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“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   2017 

Het jaar 2017 is het 11e 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 2018 
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1. Sociaal/Maatschappelijke projecten  

                                                 

 
Participatie in Platform opvang vluchtelingen Barendrecht 

Afgevaardigde: jacomien Glasbergen. 

 

Vluchten doe je niet zomaar. Hoe helpen wij mensen in nood? 
Na de enorme Vluchtelingestroom, die in 2015 op gang is gekomen uit oorlogsgebieden 

zoals Syrië, Afghanistan en Eritrea hebben de  Protestante kerken met Stichting Hart voor 

Barendrecht en Stichting Present samen gewerkt. Vanuit de kerken is er in overleg met vele 

instellingen een Platformoverleg opgericht om elkaar te informeren en samen af te stemmen 

wie het beste ondersteuning kan bieden aan vluchtelingen die in Barendrecht zijn komen 
wonen. Zij heten dan statushouders; zij hebben in Barendrecht een status gekregen.  

Die ondersteuning is nodig op allerlei gebied. Denk aan wonen  (Patrimonium, 

VluchtelingenWerk, gemeente). Of het ondersteunen van financiën: VluchtelingenWerk 

begeleidt nieuwkomers met het invullen van formulieren om rond te kunnen komen van hun 
bijstandsuitkering. De eerste drie maanden kunnen Vluchtelingen gebruik maken van de 

Voedselbank.  

Heel belangrijk is het leren van de taal. Taalpunt, de bibliotheek en taalcoaches werken 

hierin samen met VluchtelingenWerk.  
Met alle deelnemende organisaties stemmen wij 1 x per twee maanden in een bijeenkomst 

de taken af. Juist vanuit Hart voor Barendrecht zoeken we vrijwilligers die als taalcoach of 

als buddy/maatje een vluchtelingengezin kunnen begeleideden.  

Maar daarvoor is vanuit de gemeente budget nodig om de vrijwilligers te koppelen aan de 
gezinnen en een deel van de begeleiding op zich te nemen. Ondanks veel overleg met de 

gemeente en een positieve houding van de wethouder is hiervoor nog geen budget 

vrijgemaakt. Intussen staat Hart voor Barendrecht in de startblokken, om, zodra geld en 

begeleiding gewaarborgd zijn vrijwilligers te werven.  

In 2018 zal deze samenwerking zeker haar voorgang hebben, omdat het samenwerken zeer 
ten goede komt aan de statushouders, die hier een nieuw thuis krijgen.  

Als Hart voor Barendrecht gunnen wij juist hen een warm welkom! 

De vrijwilligers en een professionele beroepskracht van VluchtelingenWerk begeleiden 

vluchtelingen in Barendrecht. 
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2. Missionaire projecten 

 

BETHLEHEM in Barendrecht  
 

Op vrijdag 22 december werd door Hart voor Barendrecht voor de zesde keer op rij de 

Kerstwandeling georganiseerd in Barendrecht. 

Dit jaar liep de route door de straten van de Oranjewijk, via de Oranjespeeltuin en 

Augustinuskerk naar de Triomfatorkerk. Onderweg, langs de met waxinelichtje verlichte route, 

speelden vrijwilligers taferelen uit het Kerstverhaal naar Lucas.  

Aan het eind van de route was er chocomel in de Triomfatorkerk.  

In de Triomfatorkerk speelde ook het JeugdOrkest van de Harmonievereniging Barendrecht. 
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WEEK VAN GEBED 

                                                                  

De jaarlijkse Week van Gebed in de 3e week van januari – in 2017 van 15 – 22 

januari - is allereerst een goede gelegenheid om aan het begin van het jaar God te 

zoeken en het nieuwe jaar in Zijn Hand te leggen. Door dit op plaatselijk niveau 

gezamenlijk  te doen, leren christenen uit allerlei kerken en gemeenten  elkaar 

kennen. En dit leidt tot meer samenwerking.  Missie Nederland en Hart voor 

Barendrecht vinden dat de Kerk zichtbaar aanwezig moet zijn in maatschappij, 

dichtbij en ver weg, en zetten zich daar samen voor in. De Week van Gebed  staat 

dit jaar in het teken van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. De 

centrale tekst is 2 Kor. 5 : 14–20, waarin Paulus ons oproept tot verzoening. Stap 

voor stap volgen we zijn woorden over de liefde van Christus die ons drijft. Deze 

drijfveer overstijgt de verdeeldheid en brengt christenen bijeen.  

 

De gebedssamenkomsten in Barendrecht vinden plaats op: 

Zondagmorgen     15 januari    Triomfatorkerk, Gebr. Meeldijk 150,   

Maandagavond    16 januari    WaterPortW4C in JOY, ’t Vlak  12a 

Dinsdagavond       17 januari    Maranathakerk, Dorpsstraat 178 

Woensdagavond  18 januari   GKV-BPA in de Triomfatorkerk, Gebr. Meeldijk 150 

Donderdagavond  19 januari   Immanuelkerk, Klarinetweg 2 

Vrijdagavond         20 januari   Carnisse Haven, Noordersingel 30 

Elke avond van 19.30 – 20.30 uur is er gelegenheid mee te bidden. 
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Radioprogramma Hart voor Barendrecht 

 
Bijna Iedere dinsdagavond in 2017 maakte het radioteam van Hart voor Barendrecht bij 

ExxactFM een radioprogramma.  

