woord en Daad.
Op dit moment gaat het om de volgende 10 kinderen:
Aziz Sidibe

Burkina Faso

14-05-2001

Benjamine Koudougou

Burkina Faso

26-12-1998

Christa Rumi Mondol

Bangladesh

05-07-1997

Deepika Jajjira

India

17-03-2002

Irish Jinky Ditchella Pura Filipijnen

06-01-1996

Kasthuri Puli

India

02-05-1998

Kumari Dhara

India

12-12-1995

Miguel Lopez Orozco

Guatemala

15-07-2007

Talal Nasser Sandigan

Filipijnen

08-08-1996

Viswanadhan Yempala

India

02-02-1994

Elke jaar is de opbrengst van de deurbussen in de maand januari bestemd voor deze kinderen. Met deze steun kunnen zij naar
school en ontvangen zij kleding en voedsel. De kinderen schrijven regelmatig een brief aan onze gemeente. De jongeren
van Jeugddiaconiaat hebben de taak op zich genomen om de kinderen ook terug te schrijven. Over henzelf, over onze
gemeente en hoe de dagelijkse dingen hier gaan. Ook stuurt het Jeugddiaconaat bij de verjaardag van een sponsorkind een
brief of kaartje via Woord en Daad. Wanneer u of jij hier ook een bijdrage aan wilt leveren, neem dan contact op met het
Jeugddiaconaat.
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Exploitatie Diaconie
Een belangrijke taak van de diaconie is het inzamelen,
beheren en uitdelen van middelen ten dienste van
hulpbehoevenden binnen en buiten de gemeente. Het geld
dat de diaconie voor een bepaald doel inzamelt, is geld dat
gemeenteleden aan Christus geven. Vanaf dat moment
moet het die bestemming ook houden. Diaconaal geld is
gegeven voor hen die niet hebben, en zij hebben daarom
ook recht op dat geld. Het is niet van de diaconie: die

Exploitatie Diaconie (Euro)

ontvangt en beheert dat geld en deelt uit waar nood is.
Het financieële beleid van de diaconie is er daarom op
gericht om jaarlijks te komen tot een resultaat dat neutraal
tot licht negatief is. Verder is een evenwichtige verdeling
tussen lokale, landelijke en wereldwijde diaconale doelen
belangrijk. En de diaconie tracht steeds zo veel mogelijk
oog te hebben voor de actuele situatie in de wereld en bij
te dragen aan bijvoorbeeld noodhulpacties.

Begroting
2015

Begroting
2014

Rekening
2013

11.453
3.000
35.500
60.000

11.000
3.800
2.000
46.000
47.500

11.292
2.716
35.522
68.548

109.953

110.300

118.077

2.250
1.150
650
3.800
3.550
300
29.000
27.500
40.000

1.750
1.150
3.100
3.500
300
35.000
30.000
35.000

1.942
1.126
635
3.559
3.177
290
28.484
20.725
59.690

108.200

109.800

119.629

1.753

500

-/- 1.551

-

-

-/- 1.268

1.753

500

-/- 2.819

Baten
Baten onroerende zaken
Rentebaten
Opbrengst uit fondsen
Bijdragen levend geld
Door te zenden collecten
Totaal baten
Lasten
Lasten eigendommen en inventarissen
Afschrijvingen
Lasten kerkdiensten, catechese, etc.
Verplichten en bijdragen andere organen
Kosten beheer en administratie
Rentelasten en bankkosten
Diaconaal werk lokaal
Diaconaal werk landelijk
Diaconaal werk wereldwijd
Totaal lasten
Saldo baten - lasten

Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen
Resultaat

A LG E M E E N
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LOKAAL
Om u te dienen
Mij is gevraagd een stukje te schrijven over de pastorale arbeid onder onze gemeenteleden,
die in de verschillende verzorgingshuizen in en rond Oud-Beijerland vertoeven. In OudBeijerland zijn dat de Egmontshof, de Gravin Sophie, de Open Waard en de Zoomhoek. Rond
onze gemeente: Poorthuis te Nieuw-Beijerland, Dorpzigt te Zuid-Beijerland, Grote Weel te
Strijen, de Bliekenhof te Klaaswaal, Hofwijk in Mijnsheerenland, Zomerplein te Puttershoek
en de Korenschoof in Heinenoord.
“Om u te dienen.” Want mij is het voorrecht ten deel gevallen dit werk namens onze Heere
Jezus Christus te mogen verrichten. Hij is immers –naar Hij Zelf zei in Marcus 10:45- niet
allereerst gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven tot een
losprijs voor velen…. En dat o.a. in de bedding van onze Hervormde gemeente.
’t Is daarom zo nodig, dat ik het voortdurend biddend doe. Dat wil zeggen in tere gelovige, liefdevolle afhankelijkheid van en
aanhankelijkheid jegens Hem. Dan geschiedt het in zelfverloochening en getrouwheid. Wat komt het daar op aan!
Jezus sloot en sluit niemand uit. Wie hij/zij ook is. Dan overkomt het je; dat een dochter zegt: “Ja, maar moeder is onkerkelijk”
en we tijdens het bezoek sámen zingen: “Opent uwen mond, eis van Mij vrijmoedig”. Waarop het zorgpersoneel zegt: “We
wisten niet mevr …, dat u zo mooi kon zingen”! Of, en wat is dat rijk, dat vanuit de zorg gevraagd wordt: “Zou u hem/haar eens
willen bezoeken. Want hij/zij heeft behoefte aan een geestelijk gesprek.”
Om u te dienen. Vaak zeg ik ‘t: “Uw Heiland komt in feite op bezoek.” Hij zegt: “Waarmee kan Ik u van dienst zijn?” “Waar zit u
mee?” “Stort voor Mij uit uw ganse hart.” ’t Is toch zo’n innemende Persoon.
U begrijpt ‘t. Welke indruk krijgen onze ouderen van hun Heiland?
Dan doe je verrassende dingen op. Een van onze gemeenteleden –ze was ernstig ziek- schreef ik een kaartje na ’t bezoek,
met de woorden: “Blijf bij mij, Heer, etc.” Toen ik weer kwam, ging de bevende hand naar de woorden: “der hulpelozen Hulp,
verlaat mij niet”. Kijk, dat maakt je rijk. Ze had ’t verstaan. In haar onbeholpenheid was ze niet ongeholpen. Jezus bereikt Zijn
doel. Ze liet zich door Hem bedienen/helpen.
Zo zou ik door kunnen gaan. Als ’t goed behartigd wordt -en dat is mijn aanhoudende bede- is het een rijk werk. Of zoals een
van onze gemeenteleden me aanreikte:
			
			
			
			
			
			

“Mijn werken, willen en begeren
stel ik in dienst van Uwen Naam.
Wilt Gij alleen mijn kracht vermeren
dan ben ik tot die dienst bekwaam,
dan kan ik met blijdschap medewerken
Uw Rijk op aarde te versterken.”

			A. Belder.
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Betrokkenheid van de kerk op de
Zuidwester en gehandicapten catechese
3) Sinds het jaar 2000 wordt er in onze gemeente ook
aangepaste catechese gegeven. Deze vorm van catechisatie
is destijds opgezet onder leiding van Ds. Russcher. Voor een
tiental catechisanten wordt in het seizoen elke twee weken
catechisatie gegeven in de Bethelkerk. Op dit moment geeft
Ds. Boele leiding aan deze groep samen met de hulp van een
vaste groep vrijwilligers en de beide kostersechtparen van de
Bethelkerk.
Het enthousiasme van de deelnemers van verschillende
activiteiten en de zegen die we op dit werk mogen ervaren,
maken dat het een vaste waarde binnen onze gemeente is
geworden.

