
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2019    

Hart voor Barendrecht 
 

 



  

 

 
2 

“Jullie                               zijn  

het zout  van de              aarde. Maar als  

het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer 

 zoutgemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het  

wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de we- 

reld. Een stad die boven op de berg ligt,kan niet verborgen  

blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervol- 

gens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men  

zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft  

voor iedereen die in het huis is. Zo moet  

jullie licht schijnen voor de mensen,  

opdat ze jullie goede daden zien  

en eer bewijzen aan jullie  

Vader in de hemel”  

Matth. 5: 13-16  

NBV 

  

Jaarverslag   2019 

Het jaar 2019 is het 12e jaar in het bestaan van Hart voor Barendrecht. Met de kleine 

kracht binnen de stuurgroep zijn we blij dat de meeste bestaande projecten voortgang 

konden vinden.  

Opnieuw een hoogtepunt voor Hart voor Barendrecht was de lichtjestocht ‘BETHLEHEM in 

Barendrecht’, omdat het evangelie van Jezus Christus zichtbaar is geworden tijdens de 

wandeling en zoveel mensen hebben genoten en ontroerd waren. 

Het radioprogramma ‘Hart voor Barendrecht’ heeft wekelijks mogen klinken en we ervaren 

dat de betrokkenheid voor Hart voor Barendrecht binnen de kerken groeit. Met grote 

dankbaarheid en eer aan God wordt dit geconstateerd.  

In chronologische volgorde willen we een en ander van de diverse projecten en activiteiten 

de revue laten passeren. 

 

 
In dit jaarverslag kunt u lezen over: 

1 Stand van zaken Sociaal/maatschappelijke projecten 

2 Stand van zaken Missionaire projecten 

3 Ontwikkelingen Stichting Hart voor Barendrecht 

4 Vooruitblik 2020 
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1. Sociaal/Maatschappelijke projecten  

                                                 

 

Participatie in Platform opvang vluchtelingen Barendrecht 

Afgevaardigde: Jacomien Glasbergen. 

 

Het platform Opvang Statushouders – in 2016 opgezet vanuit de PKN, Stichting Hart voor 

Barendrecht en Stichting Present -  heeft het recht van bestaan wel laten zien. 

Het twee of drie maandelijks overleg met vele instellingen en de gemeente werkt om tot 

verbetering te komen van de opvang van Statushouders, onze nieuwe Barendrechters.  

We hebben intussen een vast vergaderadres gevonden bij Kijk op Welzijn, waar we in 

anderhalf uur tijd de agenda bespreken en met elkaar afstemmen wat goed gaat en wat 

verbetering vraagt. Voor de nieuwkomers is het leren van de taal het belangrijkste. Daar 

wordt extra op ingezet door Taalpunt, en er zijn een flink aantal taal coaches die thuis met 

hen oefenen.  

Ook zijn er in de Bibliotheek groepen, verdeeld in niveaus, die elke week bij elkaar komen 

en leren van de vrijwilligers en van elkaar. Het is daar gezellig, zodat dit de nodige 

verbinding geeft. 

 

Om goede begeleiding te geven aan vrijwilligers/buddy’s of taalmaatjes is budget nodig.  

Aan wethouder Nico Bults, die o.a. Sociale Zaken en Vluchtelingen in zijn portefeuille heeft, 

heeft  het platform de noodzaak van extra formatie bij VluchtelingenWerk regelmatig onder 

de aandacht gebracht. Een heel aantal gesprekken zijn gevoerd in kleine kring op het 

gemeentehuis.  

Juist vanuit Hart voor Barendrecht kunnen we zoeken naar vrijwilligers die als taalcoach of 

als buddy/maatje een gezin kunnen begeleideden.  

Maar helaas liet de begroting van 2019 niet toe om budget vrij te maken voor de 

begeleiding en scholing van vrijwilligers. Binnen het platform is dit wel een heikel punt 

geworden.  

De gemeente waardeert het Platform, wat ook tot uiting komt door de regelmatige 

deelname van wethouder Bults, maar er is meer nodig.   

In 2020 zal de samenwerking binnen het platform worden voortgezet, omdat het 

samenwerken ten goede komt aan de Statushouders. Soms twee stappen vooruit en dan 

weer een stap achteruit.   

Het platform bewijst wel een lange adem te hebben. Steeds opnieuw aankaartend bij de 

gemeente dat vrijwilligers ondersteund moeten worden en dat daar budget linksom of 

rechtsom voor nodig is. 

Als Hart voor Barendrecht hebben wij een hart voor vluchtelingen en ontheemden en 

gunnen wij hen zich verbonden te weten met ons dorp. Daarom doet Hart voor Barendrecht 

ook in 2020 weer volop mee in het platform, want  Hart voor Barendrecht wil hiermee een 

steentje bijdragen om Barendrecht een beetje mooier  maken. 
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Een gezellige ontmoeting bij de Snuffelmarkt met statushouders.  

Foto: Jacomien Glasbergen 
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2. Missionaire projecten 

 
WEEK VAN GEBED 

                                                                  

BARENDRECHT De jaarlijkse Week van Gebed van 20 – 27 januari werd voor het negende 

jaar op rij interkerkelijk georganiseerd. Hart voor Barendrecht neemt hierin het initiatief. 

Wereldwijd wordt de Week van Gebed al sinds 1846 gehouden. Het thema van de Week van 

Gebed is ‘Recht voor ogen’ en het scherpt je blik op recht en onrecht. De centrale 

Bijbeltekst komt uit Deuteronomium 16 vers 10 – 20. God laat hier rechters aanstellen om 

niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde 

combinatie. Zij bereidden dit jaar het materiaal voor. Bidden om recht en eenheid. Deze 

drijfveer overstijgt de verdeeldheid en brengt christenen bijeen. Week van Gebed Een week 

samen bidden met christenen uit verschillende kerken om bruggen te bouwen, in 

bewogenheid naar niet-christenen en in liefde naar medechristenen. We nodigden een ieder 

hartelijk uit deel te nemen aan deze gebedsweek. Elke avond van 19.30 – 20.30 uur was er 

gelegenheid mee te bidden. De aanvang van de Week van Gebed wordt gehouden op 

zondagmorgen 20 januari in de Dorpskerk. Deze dienst werd geleid door ds. Joma Boers – 

de Jong en Maarten van Boekel. Aanvang 10:00 uur. De afsluiting van de Week van Gebed 

werd met een Sing-In gehouden in de Immanuëlkerk. De gebedssamenkomsten in 

Barendrecht vonden plaats op:  

Zondagmorgen 20 januari – Eredienst in de Dorpskerk, aanvang 10.00 uur  

Maandagavond 21 januari – Maranathakerk, Dorpsstraat 178a  

Dinsdagavond 22 januari – WaterPortW4C, Pand Boerhaavelaan 11  

Woensdagavond 23 januari – Carnisse Haven, Noordersingel 30  

Donderdagavond 24 januari – Immanuëlkerk, Klarinetweg 2  

Vrijdagavond 25 januari – Triomfatorkerk, Gebr. Meeldijk 150  

Zaterdagavond 26 januari – Sing-In Immanuëlkerk, Klarinetweg 2 
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KERKDEUREN OPEN in Barendrecht 
 
13, 14 en 15 november 2019. 

