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Introductie

Het jaar 2020 is het 13e jaar in het bestaan van Hart voor Barendrecht. Met de kleine kracht
binnen de stuurgroep zijn we blij dat de bestaande projecten konden blijven doorlopen.
Alle projecten zijn lichtpunten. Met grote dankbaarheid en eer aan God hebben we dit werk
kunnen volbrengen.
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1. Sociaal/Maatschappelijke projecten
1.1 Participatie in Platform opvang vluchtelingen Barendrecht
Afgevaardigde: Jacomien Glasbergen.
Als Hart voor Barendrecht hebben wij een hart voor vluchtelingen en ontheemden en gunnen wij
hen, die zich in Barendrecht als statushouders mogen vestigen, een mooie plek en verbinding met
ons dorp. Daarom deed Hart voor Barendrecht ook in 2020 weer volop mee in het platform.
In 2020 is er niet veel vergaderd, omdat de coronacrisis dat ons belette. Toch ging het werk door.
In klein verband online en regelmatig in overleg met de wethouder Nico Bults. Het platform
statushouders bleef aandringen op het belang dat ieder statushoudersgezin een buddy heeft. Zo
kunnen nieuwkomers beter integreren in de Barendrechtse samenleving. Maar daarvoor is budget
nodig en met dat budget kan er een deeltijd coördinator bij Vluchtelingenwerk worden aangesteld,
die buddy’s met de nieuwkomers in contact brengt, die hen ook de begeleiding kan geven, die
deze vrijwilligers verdienen.
In mei 2020 is er op verzoek van Hart voor Barendrecht i.s.m. het Platform, een brief naar het
College van B&W gestuurd, met het verzoek aan de gemeente Barendrecht om bij de Politiek in
Den Haag aan te dringen op opvang van 500 alleenstaande kinderen die in de kampen in
Griekenland, onder schrijnende omstandigheden, verblijven. Daarbij waar mogelijk ook in
Barendrecht via het NIDOS een aantal kinderen op te nemen. Den Haag besliste helaas anders,
hoewel de situatie nog steeds actueel is.
In juli 2020 hebben Arnold Sluijs en Jacomien Glasbergen uit Hart voor Barendrecht in de
Ontmoeting van de Dorpskerk een bijeenkomst gehouden met deelnemers uit alle kerken. Het
doel was om vanuit der kerken vrijwilligers warm te maken om buddy te worden van
nieuwkomers. Afgevaardigden vanuit het platform, vanuit de gemeente, vluchtelingenwerk en Kijk
op Welzijn namen deel. Ook een nieuwkomer uit Syrië werd geïnterviewd. Zij wist van binnenuit
wat het betekent gezien en bevestigd te worden door een buddy. Het heeft haar enorm gesteund
in de wirwar van regels en wetten van de Nederlandse samenleving.
Het proces van vrijwilligers werven kon van start gaan. In december kwam de positieve uitslag dat
er budget vrij is gemaakt binnen. We kunnen aan de slag!
Hart voor Barendrecht maakt zich sterk om de nodige vrijwilligers vanuit de kerken te werven. Om
zo het project ‘Goede buur’ een goede kans van slagen te geven.
1.2 Radioprogramma Hart voor Barendrecht
Aangezien er diverse partijen die een platform krijgen om hun verhaal te vertellen vanuit sociaal/
maatschappelijk oogpunt. Zie voor de verdere uitwerking paragraaf 2.5
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2. Missionaire projecten
2.1 Week van gebed
De 3de week van januari is er weer een gebedsweek gehouden.
Van 19 t/m 26 januari 2020 is ook in Barendrecht gebeden in het wereldwijde gebed om eenheid.
Dit jaar werd de gebedsweek voorbereid door christenen op Malta. Zij vieren nog altijd op 10
februari de aankomst van Paulus op hun eiland in het verleden en hebben daarom ook de centrale
tekst gekozen vanuit Handelingen 28. Hieronder een overzicht: (Gebed)samenkomsten in
Barendrecht.
Zondag 19 januari Carnisse Haven, Noordersingel 30 start 10.00u
Maandag 20 januari Triomfatorkerk, Gebr. Meeldijk 150 van 19:30 – 20:30u
Dinsdag 21 januari Maranathakerk, Dorpsstraat 178a van 19:30 – 20:30u
Woensdag 22 januari Carnisse Haven, Noordersingel 30 van 19:30 – 20:30u
Donderdag 23 januari Immanuëlkerk, Klarinetweg 2 van 19:30 – 20:30u
Vrijdag24 januari Maranathakerk, vanuit Jeugd met een Opdracht Rotterdam van 19:30 – 20:30u
Zaterdag 25 januari Afsluitend Sing-In Immanuëlkerk, Klarinetweg
2.2 Kerkdeuren open in Barendrecht
Als gevolg van het corona pandemie zijn er geen activiteiten geweest onder deze rubriek.
2.3 Sing-In
Helaas in vanwege de coronapandemie het concert van LEV van 9 oktober niet doorgegaan. In
plaats daarvan is er een live-stream geweest waarvan de mensen met kaarten thuis konden
genieten.
2.4 Bethlehem in Barendrecht
Vanaf zaterdag 19 december 2020 is de lm ‘Terug naar Nazareth’ via digitale kanalen van zes
Barendrechtse kerken en het YouTube kanaal Kerstwandeling Barendrecht te bekijken. Al op de
eerste avond werd er door meer mensen gekeken dan er tijdens de drukste Kerstwandeling
deelnemers meegewandeld hebben.
De lm blikt 2.000 jaar terug naar het plaatsje Nazareth. Jozef vertelt in zijn werkplaats aan één
van zijn nieuwsgierige klanten, Jedidja, over de zwangerschap van zijn vrouw Maria en de
geboorte van Jezus.
Tot september hoopte deze stichting op een ‘gewone’ 9e Kerstwandeling maar al snel bleek dit
geen optie. Een ander script werd geschreven en met een beperkt aantal deelnemers uit meerdere
kerken werden de lmshots in strak tijdschema opgenomen. De lm blijft online beschikbaar.