De Zuidwester, een organisatie voor begeleiding en verblijf van
mensen met een verstandelijke beperking, heeft verschillende
woonhuizen en activiteitencentra in Oud-Beijerland. In 1997
kwam vanuit de Zuidwester de vraag aan de verschillende
kerkelijke gemeenten in ons dorp om te komen tot een
nauwere betrokkenheid tussen deze gemeenten en de
Zuidwester. De algemene kerkenraad van onze gemeente
heeft daarop zitting genomen in een commissie onder leiding
van de pastoraal medewerker van de Zuidwester. In de loop van
de jaren zijn er 3 verschillende activiteiten in onze gemeente
ontstaan voor mensen met een verstandelijke beperking.
1) Elke zondagmorgen begeleiden een aantal vrijwilligers
enkele bewoners van de Zuidwester uit de woning aan de
Kloosring 111 naar de kerkdienst in de Bethelkerk. Arlé Bijl
verzorgt de coördinatie hiervan zodat elke zondag twee
vrijwilligers beschikbaar zijn.
2) In breder verband is er een commissie gevormd vanuit drie
gemeenten in Oud-Beijerland die met elkaar godsdienstige
vieringen houden voor de bewoners van de Zuidwester. De
naam van deze commissie is ICGV (Interkerkelijke Commissie
Godsdienstige Vieringen). De Evangelische Gemeente
Hoeksche Waard, de Christelijke Gereformeerde Kerk en onze
Hervormde Gemeente nemen deel in deze commissie. De
vieringen worden 3 maal per jaar op zondagmiddag gehouden
in het dienstencentrum van de Zuidwester aan de Van
Schendelstraat in Oud-Beijerland. De kerstviering vindt sinds
enkele jaren plaats in de Bethelkerk.
De voorgangers komen uit de betrokken gemeenten en
verschillende zanggroepjes geven hun medewerking aan de
vieringen. De bijeenkomsten wordt druk bezocht en voor
de begeleiding van de bewoners is er een behoorlijk aantal
vrijwilligers nodig.

Contactgegevens
Begeleiding zondagse diensten:
Arlé Bijl (0186) 61 13 93
Familiebijl@tiscali.nl
Diensten in de Zuidwester:
Johan Witteveen (0186) 61 23 92
johanenjenny@gmail.com
Catechisatie:
Jenny Witteveen (0186) 61 23 92
johanenjenny@gmail.com
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Ontmoetingsmiddag
Van september t/m mei wordt er een ontmoetingsmiddag
georganiseerd in zaal 1 van Maranatha. Het zijn middagen
van onderlinge ontmoeting, zingen, meditatie en
presentatie. De korte meditatie wordt zo mogelijk door
één van de predikanten gedaan. De presentatie kan sterk
variëren; veelal zijn het de goede doelen waar wij als
gemeente achter staan, maar ook historische en actuele
zaken waar via een powerpoint presentatie uitleg en
achtergrond informatie van wordt gegeven. De middagen
beginnen om 14.30 uur en eindigen uiterlijk om 16.30 uur.
Inloop vanaf 13.45 uur. Kom gerust een keer langs, u bent
van harte welkom. Als er weer een ontmoetingsmiddag is,
wordt dit in het kerkblad vermeld.

Inloop-ochtenden
Ieder jaar worden er tijdens de zomervakantie inloop-ochtenden georganiseerd. In
Maranatha is er dan 6 weken lang een inloop-ochtend vanaf 10.00 tot 11.30 uur om
elkaar onder het genot van een kopje koffie te ontmoeten.
Omdat kinderen, familieleden of bekenden op vakantie zijn, is dit voor velen een
mooie onderbreking van de week. Deze ochtenden zijn bedoeld voor IEDEREEN, ook
buiten onze eigen gemeente, die zin hebben in een beetje gezelligheid, een praatje
en een luisterend oor. We schenken gezellig koffie met wat lekkers en daarna ook
nog een glaasje fris met een zoutje. Per ochtend verwelkomen we ongeveer 30
mensen, jong en oud. Zo blijken deze ochtenden dus te voorzien in een behoefte.
Ook u/jij bent van harte welkom op de zomer inloop-ochtenden in Maranatha. Deze
worden vroegtijdig in het kerkblad aangekondigd.

Actie Kerstgroeten
Het is in onze gemeente de gewoonte om voor de
Kerstdagen alle leden van 70 jaar en ouder een kleine
meelevende groet te bezorgen namens de Algemene
Kerkenraad. Ook de gemeenteleden die op dat moment
in het ziekenhuis verblijven of bij wie zorgen en moeiten
gekend worden (zoals de gemeenteleden met een
beperking) wordt een kerstgroet gebracht. In de
Egmontshof, de Zuidwesterhuizen en de huiskamer van de
Gravin wordt een fruitmand bezorgd.
De kerstgroeten commissie bestaat uit een kleine groep
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vrijwilligers uit de gemeente die de voorbereiding doen
inclusief een diaken. Deze groep vrijwilligers start in
november met de eerste voorbereidingen. Tijdens deze
voorbereidingen worden de praktische afspraken gemaakt
over onder andere de dag van bezorging, de inhoud van de
kerstgroet en de overige taakverdeling.
Op de dag van bezorging worden de pakketten ingepakt
door een grotere groep vrijwilligers en het daadwerkelijk
bezorgen vind in de middag of vroege avond plaats door
diverse gemeenteleden.

Helpende handen
Op veel plaatsen in de Bijbel kunnen we lezen dat de gehele
christelijke gemeente geroepen wordt om naar elkaar om
te zien. Om oog te hebben voor de kleine en grote zorgen
van anderen. De Bijbel roept de christelijke gemeente op tot
dienstbetoon: de aan u en jou geschonken gaven gebruiken
ten dienste van de ander. We noemen dit de diaconale taak
van de gemeente. Het diaconaat is immers geen taak van de
diakenen alleen maar van de gehele gemeente.
Om de gehele gemeente, dus jong en oud, te betrekken
bij de hulpverlening is, na een periode van overdenking in
kerkenraad en diaconie, medio 2013 in de gemeente het
initiatief Helpende Handen gestart.
Het doel van Helpende Handen is dus om de gemeenteleden
te betrekken bij het uitvoeren van eenvoudige klusjes en
taken die mensen niet meer zelf kunnen doen of waar zij
hulp bij nodig hebben. Het gaat meestal om kleinschalige en
kortlopende klusjes of taken.
Helpende Handen is dus niet bedoeld om professionele
hulp te bieden zoals bijvoorbeeld bij het invullen van een
belastingformulier of de reparatie van een wasmachine.

Voorbeelden
Een paar voorbeelden van hulp die via Helpende Handen aan
u geboden kan worden:
•
Klusjes binnen- en buitenshuis:
een lamp vervangen of ophangen, de heg knippen, de
ramen lappen

•

•

•

•

Mobiliteit:
iemand naar het ziekenhuis begeleiden, meegaan naar
het dorp of de markt, een rondje wandelen
Thuishulp:
een maaltijd koken, een boodschapje doen,
interieurverzorging
Persoonlijke hulp:
opvang van kinderen bij ziekte van ouders, hulp bij
thuiskomst uit het ziekenhuis, het brengen van een
bezoekje
Administratief:
behandelen van de post, huishoudboekje, hulp bij het
invullen van een formulier

Meer weten?
De heer W. den Tuinder en mevrouw R. Brussaard zijn de
contactpersonen van Helpende Handen en brengen “vraag
en aanbod” bij elkaar. Kunt u hulp gebruiken of wilt u meer
weten over hoe u zelf kunt helpen? Neem dan contact op
met een van hen. U kunt hen bereiken per telefoon, e-mail
of het contactformulier.
Contactgegevens staan op de website van onze gemeente in
de rubriek Helpende Handen:
http://www.hervormdoudbeijerland.nl/diaconie2/helpendehanden/ of kijk bij de katern “Contactpersonen” verderop in dit
blad.