Calvijn Het Groene Hart  
 

Besproken zijn:  

Wat zijn de werkzaamheden van een predikant? 

Werkt u alleen op zondag dat ene of anderhalve uur per week? 

De dominee antwoordt dat hij aan mensen vertelt over God en Jezus. “Ik lees uit de Bijbel 

en leg uit, wat dat gedeelte uit de Bijbel voor mensen zou kunnen betekenen. Ik bezoek 

mensen thuis, in de zieken- en verpleeghuizen en in de hospice”. 

“Het bordje druivensap geeft aan, dat in die banken geen wijn wordt rondgedeeld met Heilig 

Avondmaal, maar druivensap. Die druivensap en die wijn verwijzen  naar het Bloed van 

Jezus Christus. Dat bloed symboliseert, dat de zonden van mensen volkomen vergeven zijn. 

Je bent verzoend met God en staat schoon voor Hem.” 

“Zo wordt er ook vaak gevraagd, of het doopwater heilig water is. Neen het is gewoon 

verwarmd water uit de kraan, maar dat water is het symbool, dat je bij God hoort en dat je 

met Jezus kopje onder gaat en weer opstaat. De Hindoes geloven, dat de Ganges heilig 

water is. Zij drinken uit dat water, terwijl de kadavers van varkens en koeien ronddrijven.” 

Naar aanleiding van de symbolen op de orgelgordijnen wordt verteld, dat God de Alpha en 

de Omega is, God staat aan het begin en aan het einde van ons leven. 

De Paaskaars geeft licht, dat is het symbool, dat God Liefde is en dat Jezus zei: Ik ben het 

Licht der wereld.  

Uitvoerig is dit jaar bij een groep gesproken over reïncarnatie en crematie. Als de kist 

weggeleden is achter de schuifwand, wordt het lichamelijk overschot dan eruit gehaald? 

“Neen.” 

De predikant gelooft niet in reïncarnatie. 

Er zijn nog nooit twee mensen naar de kerk gekomen met de vraag, om een speciale 

kerkdienst te beleggen, daar zij uiteen gaan, of te wel, omdat zij gaan scheiden. 

In een RK kerk gaat de priester voor, hij mag dopen en de eucharistie bedienen. Een vrouw 

kan (nog) geen priester worden. De priester is ongehuwd. 

Een predikant mag dopen en avondmaal vieren; hij mag trouwen en kinderen krijgen. Bij de 

Bethelkerk mogen ook vrouwen predikant worden en in de kerkenraad zitten. 

De vrouwen in de kerk behoeven niet per se een rok te dragen, of een hoed op te hebben. 

Op 10 oktober hangt de  regenboogvlag aan de kerktoren. Iedere homo, lesbienne,  

biseksueel of transgender is welkom.  

De symbolen in de grote ramen links, rechts en achter staan voor geloof (het kruis), hoop 

(het anker) en liefde (het hart) 
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BETHLEHEM in Barendrecht  

 

Zaterdag 14 december werd voor de 8e keer de Kerstwandeling ‘Bethlehem in Barendrecht’ 

succesvol gehouden. Op voorhand werden vanwege de slechte weersverwachting geen tenten 

opgebouwd. Hierdoor was een aantal taferelen op het laatste ogenblik naar een meer beschutte 

plaats verhuisd op de eerder vastgestelde route. Bij de start op het Doormanplein werden de 

samengestelde groepen via een grote zandloper om beurt door soldaten op pad gestuurd. 

De spelers van de taferelen hadden zich goed ingeleefd in de rollen die zij vertolkten onder 

meer dankzij de eerder gehouden oefenavonden en generale repetitie in Borgstede. Ruim 400 

wandelaars verdeeld over 14 groepen gingen op pad. Een aantal taferelen werd binnen 

gespeeld: het tafereel ‘Engel bezoekt Maria’ in de Bethelkerk, ‘De wijzen bij koning Herodes’ in 

de oude drukkerij bij BAR uitgeverij en ‘het engelenkoor’ door kinderkoor ZieZo stond binnen in 

boerderijwinkel Dorpszicht. Opvallend voor wandelaars was dat alle Jozef’s en Maria’s in de 

verschillende taferelen hetzelfde waren gekleed. Deze kleding was als project gemaakt door 

studenten van het Albeda Modevakcollege. De route leidde de wandelaars met een spoor van 

LED lichtjes, bij een aantal taferelen stond een van binnenuit verlicht plaatsnaambord voor de 

gelegenheid gemaakt door de Zorgnijverij. Gevaarlijke kruispunten op de route konden 

wandelaars veilig oversteken dankzij verkeersregelaars. 

Op het eindpunt van de wandeling was er warme chocomel in de Ontmoeting en in de 

Dorpskerk werden Kerstliederen gespeeld op orgel en door muzikanten met blaasinstrumenten. 

De Kerstwandeling werd georganiseerd door stichting Hart voor Barendrecht en participerende 

kerken met speciale dank aan Gemeente Barendrecht, Albeda Modevakcollege, 

Verkeersregelaars, Borgstede, Dorpskerk, Bethelkerk, Boerderijwinkel Dorpszicht, BAR 

Uitgeverij, Zorgnijverij, Graaf Bouw en de vele vrijwilligers die ondanks de barre 

weersvoorspellingen paraat stonden het kerstverhaal te vertolken.  

 

 

Tijdens de oefenavond in Borgstede 

worden alle taferelen achter elkaar aan 

gespeeld. De bewoners konden de hele 

kerstwandeling binnen beleven. 
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De wandelaars verzamelden op het 

Doormanplein. Wandelaars kregen een 

bonnetje met een groepnummer. Elke 

vier minuten vertrok een groep.  De tijd 

werd aangegeven door een zandloper. 

Elke groep kreeg een vaandel mee met 

het nummer van hun groep. De groepen 

volgend het spoor van lichtjes dat hen 

langs de taferelen leidt. 

 

In het dorpje Nazareth in Galilea 

woonden Jozef en Maria. 