De wijzen
Jozef en Jedidja

Lofzang van Maria
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2.5 Radioprogramma Hart voor Barendrecht
Het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht brengt wekelijks informatie over wat er op
kerkelijk gebied in Barendrecht te doen is, afgewisseld met muziek. De activiteiten komen langs in
de activiteitenagenda, daarnaast zijn er interviews met mensen die zich inzetten voor kerk en
medemens. Aan het eind van het uur volgt er een kort verhaal, voorgelezen door ds. C. Romkes
Het radioteam van Hart voor Barendrecht bestaat uit zeven personen afkomstig uit verschillende
kerken. Het radioprogramma Hart voor Barendrecht wordt iedere dinsdagavond tussen 19.00 en
20.00 uur live in de studio gemaakt. In 2020 zijn er 39 uitzendingen geweest!
Zie voor de korte samenvatting van de uitzendingen de website van www.exact.nl en
www.hartvoorbarendrecht.nl
De volgende gasten kwamen het afgelopen jaar langs in de uitzendingen:
Stichtingen/organisaties: Stichting altijd Feest, Stichting PiPa, Stichting Distinto, Stichting
Voedselbank, Stichting De Zorgnijverij, Stichting Kijk op Welzijn, Stichting Present, Particulier
wooninitiatief Tonia Ruybroek, Zorggroep De Toekomst, Raar hulpverlening, Mercy Ship
Rotterdam, Dorcas hulp & ontwikkeling, Red een Kind, Platform Statushouders, Happyween,
Huizen van Hoop, Present Barendrecht, Iedere Druppel Telt, PCOB, KBO
Predikanten/leden van: Immanuelkerk, Bethelkerk, Carnisse Haven, Maranathakerk,
Diamantgemeente, Dorpskerk, WaterPortW4C, Triomfatorkerk
Diversen: Jeugd ALPHA, burgemeester van Barendrecht, Radio Oranje in oorlogstijd, musicus/
cantor, Bethelbazar, werkgroep Vorming en Toerusting, de band LEV, Diaconaal Platform,
Oliebollenactie ZWO, lm ‘Terug naar Nazareth’.
Met name de stichtingen/organisaties zijn sociaal/maatschappelijk van aard naast mogelijke
connectie met het Geloof.

World Servants

De band LEV

Team Hart voor Barendrecht Radio

Jeugd Alpha

.
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3. Ontwikkelingen Stichting Hart voor Barendrecht
3.1 Website
Op de website van Hart voor Barendrecht is informatie te vinden over de projecten die we
ondersteunen en achtergrond informatie.
De website wordt wekelijks bijgewerkt.
3.2 Financi n
Op de website is eveneens onder bestuur het jaarverslag en het nancieel jaarverslag te vinden.
Heel graag willen we dat het werk van Hart voor Barendrecht ook nancieel 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. 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.
3.3 Bestuur
Het bestuur is afgelopen jaar op zoek gegaan naar een secretaris. Deze is gevonden in Annemarie
Schram, zij zal in 2021 starten.
In 2020 bestond het bestuur uit:
Voorzitter: Loek van Doorn (Dorpskerk)
Secretaris: vacant
Penningmeester: Michel Roodnat (Carnisse Haven)
Algemeen lid: Arnold Sluijs (Carnisse Haven)
3.4 Dankbaarheid
We zijn dankbaar en vol verwondering dat we het afgelopen jaar weer veel mensen hebben
mogen tre en die belangeloos zich hebben ingezet voor de diverse projecten.
We hopen dat ons werk de verbinding tussen mensen en kerken heeft gebracht. We erkennen dat
dit alleen maar heeft kunnen gebeuren door Gods Hand en dat wij de werken van Zijn liefde
mogen laten zien door onze mond, hart en handen.