Pastoraal Team
In onze gemeente is sinds 2005 een Pastoraal Team actief.
De leden van het Pastoraal Team proberen in onze
gemeente ondersteuning te bieden in de psycho
pastorale zorg. Je kunt hierbij denken aan: problemen
die ontstaan zijn door o.a. verstoorde relaties, trauma’s,
opvoedingsproblemen, mishandeling, fobieën,
echtscheiding, depressies, burn-out, vereenzaming en
rouwverwerking. Al naar gelang er op het pad komt.
Het team bestaat uit verschillende vrijwilligers en wordt
terzijde gestaan door een afvaardiging van de kerkenraad.
Alle leden van het team zijn geschoold en hebben de twee
jarige opleiding voor Psycho Pastoraal Begeleider gevolgd in
Goes of Gouda.
Het team werkt anoniem en heeft geheimhoudingsplicht.

Alle leden zijn met instemming van de kerkenraad
werkzaam. Zij bieden een luisterend oor, zij ondersteunen,
zij troosten hun naasten en bij dit alles staat Gods Woord
centraal door middel van Bijbellezen en gebed.
Zij proberen met Gods hulp de Bijbelse opdracht uit Galaten
6:2 te vervullen: ‘Draagt elkanders lasten en vervul zo
de wet van Christus’. En uit Jakobus 1:27: ‘De zuivere en
onbevlekte Godsdienst voor God en de Vader is dit; wezen
en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf
onbesmet bewaren van de wereld’.
Mocht u meer willen weten over Psycho Pastorale
Begeleiding, dan kunt u contact opnemen met uw
wijkouderling of -predikant.
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Jeugddiaconaat
Als jeugd van de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland
willen we een deel van onze tijd besteden aan het
Jeugddiaconaat. Tijd vrij maken voor het helpen van de
naaste, hoe simpel vaak ook.
De gedrevenheid waarmee acties worden opgezet en het
enthousiasme op bijvoorbeeld een kerstmiddag, waar komt
dat vandaan? U begrijpt al, er is maar één antwoord mogelijk
dat is het antwoord op al onze vragen, al onze problemen
en ook de problemen van onze medemensen. De oorsprong
van de gedrevenheid van het Jeugddiaconaat ligt in God en
in Zijn Zoon, de liefde van Christus.
Het belangrijkste doel van het jeugddiaconaat is jongeren
bewust maken van de diaconale taak die zij binnen en buiten
de kerkelijke gemeente hebben. Zij doet dit door zichzelf
en anderen diaconaal te vormen en toe te rusten. Het
jeugddiaconaat stelt zich tot taak diaconaat te bedrijven
door jongeren voor de naaste om ons heen. Voor jong
en oud die dit nodig heeft. Dit betreft niet alleen geld of
materiële zaken. Door haar houding en uitstraling laat het
jeugddiaconaat zien, horen en voelen, dat zij bezig is met

Gods Woord.
Binnen de gemeente helpt het jeugddiaconaat alle jongeren
en ouderen die, op welke wijze dan ook, een beroep op haar
doen. Ze tracht noden te signaleren en daarop gepast te
reageren. Het werk van het jeugddiaconaat strekt zich over
de gemeentegrenzen heen. Een aantal van haar activiteiten
richt zich op de naaste die niet binnen de gemeentegrenzen
van Oud-Beijerland woont.
Voorbeelden van activiteiten zijn:
•
Kerstmiddag voor ouderen, waarbij voor ouderen
een gezellige middag georganiseerd wordt op tweede
Kerstdag.
•
Kaartenactie, waarbij kaarten gestuurd worden bij
ziekte of overlijden van gemeenteleden.
•
Inzamelactie voor de Voedselbank Hoekse Waard,
waarbij op meerdere plekken voedsel ingezameld wordt
voor mensen die zelf niet genoeg geld hebben om
voedsel te kopen.

De Hervormde Vrouwen Dienst (HVD)
De HVD bestaat uit een bestuur van drie dames, een vertegenwoordiger van de diaconie en bezoek dames. Deze dames
zien met name om naar de ouderen in onze gemeente en bezoeken de meelevende leden van 75 jaar en ouder. De bezoeken
worden gebracht rond de verjaardagen.
Indien gewenst worden er meerdere bezoeken per jaar gebracht. Eénmaal per jaar wordt er vergaderd waarbij nieuwe
namen worden verdeeld. Hierbij zijn zo mogelijk beide predikanten aanwezig.

Contactpersonen
A. Nelemans-Baars,		
J.C. Kamp-Trouwborst
		
W. de Reus-Naaktgeboren		
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Tollegors 8
		
Asterstraat 17 		
Karrespoor 80 		

(0186) 61 87 49
(0186) 61 71 94
(0186) 61 34 59

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(Wmo)
De overheid bereidt een grote verandering voor in zorg
en hulpverlening. Het uitgangspunt daarbij is dat de
samenleving, meer dan nu, een betrokken samenleving
wordt waarin zowel familie, vrienden (het sociale netwerk)
als zorgprofessionals iemand helpen die zorg nodig heeft.
Met ingang van 1 januari 2015 trad de nieuwe Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) in werking. De
Wmo regelt dat mensen met een beperking ondersteuning
kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten
of mensen met psychische problemen. De burgerlijke
gemeente voert de Wmo uit. De gedachte daarachter is dat
de burgerlijke gemeente dichter bij de burger staat en beter
in staat is om bij de behoefte van de burger aan te sluiten.
De burgerlijke gemeente wordt zo verantwoordelijk voor
een belangrijk deel van de ondersteuning aan mensen zodat
zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En andere
mensen kunnen blijven ontmoeten.
Enkele belangrijke veranderingen door Wmo 2015:
•
Mensen moeten, met ondersteuning en zorg, langer
thuis blijven wonen.
•
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de
ondersteuning van burgers bij het participeren in de

•

samenleving en het zorgen voor elkaar. De burgerlijke
gemeente kan op maat huishoudelijke ondersteuning
bieden (het budget hiervoor is lager dan voorheen). Ook
in deze keuzes wordt een beroep gedaan op het sociale
netwerk van iedere zorgvrager.
Om de zorg zo goed mogelijk op maat, met korte
lijnen én vanuit deskundigheid te kunnen bieden,
werken gemeenten met bijvoorbeeld wijkteams. De
wijkverpleegkundige wordt gezien als de spil van de
zorg (zowel op medisch als sociaal gebied) in de wijk.

Deze ontwikkelingen hebben ook invloed op het werk van
de diaconie. Daarom participeert de diaconie in het Wmonetwerk met verschillende Oud-Beijerlandse kerken. In
dit overleg bezinnen we ons op nieuwe ontwikkelingen
en zijn we gesprekspartner voor de burgerlijke gemeente.
Ook informeren we elkaar over activiteiten in de
verschillende kerken. Daarnaast willen we bevorderen dat
identiteitsgebonden zorg behouden blijft.
Voor diaconie en kerk biedt de Wmo juist kansen. Waar
de overheid steeds verder terugtreedt, zijn er (nieuwe)
mogelijkheden voor de invulling van de christelijke
barmhartigheid.

Vakantieweken
De “Voor Elkaar Vakantieweken” van de Hervormde
Vrouwenbond worden georganiseerd voor mensen met een
handicap of beperking en voor alleengaanden. De diaconie
ondersteunt dit werk jaarlijks met een collecte en/of giften.
Ook enkele leden uit onze gemeente nemen deel aan deze
vakanties. Een van de deelnemers is Jan Boer. Ook in 2014
is hij van 13 t/m 20 september naar “Bosgoed” in Lunteren
geweest. Jan omschreef zijn vakantie als volgt:
“Er waren hele fijne mede vakantiegangers. De vrijwilligers
waren van topklasse. Tijdens bijbelstudies konden we met
elkaar van hart tot hart spreken. Eén dag in de week gingen
we met zijn allen erop uit met een bus. Het slapen, eten en
verzorging, alles was erg goed. Boslucht is heel gezond.
Zo’n week is een goede ontspanning en tevens een
verlichting voor mijn vrouw (mantelzorger).
Al met al een week om met dankbaarheid op terug te zien
en voor herhaling vatbaar. “
De christelijke identiteit heeft haar doorwerking in het

programma. De Bijbel staat centraal en er wordt veel
gezongen en muziek gemaakt. Verder is er volop ruimte
voor ontspanning. Er wordt rekening gehouden met een
goede afwisseling van actieve en rustige momenten. Wilt u
meer weten over deze vakantie weken, spreek dan één van
de diakenen aan.
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Financiële hulpverlening
In de praktijk blijken veel gemeenteleden het erg
moeilijk te vinden om met hun financiële problemen aan
te kloppen bij de diaconie. Eén van de redenen daarvan
is de onbekendheid die bestaat rond het inroepen van
hulp van de diakenen. Dat is jammer. Want het blijkt in de
praktijk nog wel eens dat hulp te laat wordt ingeroepen.
Er kunnen dan bijvoorbeeld situaties zijn ontstaan waarin
al sprake is van (hoog) opgelopen schulden, waardoor de
mogelijkheden tot hulpverlening minder groot zijn dan
wanneer de diaconie op een eerder moment was benaderd.
Schroom daarom niet om contact op te nemen met de
diaconie als u in financiële problemen zit of dreigt te
komen!