Jozef en Maria waren van plan om te 

gaan trouwen. 

Maria was aan het werk in haar huis. 

Plotseling verscheen er een engel die 

haar vertelde dat zij zwanger zou gaan 

worden van de Redder van de wereld. 

Maria kon niet begrijpen; hoe dit kon 

gebeuren omdat zij nog niet getrouwd 

was. 

De engel vertelde ook dat Maria haar 

tante Elisabeth ook in verwachting is, 

ondanks haar hoge leeftijd 

 

Maria vertelde Jozef wat de engel haar 

heeft verteld.  

Jozef kon nog wel geloven dat de engel 

Maria had verteld dat tante Elisabeth in 

verwachting is. Maar toen Maria vertelde 

dat de engel had gezegd dat ook zij 

zwanger zou worden, werd Jozef werd 

boos en verdrietig. Hij kon niet geloven 

dat Maria zwanger was geworden door 

de heilige Geest. 
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Jozef dacht er aan om stilletjes van Maria 

te scheiden. Toen verscheen er een engel 

aan Jozef in een droom. 

De engel vertelde Jozef dat het waar is 

wat Maria hem had verteld. 

Jozef geloofde de engel en wilde toch 

wel met Maria trouwen. 

 

Maria was op reis gegaan naar oom 

Zacharias en tante Elisabeth. Maria wilde 

tante Elisabeth helpen. 

Maria vroeg waarom oom Zacharias niets 

zei. Tante Elisabeth legde uit dat hij niet 

van de engel kon geloven dat zij zwanger 

zou raken en daarom om een teken 

vroeg. 

Elisabeth prees Maria om haar geloof in 

de engel. Maria bracht een lofzang. 

 

Keizer Augustus kondigde een 

volksinschrijving aan. Iedereen moest 

zich gaan inschrijven in de plaats waar 

zijn familie vandaan kwam. 

De dienaar van Augustus had alles 

opgeschreven en het bevel werd in het 

hele Romeinse rijk verspreid. 

 

Ook Jozef en Maria moesten op pad. De 

voorouders van Jozef kwamen uit 

Bethlehem. 

Maria was hoogzwanger, moe van de reis 

en wilde overnachten. 

De herbergier legde uit dat er geen 

plaats meer was en verwees ze door. Ze 

kregen nog wel eten mee voor 

onderweg.  
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In Jeruzalem waren wijzen uit een ver 

land aangekomen. De wijzen hadden in 

hun land een bijzondere ster gezien die 

er op wees dat er een koning in Israël 

geboren zou zijn. De komst van de 

wijzen en het gerucht van de nieuwe 

koning was bekend geworden in het 

paleis van Herodes en hij vroeg aan de 

priesters en wetsgeleerden wat er in de 

boeken over deze koning geschreven 

staat. De priester en wetsgeleerden 

vertelden Herodes dat in de boeken staat 

dat de messias in Bethlehem geboren 

zou worden. 

 

Herodes liet de wijzen bij zich roepen. 

De wijzen vertelden hun verhaal en lieten 

hun geschenken voor de nieuw geboren 

koning zien. 

Herodes gaf de opdracht aan de wijzen 

om het Kind te zoeken in Bethlehem. 

Als ze het Kind gevonden hadden wilde 

Herodes van de wijzen weten waar. 

 

Het engelenkoor zong ook van een het 

Kind, de redder van de wereld. 

Het engelenkoor werd begeleid door 

piano 
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De wandelaars volgden het spoor van 

lichtjes en kwamen in Bethlehem aan. 

Daar waren herders die op de schapen 

pasten en muziek maakten omdat ze 

niets anders te doen hadden. 

 

Tot ze plotseling engelen zagen, die hun 

vertelden dat ze op zoek moesten gaan 

naar een Kind, in doeken gewikkeld, 

liggend in een voederbak. 

De engelen zongen "Ere zij God in den 

hoge, vrede op aarde". 

 

De herders gingen met de wandelaars op 

zoek en vonden Jozef en Maria in een 

stal. 

Maria begon te zingen: "Zo stond het 

geschreven, zo is het beloofd; een 

Redder is gekomen, brengt iedereen 

hoop!"  

 

Aan het eind van de wandeling was er 

warme chocomel in de Ontmoeting. 
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Na de chocomel werden in de Dorpskerk 

Kerstliederen gespeeld op het orgel en 

blaasinstrumenten. 
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RADIOPROGRAMMA Hart voor Barendrecht 

 

Bijna Iedere dinsdagavond in 2018 maakte het radioteam van Hart voor Barendrecht bij 

Exxact Barendrecht een radioprogramma.  

De volgende gasten of onderwerpen kwamen langs in de uitzendingen: 

 

Op dinsdag 22 januari was een interview met dominee 

Taselaar te beluisteren in het Exxact radioprogramma Hart 

voor Barendrecht. Dominee Taselaar is een karakteristieke 

persoonlijkheid. Hij heeft vijftien jaar het pastorale werk 

ondersteund in de Dorpskerkgemeente en in het bijzonder 

betreft dat het crisispastoraat. Nu hij 80 jaar is geworden 

heeft hij besloten om afscheid te nemen van dit prachtige 

en boeiende werk. 

 
 

Radioteam Hart voor Barendrecht 

Op dinsdag 29 januari waren Pia van Dalen en Petra 

Teunissen van Stichting Present Barendrecht en 

Bruggenbouwers Award winnaars Kees en Annemieke 

Zandvliet van Truckrun, Annelies den Buter van de 

Nederlandse Patienten Vereniging, Johan Terdu van Dajong 

te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor 

Barendrecht.  

 

Op dinsdag 5 februari was Robert Logtenberg, voorzitter 

van Stichting SHIF, te gast in het Exxact radioprogramma 

Hart voor Barendrecht. Stichting SHIF (Sure House Initiatives 

Foundation) wil initiatieven in Oeganda ondersteunen die 

kansarmen mogelijkheden bieden om zichzelf te 

ontwikkelen. Stichting SHIF is in september 2018 opgericht. 