fi

fi

ë
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4. Vooruitblik 2021
Website
In het voorliggende jaar zullen we bekijken op welke wijze de website een verbetering kan
ondergaan en connectie met andere sociale media gelegd kan worden. Dit wordt als nodig gezien
om de zichtbaarheid te vergroten en daarmee het bereik van de boodschap van God.
Bestuur
In 2021 zal er besloten worden of de huidige structuur van de organisatie Hart voor Barendrecht
wordt aangepast. Op dit moment is er een stuurgroep, echter is het een hele opgave om alle
stuurgroepleden bijeen te krijgen.
Om het bestuur zelf, conform de statuten, een afspiegeling van de diverse kerken en kerkelijke
gemeenten te laten zijn, bekijkt zij zichzelf ook en zoekt naar de diversiteit.
Participatie in Platform opvang vluchtelingen Barendrecht
De wens is om buddy’s te koppelen aan statushouders. Voordat met werving begonnen kan
worden moet er zekerheid zijn over de ondersteuning voor de buddy’s. Gezien de huidige situatie
met corona en nog geen besluit van de gemeente, is hier, Anne 2020, nog geen planning voor af
te geven.
In 2021 hopen we op een meer open samenleving en als dat lukt wil Hart voor Barendrecht zich
ook sterk maken om maandelijkse maaltijden, samen met de statushouders, te organiseren.
Niet alle kerken hebben de mogelijkheid om samen te koken en samen te eten, maar er komen al
ideeën naar voren waardoor dit wel mogelijk wordt. Die beweging, die motivatie die zo van belang
is maakt mensen enthousiast en inventief.
Week van gebed
Ook in 2021 is er weer de week van gebed, echter wel in een andere vorm aangezien als gevolg
van de coronapandemie er geen kerkdiensten met bezoekers kunnen zijn. Op de website van Hart
voor Barendrecht is het programma beschikbaar.
Kerkdeuren open in Barendrecht
Ook in 2021 zal deze activiteit door om scholen met kerken in contact te brengen.
Sing-In
Het plan om met Pasen de activiteit ‘Zingen in de Kerk’ naar Barendrecht wordt voor 2021 niet als
realistisch omdat de coronapandemie nog niet beslecht is.
Bethlehem in Barendrecht
De wens is om in dit jaar weer een wandeling langs taferelen te kunnen maken. Helaas kunnen we
niet zover in de toekomst kijken dat hierover nu een beslissing gekomen kan worden. In de loop
van het jaar zal hierover besloten worden.
De lm ‘Terug naar Nazareth’ van 2020 is vele malen meer bekeken dan er ooit volwassenen en
kinderen hebben gewandeld langs de taferelen van de Kerstwandeling. Dat heeft Hart voor
Barendrecht verrast en natuurlijk verblijd. En zo ontstond in de evaluatie van de kerngroep de
gedachte om in 2021 opnieuw een lm voor te bereiden. Kerst is namelijk niet los verkrijgbaar. Er
wordt nu een lm voorbereid over een ander gedeelte uit het Nieuwe Testament. Deze tweede lm
krijgt dezelfde vorm als het alternatief voor de Kerstwandeling. Het thema is een vervolg op Kerst.
Hart voor Barendrecht was van plan om met Pasen, middels het Hart voor Barendrecht project
‘Sing-in’ de activiteit ‘Zingen in de kerk’ naar Barendrecht te halen. Dit kan echter niet doorgaan,
daarom is als alternatief nu de lm, deel 2 in voorbereiding
Radioprogramma Hart voor Barendrecht
Ook dit jaar zullen er weer verscheidene gasten worden uitgenodigd om hun verhaal rondom het
geloof en de acties die daarbij horen te komen vertellen. Het programma gaat in de huidige vorm
verder.
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Kerkenpad
Om het 15-jarig bestaan van Stichting Hart voor Barendrecht te vieren is de intentie om weer een
Kerkenpad te organiseren.
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