Hoe moet ik hulp inroepen van de diaconie?
Voor financiële ondersteuning kunt u telefonisch, schriftelijk
of per e-mail contact opnemen met de diaconie. Ook kunt
u de hulp van de diaconie inroepen via uw predikant of
wijkouderling. Telefoonnummers van de diakenen kunt u
achterin dit blad vinden. Van de diakenen, wijkouderling of
de predikant kunt u de gegevens ook vinden in het kerkblad
of op de website.

Hoe gaat het dan verder?
Nadat uw aanvraag is ontvangen, zal zo spoedig mogelijk
contact met u worden opgenomen. Vaak wordt een
afspraak met u gemaakt om de situatie te bespreken. Deze
afspraak, waarbij twee wijkdiakenen u zullen bezoeken,
zal bij voorkeur bij u thuis plaatsvinden of op een andere
locatie indien u dit wenst. Tijdens dit gesprek wordt uw
situatie besproken. Afhankelijk van uw problemen zullen de
diakenen beoordelen in hoeverre wij u als diaconie verder
kunnen bijstaan.

Wat kan de diaconie voor mij doen?
Vaak wordt in overleg met u een overzicht opgesteld van
de maandelijkse inkomsten en uitgaven om een goed
inzicht te krijgen in uw situatie. Ook wordt gekeken of er
mogelijkheden bestaan om bijvoorbeeld (aanvullende)
uitkeringen, toeslagen of subsidies te ontvangen. De
uitkomst kan leiden tot een geldelijke ondersteuning door
de diaconie, veelal in de vorm van een lening of gift. In
principe is een bijdrage van de diaconie niet structureel,
maar eenmalig. Uitzonderingen zijn in overleg bespreekbaar.
Kortom, in nauw overleg met u willen we zoeken naar de
beste oplossing, waarbij niet alleen de nood op korte termijn
wordt gelenigd, maar ook naar een oplossing voor de
langere termijn wordt gezocht.

Hoe vertrouwelijk worden mijn gegevens
behandeld?
Niet alleen ouderlingen maar ook diakenen beloven
geheimhouding bij bevestiging in het ambt. Uw gegevens
worden dan ook met de grootste zorgvuldigheid behandeld
en blijven strikt geheim. In de notulen wordt uw naam niet
vermeld, zodat buiten de diakenen niemand weet dat u
ondersteuning heeft van de diaconie.

Oproep aan gemeenteleden
We willen gemeenteleden – die zélf geen financiële
ondersteuning nodig hebben – maar wel van andere
gemeenteleden (familie, vrienden of bekenden) weten dat
zij dergelijke problemen hebben, oproepen om contact op
te nemen met de diaconie. De diaconie kan zelf niet alles
signaleren, u kunt ons daarbij helpen…

Busreisje ouderen
Jaarlijks wordt er door de diaconie een busreisje
georganiseerd voor de ouderen uit onze gemeente. Zo
hebben we op 9 september 2014 met 51 gemeenteleden
een leuke bustocht gemaakt. Bram den Hartog was die dag
onze chauffeur.
De groep bestond uit mensen die de ontmoetingsmiddagen
en/of de inloopochtenden bezoeken. Ook dominee Boele en
zijn vrouw waren gezellig met ons meegegaan. Na een lunch
in Maranatha is de bus om 13.00 uur vertrokken.
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Via de Heinenoordtunnel reden we door diverse dorpen op
Voorne-Putten en vandaar ging de reis naar Middelharnis
op Goeree-Overflakkee. In het verenigingsgebouw van de
Hervormde Gemeente hebben we koffie gedronken, waarna
er in de kerk uitleg werd gegeven over de historie van de
kerk. De route naar huis ging via de Haringvlietbrug en
we kwamen om 17.15 uur weer in Oud-Beijerland aan. We
mogen terugzien op een fijne middag met mooie indrukken
en vele vergezichten.

Voedselbank
Hoeksche Waard
De Voedselbank Hoeksche Waard is opgericht in 2005 en
heeft als doelstelling om wekelijks voedselpakketten uit te
delen aan mensen die op of onder het bestaansminimum
moeten leven. Om in aanmerking te komen vindt er dus een
gedegen intake plaats om te beoordelen of je in aanmerking
komt voor een aanvullend voedselpakket.
Chiem van de Wetering is de ‘motor’ achter de voedselbank,
samen met de vele vrijwilligers. Hij vertelt dat er in
de Hoekse Waard ruim 130 gezinnen zijn die door de
voedselbank een noodzakelijke aanvulling ontvangen, op
hetgeen de mensen zelf met hun zeer beperkte financiële
middelen aan boodschappen kunnen kopen. Vaak zit achter
elke cliënt een schrijnend verhaal. Ze kiezen hier niet bewust
voor, maar zijn door omstandigheden in een ongewenste
situatie terechtgekomen. Zo zijn er cliënten die werkloos
zijn geworden, waarvan de partner is overleden of die in een
echtscheiding verwikkeld zijn geraakt. Allemaal oorzaken
waardoor men in financiële problemen kan komen en
waardoor men niet meer aan de financiële verplichtingen
kan voldoen. Met alle gevolgen van dien, zo vertelt Chiem.
De samenstelling van de voedselpakketten is elke week
weer anders. Dit is namelijk afhankelijk van wat er aan
producten ter beschikking wordt gesteld door winkeliers,
ondernemers, fabrikanten en agrariërs. We zijn blij met alles
wat we aangeboden krijgen! Op vrijdag is het een drukte
van belang bij de voedselbank omdat dat de dag is waarop
de cliënten hun aanvullend voedselpakket -die kosteloos ter
beschikking wordt gesteld- kunnen ophalen.

Naast de producten die worden geschonken ontvangt
de voedselbank ook financiële giften van particulieren,
bedrijven en kerken aldus Chiem. En daar zijn we ontzettend
dankbaar voor. Zonder al deze steun is het niet mogelijk
om een voedselbank te hebben en de zwakkeren in de
samenleving te kunnen helpen. Het helpen van onze naaste
is een opdracht van ons allemaal. Maar ook zeker een
verantwoordelijke taak van de kerken omdat de Bijbel ons
dit heel duidelijk voorhoudt. Soms kopen we ook specifieke
producten in, omdat deze niet vaak worden ontvangen; je
kunt denken aan luiers, tandpasta, zeep, babymelkpoeder
etc., allemaal producten die wel dagelijks nodig zijn.
Vanuit de kerken worden elk jaar ook acties gehouden om
producten in te zamelen bij supermarkten in de Hoekse
Waard. Ook de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland
doet daar aan mee en dat levert altijd weer een grote
hoeveelheid producten op die rechtstreeks naar de
gezinnen toe gaan! Maar ook de collecten die in de kerken
worden gehouden, bieden een goede financiële steun voor
het werk van de voedselbank. We hopen dit werk ook in de
toekomst voort te kunnen zetten, maar dit is alleen mogelijk
als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en een
bijdrage wil leveren, zo besluit Chiem.
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Stichting De Overbrugging
Stichting De Overbrugging wil hulp en onderdak
verlenen aan jongeren die door allerlei omstandigheden
zijn vastgelopen zoals bijvoorbeeld door
verslavingsproblematiek. Ook wil de stichting jongeren
begeleiden die als gevolg hiervan problemen hebben op
psychiatrisch of psychosociaal gebied. De Overbrugging
heeft voorts als doel het bevorderen van de zelfstandigheid
en zelfredzaamheid van de cliënten en het verbeteren
van hun maatschappelijke positie en gezondheidssituatie.
De Overbrugging wil een leefklimaat creëren van rust,
structuur en veiligheid. Het is een tussenstation van waaruit
mensen, als zij daar aan toe zijn, kunnen terugkeren naar de
samenleving.