 

 
Op dinsdag 12 februari waren ds. Martin de Geus, Jan van 

Dijk en Anne-Mieke van Oost-Reiber te gast in het Exxact 

radio programma Hart voor Barendrecht. Martin, Jan en 

Anne-Mieke vertellen in deze uitzending over het 

Oratorium Jona dat door het koor Salem uit Ridderkerk op 

zondagmiddag 17 februari in Carnisse Haven uitgevoerd 

gaat worden. Ds. Martin de Geus is predikant bij de 

Protestantse Gemeente Levensbron in Ridderkerk en de 

tekstschrijver van het oratorium. Anne-Mieke van Oost is 

ouderenpastor bij De Levensbron en kerkelijk werker bij 

Carnisse Haven.  
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Op dinsdag 19 januari waren Johan Bahlman en Christiaan 

Molenaar te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor 

Barendrecht. Johan en Christiaan wonen beiden in 

Barendrecht, maar zij zijn het afgelopen half jaar op 

Outreach naar Zuid-Afrika geweest. Zij hebben zich 

aangesloten bij de organisatie Youth with a Mission. Deze 

organisatie is wereldwijd en ook in Nederland actief als 

Jeugd met een opdracht. In Zuid-Afrika zit deze organisatie 

in meerdere steden. In een oud omgebouwd ziekenhuis 

heeft de organisatie een basis, van waaruit trainingen 

worden gegeven en er ook een eetzaal en slaapplekken 

zijn. 

 

Op dinsdag 26 februari waren Jaap van der Kooij en 

Geertrui de Boom van de PCOB te gast in het Exxact 

radioprogramma Hart voor Barendrecht. De Protestant 

Christelijke Ouderen Bond, afdeling 

Barendrecht/Heerjansdam heeft in november 2018 haar 

35-jarig bestaan gevierd. Iedere 2e dinsdag van de maand 

komen de leden van de PCOB bij elkaar voor een gezellige 

middag. Deze wordt gehouden in de Ontmoeting, naast de 

Dorpskerk. Mensen hebben er contact met elkaar en leven 

met elkaar mee in lief en leed.  

 
 

Op dinsdag 5 maart zijn in het Exxact radioprogramma 

Hart voor Barendrecht interviews te beluisteren die op 

zondag 24 februari zijn opgenomen in de dienst van de 

Diamantgemeente in de Triomfatorkerk. De 

Diamantgemeente is sinds januari 2019 de eigenaar van de 

Triomfatorkerk en zij behoort tot de Gereformeerde Kerk 

vrijgemaakt. De Diamantgemeente is een streekgemeente 

voor de Hoekse Waard en voor Pernis-Albrandswaard. 

Naast de zondagse diensten zijn er ook de wijk- en 

jeugdavonden, waarin wijkgenoten en jongeren elkaar 

ontmoeten, met elkaar meeleven en samen de Bijbel 

bestuderen. En nu met een eigen kerkgebouw willen zij 

Kerk in de Samenleving zijn.  De voorganger in deze dienst 

is ds. H. H. Scheffer van de NGK de Maranathakerk. Het 

thema in deze dienst is: “No longer slaves”, een thema 

gekozen uit Romeinen 8.  
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Op dinsdag 12 maart waren Ziyad Jad Elhak en Rebecca 

Siccama te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor 

Barendrecht. Ziyad en Rebecca hebben in 2018 samen in 

het gemeentehuis in Barendrecht geëxposeerd en nu 

trekken zij de aandacht in het gemeentehuis in Ridderkerk. 

Van 11 maart tot 5 april is hun werk daar te zien. Beide 

kunstenaars, komend vanuit heel verschillende 

achtergronden maken kunst waarin zij zich onder andere 

laten inspireren door de Bijbel.  

Hugo Plaisier gaf uitleg over de biddag. 

 
 

Op dinsdag 19 maart zijn in het Exxact radioprogramma 

Hart voor Barendrecht interviews te beluisteren die op 

zondag 10 maart zijn opgenomen in de dienst van de 

V.E.G. De Wijngaard. Zij ontmoeten elkaar elke 

zondagmorgen in het centrum van Barendrecht in ’t 

Trefpunt in de Dr. Kuijerstraat 4. Een gemeenschap waar 

bezoekers onvoorwaardelijke liefde en acceptatie van God 

kunnen ervaren. Het centrum van elke dienst is Gods 

overvloedige genade voor een ieders leven. In deze dienst 

ging de jonge spreker Luuk Berendse voor. Luuk is lid van 

deze gemeente en hij heeft de gave in het openbaar te 

spreken. Het thema van deze dienst was ‘Bestemming’.   

 

 

Op dinsdag 26 maart zijn in het Exxact radioprogramma 

Hart voor Barendrecht ds. Bert de Wit van Carnisse Haven 

en Ad Besems van de Augustinus Parochie te gast. Met hen 

gaan we in gesprek over de 40dagentijd, de periode 

voorafgaand aan Pasen. Dit jaar is deze van woensdag 6 

maart tot donderdag 18 april. Een weg van 40 dagen om na 

te denken, om te bezinnen. Bij jezelf nagaan  wat jouw plek 

in de wereld is, wat de zin van jouw bestaan is in deze 

wereld. Het is een tijd van bezinning en versobering. Een 

toeleven naar het Paasfeest.   
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Op dinsdag 2 april waren in het Exxact radioprogramma 

Hart voor Barendrecht interviews te beluisteren die op 

zondag 24 maart werden opgenomen rond de dienst van 

de Protestantse Wijkgemeente Carnisse Haven. Het I.J.E. 

koor Rotterdam heeft in deze jeugddienst liederen 

gezongen en de samenzang begeleid. Voorganger ds. Bert 

de Wit gaf uitleg hoe op een andere manier naar situaties 

gekeken kan worden. Daarmee werd het verband duidelijk 

tussen het thema van de dienst ‘Even geduld a.u.b.’ en de 

gelijkenis over de vijgenboom in Lucas 13.  

 
 

Op dinsdag 9 april waren interviews van de Veranderdag 

van St. Present te beluisteren in het Exxact 

radioprogramma Hart voor Barendrecht. 

 
Op dinsdag 16 april was Hans van Gelder, musicus en 

muziekdocent te gast in het Exxact radioprogramma Hart 

voor Barendrecht. De aanleiding van zijn komst zijn drie 

bijzondere avonden die gepland staan op 1, 4 en 8 mei 

aanstaande. Op zaterdag 4 mei vindt er na de 

dodenherdenking om 21:00 uur een bijzonder concert 

plaats in de Dorpskerk. Voor de tweede keer wordt dan het 

‘Kwartet voor het eind van de tijd’ van componist Olivier 

Messiaen uitgevoerd door vier masterstudenten van de 

klassieke afdeling van Codarts. Het is een kwartet voor 

piano, viool, cello en klarinet. Messiaen schreef dit stuk 

toen hij met nog drie musici gevangen zat in 1940/1941 in 

Silesië.  
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Op dinsdag 23 april waren interviews te beluisteren die op 

donderdag 18 april zijn opgenomen met bezoekers aan 

The Passion in Dordrecht 

 
Op dinsdag 30 april is waren Levien de Kam en Bert van 

Rietschoten van de voorbereidingsgroep van de Johnny 

Cash dienst te gast in het Exxact radioprogramma Hart 

voor Barendrecht. De Johnny Cash dienst wordt op 

zondagmiddag 19 mei in de Dorpskerk gehouden. Tevens 

werd met de voorganger ds. Piet van Die en bandlid Wim 

Bevelander vooruitgeblikt naar de dienst op 19 mei.  De 

muziek tijdens de dienst wordt live gespeeld door de band 

Cashflow3. Tijdens deze uitzending werd muziek van 

Johnny Cash gedraaid.  

 
 

Op dinsdag 7 mei zijn Arie Nootenboom van de 

Bethelbazar en oud radiomakers Jurriën, Rosa en Martin te 

gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. 

Het Exxact radioprogramma is 10 jaar geleden van start 

gegaan. Net als in de eerste uitzending vertelde Arie 

Nootenboom ook in deze uitzending over de doelen en 

organisatie van de Bethelbazar die op 10 en 11 mei 

gehouden werd.  

 
Op dinsdag 14 mei zijn in het Exxact radioprogramma Hart 

voor Barendrecht interviews te beluisteren die op zondag 5 

mei zijn opgenomen in de dienst van de Nederlands 

Gereformeerde Kerk in de Maranathakerk. Het 

uitgangspunt voor deze gemeente is het geloof in Jezus 

Christus en samen verbonden zijn rondom de kern van het 

evangelie en daar zoveel mogelijk mensen bij betrekken. 

Kenmerkend voor deze gemeente is het flinke aantal jonge 

gezinnen en het is een streekgemeente voor Barendrecht 

en omstreken. 
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Op dinsdag 21 mei was ds A.A. Floor van de Immanuëlkerk 

te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor 

Barendrecht. Deze hervormde gemeente BA binnen de PKN 

heeft per 1 januari 2019 het gebruik van de nieuwe 

liedbundel Weerklank (2016) ingevoerd. Tijdens de 

kerkdiensten wordt deze bundel nu naast de bekende 

psalmen uit de oude berijming gebruikt. Met ds Floor 

wordt gesproken over de invoering van Weerklank en de 

ervaringen tot nu toe. 

 
Op dinsdag 28 mei waren interviews te beluisteren die 

opgenomen zijn rond de viering van de Augustinusparochie 

op zondag 19 mei. Voorganger was pater Urbanus Kioko. 

Tijdens deze viering deden zes jongeren de eerste 

communie. Voor de jongeren en hun familie is dit een 

feestdag. Ze doen voor de eerste keer mee met de 

communie en horen daarmee echt tot de gemeenschap van 

de Katholieke Kerk. In de dienst brachten de jongeren het 

brood, de wijn, de kaarsen, bloemen en de opbrengst van 

de collecte naar de tafel. De communicanten en hun familie 

mogen als eerste aan de tafel van de Heer eten. De 

jongeren die voor het eerst communie deden zijn 

afkomstig uit verschillende landen. Mensen die vanuit 

andere landen in Nederland zijn komen wonen en Katholiek 

zijn, sluiten zich in Nederland vaak aan bij de Katholieke 

kerk.  

 

Op dinsdag 4 juni was zendingsarts Willem Folmer te gast 

in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. In 

2014 zijn Willem en zijn vrouw uitgezonden om als arts te 

gaan werken in Congo in Centraal Afrika. “Het is een 

prachtig land, maar er is veel armoede en de mensen lijden 

onder corruptie en etnische burgeroorlogen”, vertelt 

Willem. Samen met de hulporganisatie GZB, EO Metterdaad 

en de lokale kerkelijke gemeenschap hebben ze daar een 

oud ziekenhuis opgeknapt aan de rand van het oerwoud en 

bieden zij medische hulp aan de lokale bevolking. Zij 

hebben intussen twee kinderen gekregen, Lukas en 

Annelie. En nu zijn zij over in Nederland en in hun 

thuisgemeente, de Immanuëlkerk in Barendrecht. Wat een 

enorme uitdaging zijn zij als jong stel aangegaan, want er 

waren geen medische voorzieningen en gebrek aan bijna 

alle medische middelen. De babysterfte is in dit gebied 

maar liefst 25 procent. De opbouw van en het werken in 
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het ziekenhuis aan de rand van het regenwoud redt vele 

levens en Willem en Joanne willen daar getuige zijn van 

Jezus Christus. 

 

Op dinsdag 11 juni waren interviews te beluisteren die zijn 

opgenomen in de dienst van de Dorpskerk op zondag 2 

juni. De voorganger in deze dienst is ds. J.W. Stam. Het is 

de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren en verwijst 

naar Psalm 27 vers 7 : “Hoor mij, HEER, als ik tot U roep”. 

En Jezus belooft zijn leerlingen in Johannes 14 dat Hij leeft 

en wij zullen leven. En Hij belooft de andere Trooster, de 

Heilige Geest. 

 
Op dinsdag 18 juni waren Corma Bezemer en Nelleke 

Huijgen van de organisatie van ‘Nacht zonder dak’ in 

Barendrecht te gast in het Exxact radioprogramma Hart 

voor Barendrecht. In de nacht van 21 op 22 juni a.s. 

verandert een gedeelte langs de Oude Maas in een 

krottenwijk. Jongeren uit verschillende kerken in 

Barendrecht organiseren samen een ‘Nacht zonder Dak’, 

van stichting Tear. Met Corma Bezemer van Jeugd met een 

Opdracht wordt gesproken over hoe je zo’n nacht 

organiseert, wat haar verwachtingen zijn en waarom het 

volgens haar belangrijk is om jongeren op deze manier te 

betrekken bij het inzamelen van geld. Tijdens ‘Nacht 

zonder dak’ laten jongeren zichzelf sponsoren om een 

nacht in een zelfgebouwde hut van karton en plastic te 

slapen. Het geld dat daarmee opgehaald wordt, gaat naar 

projecten voor straatkinderen in India, Kenia en Bolivia. 
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Op dinsdag 3 september besteedde het Exxact 

radioprogramma Hart voor Barendrecht aandacht aan de 

diensten of activiteiten waarmee kerken in Barendrecht het 

startsignaal geven aan het nieuwe activiteiten seizoen. 

Tijdens de zomervakantie gaan kerkdiensten wel door, 

maar veel andere activiteiten hebben een zomerstop. 

Nieuwe activiteitenprogramma’s worden in de kerken 

gepresenteerd en de onderlinge ontmoeting is een 

belangrijk onderdeel tijdens de startactiviteiten.In deze 

radio uitzending o.a. aandacht voor de startzondag van de 

Augustinusparochie, Bethelkerk, Dorpskerk en Carnisse 

Haven, welke op zondag 8 september gehouden werd in de 

Bethelkerk.  