Eind juni werden wij door de penningmeester van de
diaconie nogmaals verrast met de storting van het restant
bedrag van alle acties die binnen de gemeente waren
gehouden. Door dit alles is er in het afgelopen jaar heel
duidelijk een niet meer weg te denken relatie ontstaan
tussen de gemeente leden van de Dorpskerk en de Stichting
De Overbrugging.
Financiële hulp is geweldig maar nog belangrijker is dat
ik regelmatig hoor dat zowel in de gemeente als door de
gemeenteleden zelf wordt gebeden voor het werk van de
stichting.
Immers wij weten toch allemaal dat wij ook voor ons werk
volledig afhankelijk zijn van de Zegen van de Heer.
Dit ervaren onze medewerkers dagelijks. Gelukkig mogen
wij deze Zegen ook heel vaak ervaren. Veel van onze
cliënten komen blijvend op het goede spoor en dat komt
echt niet door ons . Nee dit komt alleen door het feit dat het
werk wordt gezegend.
Per 1 oktober 2014 heeft onze eerste bewoner onze locatie
verlaten. Hij vond het heel moeilijk. Immers hij had voor
die tijd drie jaar op straat gelopen en van schuurtje naar
schuurtje gezworven. Zijn kamer bij de Overbrugging was
voor hem een veilige haven. Tijdens het gesprek met Prinses
Beatrix op 27 mei vertelde hij dit ook.
De Prinses antwoordde daarop: “Maar voor elk mens komt
ook het moment waarop wij het moeten aandurven de
veilige haven te verlaten”. Hij beloofde de Prinses er aan te
gaan werken. Kwam hij een jaar geleden met veel schulden
en zonder vaste baan binnen, hij heeft nu al zijn schulden
voldaan, heeft een vaste baan en heeft zijn kamer verlaten
vol vertrouwen in de toekomst.

Wij zijn sinds mei 2013 gevestigd in de voormalige
Thomaskerk aan de Margrietstraat in Oud-Beijerland.
Alvorens dit pand in gebruik kon worden genomen, is er
door veel vrijwilligers hard gewerkt aan het opknappen
van het pand, zowel binnen als buiten, waarvoor we erg
dankbaar zijn! Ook vanuit de Hervormde Gemeente van
Oud-Beijerland zijn er diverse acties geweest, waarbij vele
jongeren en ouderen betrokken werden bij het werk van
Stichting de Overbrugging.
Zaterdag 7 juni 2014 was voor ons een absoluut hoogtepunt.
Tijdens de verkoopdag van uw gemeente werd aan Peter
Schipper de sleutel overhandigd van de bestelbus waarmede
wij sindsdien de goederen ophalen en wegbrengen. Wat
een gemak. Wij zijn er dagelijks zo blij mee, vooral de
laadklep scheelt zoveel besparing van krachten!
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Vanzelfsprekend hebben wij ook onze teleurstellingen.
Cliënten die zich in de loop van de tijd aan de hulpverlening
onttrekken en daardoor weer terugvallen in hun oude
situatie. Daar tegenover staan ook weer de vreugde volle
momenten als wij mogen zien dat het in juli 2014 opgestarte
werken-/leerproject blijkt aan te slaan; zowel bij de sociale
diensten, het bedrijfsleven maar ook bij de cliënten.
Geweldig dat wij met elkaar ieder op zijn of haar eigen plek
en wijze tot Zegen mogen zijn voor jongeren die heel vaak
geheel buiten hun schuld in de problemen zijn geraakt.
Dat onze samenwerking nog heel lang mag blijven bestaan!
Arie van Pelt
Voorzitter.

N AT I O N A A L
Alles draait hier om Floris
Mantelzorg is niet altijd goed in te passen binnen een gezin.
Met toestemming van de auteur en de hoofdredactie
overgenomen uit “Terdege”
Elke woensdagmiddag gaat Floris naar pianoles. Ondanks
zijn spierziekte kan Floris goed spelen. Hij is erg muzikaal
en zijn handen en vingers hebben geen last van de dystrofie
waaraan hij lijdt. Zodra hij uit het busje stapt dat hem heen
en weer naar school brengt, eet hij snel een klaargemaakt
boterhammetje en moet hij vlug de auto in om op tijd voor
de pianoles te zijn.
De rest van de middag rust hij dan heerlijk uit en is hij weer
fit als zijn zussen om kwart over vier thuis komen. Maar soms
gaat het wel eens anders.
Vorige week hadden ze allebei een repetitieweek. Ik bracht
Floris naar pianoles en deed een paar boodschappen
tussendoor. Na een half uurtje haalde ik Floris weer op en
dronk een kopje koffie met de pianojuf. Daarna reden we
naar huis.
Op het stoepje voor de deur zaten de zussen met boze
gezichten te wachten. Oei, sleutel vergeten, dacht ik. Terwijl
ik het autoportier sloot hoorde ik ze al nijdig roepen; “Alles
draait hier om Floris”.
“We zitten hier al anderhalf uur te wachten en dat gaat
dus van onze leertijd af”. Ze hadden die middag eerder vrij
gekregen om de repetities te gaan leren en die tijd was dus
verloren gegaan. “Had me gebeld”, probeerde ik nog, maar
met stampende voetstappen liepen ze meteen door de trap
op naar boven. “Wij tellen hier toch niet mee”. Terwijl ik me
in de keuken verbaasde over zoveel onvrede, hoorde ik de
oudste foeteren over het feit dat ik altijd met Floris in de
weer was en nauwelijks naar hen om keek. De jongste liet
duidelijk horen dat door Floris’ toedoen zij wel eens op een
lager niveau zou eindigen dan dat zij wilde.
Het is een bekend probleem, dat broers en zussen aandacht
tekort komen als er in een gezin een ziek of gehandicapt
kind is. Ik vroeg me serieus af of mijn dochters zich terecht
verwaarloosd voelden. Normaal gesproken moet ik ze
achter msn vandaan trekken om huiswerk te gaan maken,