 

 

Op dinsdag 10 september waren twee maatschappelijke 

organisaties te gast in het Exxact radio programma Hart 

voor Barendrecht. Zorggroep De Toekomst en Meliom van 

Stichting IJsselmonde-Oost gingen met elkaar in gesprek. 

Betty Guys en Sunita van der Werff van Zorggroep De 

Toekomst vertelden over de dagbesteding en individuele 

begeleiding die zij in Barendrecht aanbieden in o.a. de 

Oude Pastorie van de Dorpskerk. Dankzij deze begeleiding 

kunnen mensen langer thuis blijven wonen en worden de 

deelnemers in hun eigen kracht bevestigd en gestimuleerd. 

Zij nodigden Meliom van Stichting IJsselmonde-Oost uit om 

met hen in gesprek te gaan. Meliom is een 

Woonvoorziening en biedt Dagbesteding. 

 

 

Op dinsdag 17 september waren Johan Terdu en Sandra 

van der Wal van fietsreparatie en servicepunt 'Het Zijspoor' 

te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor 

Barendrecht. In Het Zijspoor werken vakkundige 

begeleiders samen met mensen met een beperking tot de 

arbeidsmarkt aan fietsreparaties. Begin dit jaar zijn 

Stichting Dajong en Het Fietsenschuurtje met elkaar in zee 

gegaan met dit nieuwe project. Het Zijspoor is maandag tot 

en met vrijdag geopend en is gevestigd in de overdekte 

fietsenstalling van het NS station. 
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Op dinsdag 24 september waren Hugo Plaisier van de 

Immanuëlkerk en Marijke Roodnat en Annemarie Schram 

van Carnisse Haven te gast in het Exxact radioprogramma 

Hart voor Barendrecht. In de Immanuëlkerk worden een 

tweetal bijeenkomsten georganiseerd om op een 

laagdrempelige manier kennis te maken met de 

Immanuëlkerk. Zij nodigen op twee zondagmorgens, op 29 

september en 24 november van 12:00 tot 13:00 uur 

wijkbewoners uit die geïnteresseerd zijn in het geloof en de 

Bijbel. Zij kunnen een kijkje te nemen in de kerk en zij 

krijgen informatie en uitleg over de Bijbel. Er leven vaak 

veel vragen over kerk en geloof. Ook zal er een kleine 

lunch worden aangeboden. Een gastvrije kerk staat hen 

voor ogen. Carnisse Haven heeft aandacht voor jongeren 

Barendrecht breed. Zij houden sinds 2018 

jongerenvieringen met de naam Heilig Vuur. Iedere jongere 

tot zo’n 25 jaar is hier van harte welkom. Heilig Vuur biedt 

de mogelijkheid om juist met leeftijdsgenoten op een 

actieve en interactieve manier over een thema van gedachte 

te wisselen. Thema’s die aansluiten op de belevingswereld 

van jongeren en die op eigentijdse wijze worden belicht. Na 

het ‘heilig uur’ wordt er met elkaar gegeten.  

 

 

Op dinsdag 1 oktober waren twee maatschappelijke 

organisaties te gast in het Exxact radio programma Hart 

voor Barendrecht. De Stichting IJsselmonde-Oost met Arjo 

Bijl, die leiding geeft aan Lavendel, de dagbesteding van 

Meliom, en de ambulante begeleiden van 2suc6 en het 

Tuinhuis. Het Tuinhuis is een samenwerkingsverband 

tussen Eiland Marlyne en St. IJsselmonde-Oost. Daarnaast 

was Randall Neeskens van Kinderopvang ‘Eiland Marlyne’ 

B.V. te gast. Zij gingen met elkaar in gesprek. Stichting 

IJsselmode-Oost heeft als speerpunten Werk en 

Dagbesteding, kleinschalig wonen en Wmo/2suc6. Met 

2suc6 zet St. IJsselmonde-Oost zich in voor mensen met 

complexe problemen, die er zelf even niet meer uitkomen. 

2suc6 werkt op maat, werkt samen en verbindt. 

Kinderopvang Eiland Marlyne heeft 6 locaties in 

Barendrecht met kinderopvang van 0 – 4 jaar en 

kinderopvang van 4 – 12 jaar. De locaties zijn prachtig 

gelegen in de natuur en in de Kruidentuin. Eiland Marlyne 

kenmerkt zich door ieder kind op eigen 

ontwikkelingsniveau te laten ontwikkelen, op basis van 

aanleg en binnen de mogelijkheden die worden geboden. 
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Op dinsdag 8 oktober waren Liesbeth Grootendorst en 

Ineke Kruizinga te gast in het Exxact radioprogramma Hart 

voor Barendrecht. Liesbeth en Ineke vertelden over het 

programma van de vrouwenavond van 1 november in 

Heerjansdam.  

Jacomien Glasbergen gaf uitleg over de Kerstwandeling die 

op zaterdag 14 december gehouden wordt. 

 
 

Op dinsdag 15 oktober waren Stefan Otto, Michel Vink en 

Corma Bezemer te gast in het Exxact radioprogramma Hart 

voor Barendrecht. Zij zitten  in de organisatie van de 

feestelijke Happyween activiteiten. De activiteiten van 

Happyween vinden plaats in de week waarin ook Halloween 

plaatsvindt. Happyween  geeft ouders de mogelijkheid om 

kinderen in de basisschoolleeftijd een gezellig en vrolijk 

feest te bieden zonder griezelen. Alle activiteiten zijn gratis 

voor de jonge deelnemers. Het Happyween programma ziet 

er als volgt uit: op zaterdag 26 oktober tussen 11.00 en 

15.00 uur kunnen kinderen geschminkt worden in 

winkelcentra Middenbaan en Carnisse Veste; op woensdag 

30 oktober is er een kidsmiddag; op vrijdagavond 1 

november wordt een lampionoptocht gehouden met 

muzikale begeleiding van een drumband; als afsluiting van 

Happyween is er op zaterdagavond 2 november tussen 

19.00 en 20.30 uur een feestavond in de Hof van Maxima. 

 

 

Op dinsdag 22 oktober waren twee maatschappelijke 

organisaties te gast in het Exxact radio programma Hart 

voor Barendrecht. Bart van Tienhoven van Kinderopvang 

Eiland Marlyne en Linda Sanders van de Barendrechtse 

Uitdaging gaan met elkaar in gesprek. Eiland Marlyne heeft 

6 locaties met kinderopvang van 0 – 4 jaar en kinderopvang 

van 4 - 12 jaar. De locaties zijn prachtig gelegen in de 

natuur en aan de Voordijk. Eiland Marlyne kenmerkt zich 

door ieder kind op eigen niveau te laten ontwikkelen, op 

basis van aanleg en binnen de mogelijkheden die worden 

geboden. Linda Sanders, de lokale manager van de 

Barendrechtse Uitdaging is uitgenodigd door Eiland 

Marlyne om mee in gesprek te gaan. De missie van de 

Barendrechtse Uitdaging is Maatschappelijk Betrokken 

Ondernemen stimuleren en om maatschappelijke 
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organisaties te ondersteunen. 

 

Op dinsdag 29 oktober was geestelijk verzorger 

Maasstadsziekenhuis Desiree van der Hijden te gast in het 

Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Desiree van 

der Hijden is intensief betrokken bij de opzet van de Tuin 

van Herinnering. Ieder jaar begin november vindt er een 

Dag van Gedenken van geliefden plaats in het 

Maasstadsziekenhuis. Uit deze dag is een nieuw idee 

ontstaan: Tuin van Herinnering. Een plek van rust in de 

hectiek van het ziekenhuis, waar mensen stil kunnen staan 

bij de kwetsbaarheid van het leven. Een plek om stil te 

staan bij overledenen, die gemist worden, maar ook om 

ruimte te geven aan verdriet en rouw wanneer iemand in 

zijn gezondheid wordt bedreigt. In de Tuin van Herinnering 

wordt het leven gevisualiseerd als een kronkelende rivier 

waar je overheen kunt lopen. Langs de bochten liggen 

steentjes met namen van mensen die overleden maar nog 

niet vergeten zijn. Over deze Tuin gaan we met Desiree van 

de Hijden in gesprek. 

 

 

Op dinsdag 5 november was Rebecca Siccama, kunstenaar, 

te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor 

Barendrecht. Rebecca Siccama, is beeldend kunstenaar en 

gespecialiseerd in schilderen op leer. Daarnaast schildert 

zij abstract op doek en geeft zij workshops. In haar 

workshop ‘Profetisch schilderen’ komen ontmoeten en 

schilderen tezamen in een ontmoeting met jezelf, met 

elkaar en met God. Het zich ontwikkelen als kunstenaar is 

voor haar echt uit je comfortzone treden, maar met het 

krijgen van een eigen werkruimte in Barendrecht lukt dit 

steeds beter. Met haar Living Expression website en het 

bijhouden van een blog komen steeds meer mensen met 

haar werk in aanraking. Naast het schilderen op leer en op 

doek heeft Rebecca zich een nieuwe techniek eigen 

gemaakt, de acryl pouring, en zij geeft hier dit najaar een 

zestal workshops over. 
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Op dinsdag 12 november waren twee maatschappelijke 

organisaties te gast in het Exxact radio programma Hart 

voor Barendrecht. Linda Sanders, de lokale manager van de 

Barendrechtse Uitdaging en Ariane Verdoorn en Niko Pjetri, 

de oprichters van Kledingbank Uniek gaan met elkaar in 

gesprek. De Kledingbank Uniek is uitgenodigd door de 

Barendrechtse Uitdaging om mee in gesprek te gaan. De 

missie van de Barendrechtse Uitdaging is Maatschappelijk 

Betrokken Ondernemen stimuleren en om maatschappelijke 

organisaties te ondersteunen. Zij leveren een bijdrage aan 

het oplossen van maatschappelijke problemen. Hier zijn al 

heel wat voorbeelden van te geven.  Zij zijn eigenlijk een 

bemiddelingsbureau, die het leefklimaat van Barendrecht 

willen verbeteren. Ruim twee jaar geleden is Barendrecht 

verrijkt met de Kledingbank Uniek. Voor mensen tot 120 % 

boven bijstandsniveau is er de mogelijkheid om  bij de 

Kledingbank langs te komen. De Kledingbank werkt voor 

die groep bewoners die van een minimuminkomen (stille 

armoede) moeten rondkomen.   

 

 

Op dinsdag 26 november waren Jan van Dijk en Ronald 

Brouw te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor 

Barendrecht. Jan vertelde in deze uitzending over het 

feestelijke concert dat op zondag 8 december gehouden 

wordt in Carnisse Haven aan de Noordersingel 30 in 

Barendrecht. Het feestelijke concert wordt gehouden omdat 

het orgel 10 jaar geleden in gebruik is genomen. Het orgel 

wordt tijdens dit concert bespeeld door André de Jager. 

Naast André de Jager werken er nog drie andere musici 

mee aan dit concert.  

Ronald Brouw vertelde over de verkoopdag van Woord en 

Daad. De verkoopdag wordt op zaterdag 30 november 

gehouden in het Dalton Lyceum aan de Zichtwei 1 in 

Barendrecht. De opbrengst van de verkoopdag komt geheel 

ten goede aan het Woord en Daad project ‘Jongeren op weg 

naar de arbeidsmarkt’ in Ethiopië. 
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Op dinsdag 3 december was Simon Hoek te gast in het 

Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Simon Hoek 

is kerkrentmeester van de Dorpskerk en vertelt in deze 

uitzending over de restauratie van het eeuwenoude 

torenuurwerk en de klokkenstoel van de Dorpskerk. 

Afgelopen jaren zijn in de Dorpskerk al vele 

restauratiewerkzaamheden verricht. Om het uurwerk en de 

luidklok goed te kunnen laten functioneren moest hier ook 

ingrijpend onderhoud op verricht worden. Pia van Dalen en 

Petra Teunissen van Stichting Present Barendrecht vertellen 

in deze uitzending over de Diacodoe dag en het 

Kerstengelen project. De Diacodoe dag werd door het 

Diaconaal Platform Barendrecht en Stichting Present 

Barendrecht georganiseerd. Met de Diacodoe dag hebben 

zestig jongeren zich ingezet voor plaatsgenoten.  Vanaf 

eerste advent gaat ook het Kerstengelenproject van start. 

Stichting Present Barendrecht gaat samen met diverse 

kerken in Barendrecht via het Kerstengelenproject iets doen 

aan eenzaamheid. Met het Kerstengelenproject gaan 70 

mensen een presentje bij iemand anders te bezorgen. 