dus het verwijt dat ze niet aan leren toe kwamen vond ik
erg overdreven. Voor de rest zat er natuurlijk wel wat in.
Hoe vaak hadden ze niet over moeten eten op school omdat
mijn man en ik weer eens een dag naar het ziekenhuis in
Nijmegen waren met Floris. We hadden ze ook wel eens
vroeg naar bed gestuurd omdat we zelf even met ons
verdriet geen raad wisten en ongestoord onze tranen
de vrije loop wilden laten gaan. Uitstapjes die niet door
konden gaan omdat het teveel energie van Floris kostte.
Onverwachte valpartijen die snel een einde maakten aan
de gezellige dagjes uit. Te snel soms gemopperd, omdat ik
opstandig en radeloos was.
Piekerend stond ik zo een tijdje in de keuken. Er waren
toch ook mooie dingen geweest. Floris op schoot bij zijn
zussen. Margriet die uit de auto wilde stappen toen wij Floris
een keer toe siste dat we hem uit de auto zouden zetten.
Martine die naast hem wilde blijven zitten in de ambulance
toen hij wat hartritmestoornissen had. En de vrolijke
verkleedpartijen, met z’n drieën in slaap vallen in een heel
klein hotelbed omdat geen van drieën apart wilde liggen en
ga zo maar door.
Een half uur later zat ik met mij jongste dochter aan de
keukentafel een samenvatting te schrijven over stampers en
meeldraden, de oudste was al klaar met leren, want die had
de volgende dag alleen maar een luistertoets. Toen Floris
ook naar beneden kwam en voorstelde om krentenbollen
te gaan bakken sprongen de zussen enthousiast op. Even
later was de keuken vol met drie bedrijvige kinderen die van
brooddeeg en rozijnen de mooiste bollen aan het kneden
waren.
Terwijl we even later de verse warme krentenbollen aten,
spraken we over het voorval van deze middag en beloofden
elkaar voortaan eerlijk te zeggen als er gevoelens van
tekortkoming of boosheid waren. De meiden hadden spijt
van hun uitspraken en boden hun excuses aan. De lucht was
geklaard, maar ik had toch iets om eens goed over na te
denken.
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De Hoop helpt!
De Hoop helpt. Niet door mensen te leren leven met hun
problemen, maar door samen met hen én met de hulp van
God te werken aan de oplossing van die problemen. Voor
iedereen – jong en oud – is een zinvol leven mogelijk.
Depressie, verdriet om het verlies van een geliefde,
relatieproblemen, angsten, verslavingen... Het zijn dingen
waar heel wat mensen, jong en oud, in hun leven tegenaan
lopen. Soms weten mensen niet goed hoe ze met deze
problemen moeten omgaan. Daarom biedt De Hoop hulp.
De Hoop geeft deze hulp op diverse manieren: e-hulp,
deeltijdbehandeling, opvang in een kliniek, vrouwenopvang
of bijvoorbeeld begeleid of beschermd wonen. Hulp in de
vorm van gesprekken is ook mogelijk. Daarnaast helpt De
Hoop ouders en partners van verslaafden.
De Hoop helpt ook mensen die alles zijn kwijtgeraakt in het
leven, mensen die dakloos op straat zwerven. Daarvoor is

er in Dordrecht een speciaal inloophuis. In het inloophuis
krijgen zij een lunch, een luisterend oor voor hun verhaal
en zo nodig hulp bij het contact opnemen met instanties.
Ook ondersteunt De Hoop met kennis en financiële steun
enkele kleine klinieken in Caribisch Nederland: op Bonaire
‘Krusada’, waar verslaafde mannen steun krijgen, en op
Curaçao ‘Encelia’, een crisisopvang voor kinderen die in hun
thuissituatie in de knel zijn gekomen, bijvoorbeeld door
huiselijk geweld.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie over De Hoop op www.dehoop.
org en www.vriendenvandehoop.nl of bel tel. (078) 6 111
111. Meld u aan voor het gratis kwartaalblad HOOP of voor
de gebedsbrief van De Hoop en blijf betrokken bij ons werk!

Pastoraal Diaconaal Centrum
De Herberg
Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als
verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente
een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan
individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan
ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie
en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen
psychosociale problemen een rol spelen.
Een plek om op verhaal te komen. Ook vanuit onze
gemeente zijn er gemeenteleden die hier een periode
mochten verblijven om tot rust te komen. De liefde
van Christus wordt hier vertaald in gesprekken,
Bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers,
ontspanning en cursussen. Daardoor worden gasten
geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem
te (her)vinden. De Herberg doet haar werk vanuit de
gereformeerde traditie.
De Herberg is voor de exploitatie afhankelijk van giften van
diaconieën, particulieren en andere donateurs.
Ook wij hebben de Herberg ieder jaar op het collecterooster
staan of steunen hen jaarlijks met een gift.
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Contactgegevens
Pietersbergseweg 19
6862 BT Oosterbeek
(026) 33 42 225
info@pdcdeherberg.nl

I N T E R N AT I O N A A L
Stichting “Zie de Mens”
Stichting “Zie de Mens” is een christelijke organisatie
die zich al langer dan 20 jaar hoofdzakelijk bezig houdt
met het transport van humanitaire goederen naar
Roemenië. Als zelfstandige stichting bestaan we nu 14
jaar. Het hoofdkantoor is gevestigd in Strijen. De stichting
houdt zich voornamelijk bezig met het inzamelen van
kleding (gebruikt of nieuw), conserven en allerhande
gebruiksartikelen. De kleding wordt ingezameld door
leden van de stichting of ter plekke gebracht door
particulieren. Deze kleding wordt door een groep
vrijwilligers gesorteerd. De hulpgoederen worden
vervoerd met vrachtwagens die in eigen beheer zijn.
Er zijn gedurende al die jaren nauwe contacten met de
stichting “Organizatia Crestina Ecce Homo”, waarvan het
hoofdkantoor is gevestigd in Cluj-Napoca, Roemenië. Het is
een christelijke organisatie die in veel delen van Roemenië
werkzaam is. Zij ontvangen de hulpgoederen, die door hen
dan verder gedistribueerd worden naar die plaatsen waar ze
hard nodig zijn. Verder ondersteunen zij gezinnen en helpen
zij mensen die onvoldoende bestaansmiddelen hebben
en dikwijls onder erbarmelijke omstandigheden leven.
Ook bezitten zij 2 opvangtehuizen voor straatjongeren,
waaraan onze stichting ook heeft bijgedragen. Er wordt ook
daadwerkelijk geëvangeliseerd.
Onze stichting werkt alleen maar met vrijwilligers, inclusief
de chauffeurs die de vrachtwagens besturen. Geldelijke
middelen komen via giften binnen.
Tegenwoordig worden er 2 á 3 keer per jaar transporten
verzorgd door onze stichting. Per keer worden er dikwijls 3
vrachtwagens ingezet.
Wij hebben dit werk al die jaren met enthousiasme mogen
doen. Het is een dankbaar werk dat alleen mogelijk is met
Gods hulp!
Namens het bestuur,
Arnold Schipper
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Vereniging Vrienden van Padureni
Sinds 2005 ondersteunt de Vereniging Vrienden van
Padureni een kleine kerkgemeenschap in het dorpje
Padureni in Roemenië. Dit kleine dorp ligt onder de rook
ten zuiden van de hoofdstad Boekarest. We verlenen hulp
aan de arme Roma-bevolking. Sinds 2011 onderhouden
we ter plekke een fulltime evangelist. Hij verricht veel
zegenrijk werk. Onze activiteiten hebben zich de afgelopen
tijd uitgebreid naar de dorpjes Babele en Ghimpati, die niet
ver van Padureni af liggen.

Zigeuners
Een groot gedeelte van de bevolking in dit gebied is Roma,
ook wel zigeuners genoemd. Zij leven in het algemeen
ver onder de armoedegrens en hebben een schrijnend
gebrek aan de meest elementaire voorzieningen. In veel
gevallen ontbreken voor deze mensen voldoende medische
voorzieningen, inkomsten om de energierekening te
betalen, brandhout voor de kachel en het fornuis, etc.

BER-kerk
Als vereniging willen we gehoor geven aan de christelijke
roeping om broeders en zusters, die het zoveel minder
hebben dan wij, in dienstbetoon met Woord en daad bij te
staan. Dit doen we in samenwerking met de BER-kerk in
Roemenië. Dit is een reformatorische kerk in het zuidelijk
gedeelte van Roemenië.

Concreet
Concreet doet de vereniging Vrienden van Padureni aan
christelijke gemeenteopbouw en diaconale hulpverlening,
zoals:
• Onderhouden evangelist/predikant
• Christelijke zomerkampen jeugd
• Evangelisatiemateriaal
• Onderhoud kerkelijke gebouwen
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• Medische zorg
• Stookhout kachel en fornuis
• Scholing
• Voedselpakketten
• Stimuleren kleine economische projecten
• Renovatie woningen
• Maaltijden armen
• Transport
• Kleding
• Preventievoorlichting voorkoming prostitutie
Wij werken vraag-gestuurd en stimuleren onze lokale
staf om zaken op te pakken die wij tijdens onze jaarlijkse
bezoeken ter plaatse zien. Ons gebed is dat al deze
activiteiten mogen bijdragen aan de uitbreiding van Gods
Koninkrijk en tot eer van God.