 

 
Op dinsdag 10 december waren Ariane Verdoorn en Niko 

Pjetri van Kledingbank Uniek en Peter van de Herik van 

Stichting Altijd Feest te gast in het Exxact radioprogramma 

Hart voor Barendrecht. Het stokje van de estafette wordt 

doorgegeven aan Altijd Feest. Lisette van de Berm is de  

initiatiefnemer van Stichting Altijd Feest en Peter van de 

Herik is onbezoldigd voorzitter van de stichting, die in 

augustus 2014 is opgericht. Stichting Altijd Feest maakt 

het mogelijk om kinderen van ouders die onder het sociaal 

minimum leven een geheel kosteloos verjaardagsfeestje 

aan te bieden. Wist u… dat 3,7 % van de kinderen in 

Barendrecht onder de armoedegrens leven? Dat er in elke 

klas gemiddeld 2 a 3 arme kinderen zitten? En deze 

kinderen kunnen meestal geen kinderfeestje geven. Maar 

met Stichting Altijd Feest krijgen kinderen vanaf 5 tot 12 

jaar met 5 vriendjes een verjaardagsfeestje aangeboden. 

Niet alle gezinnen uit de doelgroep zijn bekend bij de 

Stichting. De gezinnen die gebruik maken van de 

Voedselbank krijgen regelmatig een folder mee van de 

stichting. Er zijn veel sponsors nodig via bedrijven en 
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instanties om dit initiatief gestalte te geven. Dankzij 

vrijwilligers worden veel kinderen leed bespaard omdat zij 

– net als hun klasgenootjes – een geweldig kinderfeestje 

kunnen vieren op hun verjaardag.  

 

Op dinsdag 17 december Levien de Kam en ds. Henk-Jan 

Ketelaar van de TOP2000 kerkdienst te gast in het Exxact 

radioprogramma Hart voor Barendrecht. De Levien en 

Henk-Jan vertellen over de organisatie, achtergronden en 

invulling van de TOP2000 dienst. Dit jaar wordt de 

TOP2000 dienst op zondagavond 29 december in Carnisse 

Haven gehouden. Muzikale medewerking wordt verleend 

door het HarmonieOrkest van Harmonie Vereniging 

Barendrecht, Kim Beekman en Arjen van der Merwe. Het 

thema is ‘Songs in The Key of Life’. Voorganger is ds. 

Henk-Jan Ketelaar. In deze radio uitzending waren 

muzikale voorproefjes van de TOP2000 dienst te horen 

 

 

Informatie voor het radioprogramma is  aan te leveren op radio@hartvoorbarendrecht.nl 

Dit kan zijn voor zaken op de agenda of om in de uitzending gehoor aan te geven.  

 

 
 

mailto:radio@hartvoorbarendrecht.nl
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3. Ontwikkelingen Stichting Hart voor Barendrecht 
 

 

Website 

De website van Hart voor Barendrecht is een heel belangrijk medium in de 

informatieverstrekking naar de diverse doelgroepen waar Hart voor Barendrecht mee en 

voor werkt. Op www.hartvoorbarendrecht.nl  is informatie over de achtergronden van de 

projecten te vinden en een uitgebreide agenda van activiteiten uit de kerken. De site wordt 

wekelijks bijgewerkt en aangevuld. Ook het radioprogramma van Hart voor Barendrecht is 

via deze site na te beluisteren. Dit wordt door veel mensen gewaardeerd, waaronder de 

geïnterviewden. Natuurlijk is het leuk om de uitzending waaraan je hebt meegedaan op een 

later tijdstip na te beluisteren. Wekelijks wordt ongeveer tien á vijftien keer van deze 

gelegenheid gebruik gemaakt. 

 

Financiën 

Met dankbaarheid mag geconstateerd worden dat de Balans Winst & Verliesrekening positief 

is geëindigd in 2018. U kunt de Balansrekening 2018 vinden op de website. 

 

Bestuur 

Het bestuur blijft voltallig en bestaat uit: Loek van Doorn, voorzitter, Sander van 

Rietschoten, secretaris, Michel Roodnat, penningmeester, Arnold Sluijs, algemeen lid. 

  

Dankbaarheid 

Opnieuw een jaar met vele invalshoeken waarin dankbaarheid en verwondering de 

boventoon voeren. Dank aan het vele vrijwilligerswerk wat belangeloos is ingezet ten 

dienste van de gemeente waarin wij wonen en die ons aan het hart gaat.    

  

Dit jaar, 2018 bestaat Hart voor Barendrecht 12 jaar. Het geeft ons een blik op de toekomst 

om door te gaan met dit werk wat verbinding tussen mensen en tussen kerken te weeg 

brengt. We erkennen dat we afhankelijk zijn van onze God en mogen via  onze  mond,  hart 

en handen  iets van  Gods liefde laten zien.    

 

Vragen en/of opmerkingen zijn welkom. Dat kan altijd aan één van de stuurgroepleden, of 

aan de voorzitter Loek van Doorn, l.vandoorn@hartvoorbarendrecht.nl 

 

Heel graag willen we dat het werk van Hart voor Barendrecht ook financieel blijvend wordt 

ondersteund.  

Hart voor Barendrecht waardeert uw steun. Dit kan door een gift of donatie over te maken 

op rekeningnummer 38.23.200 t.n.v. Hart voor Barendrecht o.v.v. algemeen of het project 

HeartBeat. Hart voor Barendrecht heeft een ANBI erkenning, d.w.z. dat deze door de 

belastingdienst wordt erkend als Algemeen Beogende Nut instelling waardoor giften 

aftrekbaar zijn. 

 

   

http://www.hartvoorbarendrecht.nl/
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4. Vooruitblik 2019 

 
De volgende projecten worden in 2018 voortgezet: 

- Week van Gebed 2019. De deelname hier aan neemt toe en samen bidden blijft een 

belangrijke peiler voor Hart voor Barendrecht. Wereldwijd en in Nederland wordt er 

in de derde week van januari gebedsavonden georganiseerd. 

- Kerstwandeling BETHLEHEM in Barendrecht: Zoveel positieve reacties, medewerking 

en vrijwilligers maken dat dit evenement ook voor 2019 in de planning staat. Het is 

een traditie geworden.  

- Kerkdeuren Open: De plannen zijn al klaar om dit voorjaar met meer scholen meer 

kerken te bezoeken. Positieve reacties van zowel scholen als kerken. 

- Radio: Het team is klein, maar wel stabiel. De contacten welke opgedaan worden zijn 

waardevol. 

- Voortgang van Hart voor Barendrecht in het Platformoverleg Vluchtelingen. Wij 

hopen het contact met Vluchtelingenwerk Barendrecht verder uit te breiden door het  

kunnen inzetten van vrijwilligers voor de vele taken, die nodig zijn om vluchtelingen 

een nieuw thuis in Barendrecht te geven. We denken hierin met name aan buddy’s 

en taalcoaches en mogelijkheden om ook gezamenlijk uitvoering te geven aan 

activiteiten gericht op integratie van de nieuwe inwoners van Barendrecht. 

 

 