Communicatie
Website: www.vriendenvanpadureni.nl
Digitale Nieuwsbrief (4x per jaar). Opgave via website of
email vriendenvanpadureni@solcon.nl

Bestuur
Voorzitter: Ds M.Messemaker, Woudenberg
Secretaris: B. van der Kuijl, Oud-Beijerland
Penningmeester: B. Oudshoorn, Oud-Beijerland
Lid: F. de Romph, Bodegraven
Lid: C. Brussaard, Oud-Beijerland

Postadres
Vereniging Vrienden van Padureni
Klipper 144, 3263 NB Oud-Beijerland

Ecce Homo
Het begon ruim 26 jaar geleden: een oproep in het
kerkblad. Vrijwilligers gezocht om mee te gaan naar
Roemenië. Inmiddels is er veel gebeurd. Tegenslagen, maar
vooral veel zegen! Doorgaan dus. Er is zó veel te doen!
“Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat
achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God.”
(Lukas 9:62, HSV).
Onze huidige/nieuwe projecten vragen veel gebed, tijd en
aandacht. En ondersteuning, ook vanuit de gemeente. Maar
bovenal kunnen wij niets doen zonder Hem.
Momenteel zijn we o.a. bezig in gevangenissen in Gherla
en Cluj-Napoca. Hoofddoel is de ruim 1100 gevangenen
het Evangelie te brengen. Daarnaast wordt veel aandacht
besteed aan scholing. We hebben 24 computers geplaatst
met de Roemeense en Engelse Bijbel geïnstalleerd.
Naast Bijbel-lessen wordt boekhouden en tekenen geleerd,
binnenkort meer vakken met examenmogelijkheid.
In de vrouwengevangenis wordt er ook geleerd om met een
naaimachine om te gaan. Zo leren ze een vak in de hoop op
een baan. Er is gebrek aan goede naaimachines en sponsors
die dit project kunnen/willen ondersteunen.

BasicLive (basislevensbehoefte) project
Dit project loopt al vanaf 1990. Het gaat om de eerste
levensbehoefte van velen. We ondersteunen ze materieel;
elk jaar versturen we 45 ton aan winterhulp (voedsel en
kleding). Door deze hulp ontstaat een ingang om het
evangelie te verkondigen door mensen van onze Roemeense
partnerorganisatie Elpis (hoop). We doen te veel om hier te
plaatsen.

Woord & Daad (1)
En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor
zover u dit voor één van de geringste broeders van Mij
gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan. Matth 25.
Het is toch heel mooi dat wij als gemeente al sinds 1979
kinderen sponsoren bij de Stichting Woord en Daad. Wat een
zegen dat wij mogen delen van onze overvloed.
Nu, anno 2014, sponsoren we 10 kinderen. Hieronder staan
hun namen, de geboortedata en het land waar ze vandaan
komen:
Aziz Sidibe		
Burkina Faso
14-05-2001
Benjamine Koudougou
Burkina Faso
26-12-1998
Christa Rumi Mondol
Bangladesh
05-07-1997
Deepika Jajjira		India		17-03-2002

Irish Jinky Ditchella Pura Filipijnen
06-01-1996
Kasthuri Puli		India		02-05-1998
Kumari Dhara		India		12-12-1995
Miguel Lopez Orozco
Guatemala
15-07-2007
Talal Nasser Sandigan
Filipijnen
08-08-1996
Viswanadhan Yempala
India		
02-02-1994
Het lijkt zomaar een opsomming van wel heel vreemde
namen maar het zijn kinderen die afhankelijk zijn van
onze steun. En door deze steun, waar vaak een heel
gezin van baat bij heeft, kunnen deze kinderen naar de
christelijke basisschool. En indien het mogelijk is ook naar
het vervolgonderwijs. Maar buiten dat krijgt bijvoorbeeld
Christa Rumi Mondol ook kleding en dagelijks voedsel.
Lees verder op pagina 22
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Woord & Daad (2)
Vervolg van pagina 21
Soms worden er meerdere kinderen binnen een gezin
geholpen maar altijd wordt goed in de gaten gehouden
of er in de buurt geen discriminatie onder de gezinnen
plaatsvindt.
Woord en Daad houdt ons, de diaconie, op de hoogte van
alle veranderingen en vorderingen van onze kinderen. De
kinderen zelf schrijven minimaal 2 maal per jaar een brief
aan ons.
Een voorbeeld van zo’n brief ziet u hierbij afgedrukt. Het
is heel mooi dat de leden van de jeugddiaconie het op zich
genomen hebben om de kinderen terug te schrijven over

henzelf, onze gemeente en hoe hier de dagelijkse dingen
gaan. En dat is ook vaak de inhoud van de brieven die
wij krijgen. De JD-leden proberen enkele weken voor de
verjaardag van een sponsorkind een brief of kaartje via
Woord en Daad te sturen. Wanneer u of jij hier ook een
bijdrage aan wilt leveren, meldt dat dan bij het JD.
Wanneer u meer wilt weten over onze sponsorkinderen stel
deze vraag dan aan een diaken; wanneer u meer wilt weten
over Woord en Daad: de website is www.woordendaad.nl.
Namens al deze kinderen wil ik u hartelijk bedanken dat wij
dit met elkaar al zo veel jaar kunnen en mogen doen.

Bewogen met Malawi
Sinds 2007 is er een thuisfrontcommissie voor Martijn en Anneke van den Boogaart in Malawi. Martijn en Anneke zijn met
hun kinderen Thomas, Marije en Ruth voor een periode van 8 jaar door de GZB uitgezonden naar Ekwendeni in Malawi.
Anneke werkt als arts in het plaatselijke ziekenhuis en Martijn werkt als adviseur voor de kerk. Martijn en Anneke zijn
formeel zowel vanuit de kerkelijke gemeente van Delft als van Oud-Beijerland (Martijn is hier opgegroeid) uitgezonden.
Dat betekent dat er ook 2 thuisfrontcommissies zijn die Martijn en Anneke gezamenlijk ondersteunen. Dit laatste heeft
als voordeel dat de gemeente van Oud-Beijerland, die nog betrekkelijk weinig ervaring heeft met het uitzenden van
gemeenteleden, op deze manier kan leren en samen op kan trekken met de hervormde gemeente uit Delft.
Het thema van de uitzending is “Bewogen met Malawi”
en de ondersteuning vanuit Nederland bestaat uit de drie
kernwoorden Meeleven, Meebidden en Meegeven. De
Thuisfrontcommissie bestaat
uit diverse gemeenteleden en
functioneert onder de paraplu
van de Zendingscommissie.
In het begin van de
uitzendingsperiode heeft
de nadruk gelegen op
fondsenwerving en daarnaast
de gemeente informeren over
het “wel en wee” van Martijn
en Anneke met hun kinderen
in Malawi. Door de vele (vaste)
giften is de financiële taak voor
de TFC minder belangrijk geworden en is besloten om de
verdere invulling van de uitzending in nauwe samenwerking
met de zendingscommissie vorm te geven.
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De voornaamste taak bestaat uit het betrokken houden
van de gemeente bij het werk van Martijn en Anneke en
de verlofperioden mee te helpen organiseren. Daarnaast
willen we door middel van gerichte
projecten de uitzending van
Martijn en Anneke zo betekenisvol
laten zijn. Voor meer informatie
verwijzen wij ook nog graag naar
www.bewogenmetmalawi.nl.
De hoop is dat dit werk ook mag
leiden tot het geïnteresseerd raken
van gemeenteleden van OudBeijerland om ook uitgezonden te
worden naar het buitenland om
uit liefde voor de naaste daar te
helpen, te dienen en het Woord van God uit te dragen. Als
u of jij hierover in gesprek wilt komen neem dan contact op
met een van de leden van de zendingscommissie.

De Zendingscommissie
“Gaat dan heen, onderwijs al de
volken…” (Matth. 28:19).
Dit was de opdracht die de Heere Jezus Zijn discipelen
gaf voordat Hij terug ging naar Zijn Vader in de hemel. Na
de uitstorting van de Heilige Geest is men begonnen het
Evangelie van Jezus Christus te verkondigen en dit zal
doorgaan tot Jezus’ wederkomst (Matth. 24:14). Ook wij
mogen aan deze opdracht meewerken.
De zendingscommissie verricht in opdracht van en onder
verantwoordelijkheid aan de Algemene Kerkenraad al de
werkzaamheden die voortvloeien uit het realiseren van de
zendingsopdracht van de gemeente. Deze opdracht ligt
zowel op het terrein van zending buiten Nederland (GZB) als
op dat van de zending binnen Nederland (IZB).

De zendingscommissie geeft vorm aan deze opdracht door
activiteiten als:
•
Bezinning op vragen van missionaire aard.
•
Het organiseren van zendingsactiviteiten die het geheel
van de gemeente aangaan.
•
Zowel door fondsen- als door ledenwerving de GZB en
IZB steunen.
•
Het geven van informatie over het werk van de zending
aan de gemeente door publiciteit en voorlichting.
•
Het onderhouden van contacten met zendingswerkers
(Martijn en Anneke van den Boogaart)
•
Verkoop van het GZB dagboekje ‘Een handvol Koren’
•
Nieuwe lidmaten krijgen een jaarlidmaatschap van IZB
en GZB aangeboden.
•
Regelmatige voorbede voor het zendingswerk.
Als plaatselijke zendingscommissie hebben we de missie om
de zendingsopdracht van onze gemeente gestalte te geven,
het zendingsbewustzijn te vergroten en zo iedereen te
betrekken bij het zendingswerk.

Lunchcafé Zonder Meer
Waar we bij de Zuidwester
vanuit onze gemeente
nadrukkelijk betrokken zijn
met onze medemens met een
verstandelijke beperking, is dat
bij Lunchcafe Zonder Meer niet
direct het geval. Desondanks
verdienen dergelijke initiatieven
onze volle steun.
Mede omdat één van de vrijwilligers (en drijvende kracht
achter de stichting) verantwoordelijk is voor de fraaie
cover van dit blad, willen we hem graag de mogelijkheid
geven om dit initiatief onder de aandacht te brengen.
Lunchcafé Zonder Meer is onderdeel van een stichting.
Het doel van deze stichting is om leer-/werkplekken
te bieden voor jongeren met een verstandelijke en/of
lichamelijke beperking. Jongeren worden een dagbesteding,
leerwerkplek of stage aangeboden en zijn werkzaam in
de keuken, in de bediening, doen huishoudelijke taken of
andere passende activiteiten. De jongeren worden dagelijks

begeleid door professionals, waarbij het halen van de van te
voren vastgestelde leerdoelen het uitgangspunt is van de
dagopvang.
Naast een heerlijke lunch kunt u er ook terecht voor koffie,
thee, frisdranken en heerlijke zelfgemaakte taarten.
Op vrijdag is er “eten wat de pot schaft”. Voor een klein
bedrag kunt u er een verse warme maaltijd nuttigen.
Het is ook mogelijk (besloten) recepties, vergaderingen,
verjaardagsfeestjes en andere bijeenkomsten te houden in
Lunchcafé Zonder Meer.
De openingstijden zijn;
maandag van 12.00 uur – 17 uur
dinsdag t/m donderdag van 9.00 uur – 17.00 uur
vrijdag van 9.00 uur – 21.00 uur
zaterdag van 9.00 uur – 17.00 uur
Lunchcafé Zonder Meer
Boterhof 1, Oud-Beijerland
www.lunchcafezondermeer.nl
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Contactpersonen
Diakenen

Past. Diac. Centrum De Herberg

Algemeen emailadres diaconie: diaconie@hervormdoudbeijerland.nl

(026) 33 42 225

Wijk Oost

Email: 		 info@pdcdeherberg.nl
Website:		www.pdcdeherberg.nl

A.L. van den Boogaart (voorzitter) Oostdijk 93
J. Brussaard
Asterstaat 22		
L. Flisijn (secretaris)
Julianastraat 48
L. van der Velden
Huizingastraat 11
J. Wildeman
Avenhil 40 (Heinenoord)

(0186) 84 21 82
(0186) 61 18 61
(0186) 61 52 81
(0186) 62 11 52
(0186) 60 39 63

Wijk West
G.A. van Driel
H.J. Hornis		
C.P. Reedijk
M.P. de Reus
A. Schrijvershof
(administrateur)

S. Goudswaardstraat 9
v. Wassenaerstraat 8
Tjerk Hiddesplantsoen 22
Karrespoor 80		
Zinkweg 262c		

(0186) 61 85 91
(0186) 61 66 02
(0186) 61 01 10
(0186) 61 34 59
(0186) 61 15 13

Pastoraal Team
Mevr. L. Schipper			

Website: 		 www.hervormdoudbeijerland.nl/		
		commissies/psycho-pastorale-toerusting

Stichting De Hoop
(078) 61 11 111
Email: 		
Website: 		

Ard en Thea Barendregt			

(0186) 61 12 24

Audiodienst

Arie van Pelt (voorzitter)
Peter Schipper		
Email: 		
Website: 		

Wilfred Appeldoorn				
Cor Reedijk				

(0186) 61 46 50
(0186) 61 01 10

Ecce Homo
Hans van Nieuwburg			

(0186) 68 46 83

ecco-homo@kpnmail.nl
www.ecce-homo.com

Rineke Brussaard			
(0186) 62 34 50
Wico den Tuinder
		
(0186) 61 74 48
helpendehanden@hervormdoudbeijerland.nl
www.hervormdoudbeijerland.nl/diaconie2 /
helpende-handen

Hervormde Vrouwen Dienst
(0186) 61 87 49
(0186) 61 71 94
(0186) 61 34 59

Jeugddiaconaat
Arjan Weeda (voorzitter)
Monica Slingerland		
Karel van der Linden		
Email: 		

Maarten Bom
Matthijs Boele
Albertine Wander

jeugddiaconaat@hotmail.com

Ontmoetingsmiddag
H.J. Hornis				
A.J. Schipper				
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info@deoverbrugging.nl
www.deoverbrugging.nl

ver.v.v.padureni@solcon.nl
www.vriendenvanpadureni.nl

Stichting “Zie de mens”
Arnold Schipper		

(0186) 61 61 18

Vervoersdienst

Helpende handen

Mevr. A. Nelemans-Baars		
Mevr. J.C. Kamp-Trouwborst		
Mevr. W. de Reus-Naaktgeboren		

06 22 97 25 55

Stichting Vrienden van Padureni

Email: 		 audiodienst@hervormdoudbeijerland.nl
Bert van der Kuijl
Website: 		
www.hervormdoudbeijerland.nl/				
Email: 		
		diaconie2/diaconie_re_#radio
Website:		

Email: 		
Website: 		
		

info@dehoop.org
www.dehoop.org

Stichting De Overbrugging

Actie Kerstgroeten

Email: 		
Website: 		

(0186) 61 61 18

J. Wildeman			
M.P. de Reus			

(0186) 60 39 63
(0186) 61 34 59

Vluchtelingenzorg
Plonie Brussaard
Email: 		

vluchtelingenobl@outlook.com

Voedselbank Hoeksche Waard
Chiem van de Wetering		
Email: 		
Website: 		

06 21 27 32 95

voedselbankhoekschewaard@gmail.com
www.voedselbank-oudbeijerland.nl

Woord & Daad
(0183) 61 18 00
Email: 		
Website: 		

info@woordendaad.nl
www.woordendaad.nl

Zuidwester
(0186) 61 66 02
(0186) 61 61 18

Contactpersoon van onze gemeente: Johan Witteveen
Email: 		
Website: 		

info@zuidwester.org
www.zuidwester.org

Lied:
“Heer wat een voorrecht”
Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want Uw Woord maakt Uw wegen bekend.
Refrein:
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van Uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.
Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als Uw kerk, die waarachtig wil zijn.
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