De volgende gasten of onderwerpen kwamen langs in de uitzendingen: 

 

Op dinsdag 10 januari was ds. Bert de Wit, predikant van 

PKN Wijkgemeente Carnisse Haven te gast. In 2016 is zijn 
boek 'Schrijven is goud' uitgegeven.  

 

 
Op dinsdag 17 januari waren Ariane Verdoorn en Niko Pjetri 

van Kledingbank Uniek te gast. Ariane en Niko zijn druk 

bezig om in het voorjaar Kledingbank UnieK in Barendrecht 
te kunnen 

openen. 

 

 
Op dinsdag 24 januari waren Nieske Heutink en David 
Schijve van stichting Timon te gast. Stichting Timon zoekt 

o.a. in Barendrecht vrijwilligers die als maatje of gastgezin 

willen inzetten voor jongeren in project in Charlois. 

 

 
Op dinsdag 7 februari waren Eline en Leo van Gelder te 

gast.  Eline ging voor 2,5 maand naar Maleisisch Borneo om 

vrijwilligerswerk te doen voor Raleigh Internationaal. 

 
Op dinsdag 14 februari waren interviews met de bezoekers 

aan de Pauluskerk te beluisteren. Jongeren van Carnisse 
Haven bezochten een dienst en kregen een indrukwekkende 

rondleiding. 
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Op dinsdag 28 februari waren Jan van Dijk en Katja Dirven-

Didychenko te gast. De Cultuur Carnisse Haven had een 

concert met het Rotterdamse Hellendaal muziek instituut 

georganiseerd. 
 

 
Op dinsdag 14 maart was Jannie de Vlaam-van Dijk te gast. 

Jannie de Vlaam is coördinator van het Lokaal fonds voor 

Barendrecht. Het Lokaal fonds voor Barendrecht 

ondersteunt groepen om hun maatschappelijke doelen te 
realiseren door lokale krachten en kwaliteiten van mensen 

en organisaties samen te brengen. 

 

 
Op dinsdag 21 maart waren Maaike Alderliesten en Roelof 

de Pater van Stichting Disitinto te gast. Distinto richt zich 

op begeleiding van jeugdigen tussen 0 en 18 jaar met een 

psychiatrische problematiek en op begeleiding van hun 
ouders. 

   
Op dinsdag 28 maart waren Sander van der Kaaij en 

Noortje van Dalen van het IJE koor Rotterdam. Tevens een 

interview met John Bakker over het concert van het Golden 

Cricle Ensemble. 

 
Op dinsdag 11 april was Hans van Gelder, musicus, organist 

en muziekdocent te gast. In de uitzending liet hij 

fragmenten horen uit het Stabat Mater van G.B. Pergolosi, 
de klaagzang van Maria op Golgotha. 

 

 
Op dinsdag 2 mei waren Huib van Zessen, Gerdien Pool en 

Siert en Joan Bolt te gast in het Exxact radioprogramma 
Hart voor Barendrecht. Huib van Zessen en Gerdien Pool 

zitten in de organisatie van de Bethelbazar. Siert en Joan 

Bolt vertegenwoordigen Stichting welzijn kinderen Bal 

Anand.  
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Op dinsdag 16 mei was zanger/gitarist/songwriter Peter 

Gros te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor 

Barendrecht. Peter zingt zijn eigen geschreven nummers 

met begeleiding op diverse gitaren.  

 
Op dinsdag 23 mei waren Lise en Petra Onnink te gast in 

het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. In de 

zomer ging Lise met een groep van World Servants op reis 

naar Ghana.  

 
Op dinsdag 6 juni waren Ans van der  Wel van het platform 

Vluchtelingen, Richard van Hoorn van Vluchtelingenwerk, 
Ellie en Joanna Hassan, statushouders en begeleider Ad 

Besems te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor 

Barendrecht Op  

 

 
Op dinsdag 5 september besteedde het Exxact 

radioprogramma aandacht aan startactiviteiten van kerken 

in Barendrecht. In deze uitzending wordt met ds. Bert de 

Wit gekeken naar het thema van de startzondag van de 
Protestantse Gemeenten Barendrecht en de RK. St. 

Augustinusparochie. Ook een vooruitblik naar het optreden 

van het koor Rejoice tijdens deze startzondag. Els van Toor 

gaat in deze uitzending iets vertellen over de start van de 
Alphacursus op 13 september in de Immanuëlkerk. Tevens 

aandacht voor de voorstelling ‘Op Survival’, welke op 

zaterdag 9 september gegeven wordt tijdens het 

startweekend van de Maranathakerk. 

  

 

Op dinsdag 19 september was Eline van Gelder te gast in 

het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Eline is 
2,5 maand naar Maleisisch Borneo geweest om daar 

vrijwilligerswerk te doen met de organisatie Raleigh 

International. Zij heeft met deze organisatie gewerkt aan 

het behoud van het regenwoud en het verzorgen van 
schoon drinkwater voor de bewoners van het regenwoud.  
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Op dinsdag 26 september was Petra de Kam-Bénard te gast 

in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Petra 

heeft in het voorjaar een prijs gewonnen met een 

liedwedstrijd van de Europese PKN.   

 
Op dinsdag 10 oktober is in het Exxact radioprogramma 

Hart voor Barendrecht de aandacht gericht op het 45 jarige 

bestaan van De Blije Kring. Een jubileum welke zaterdag 30 

september groots is gevierd in de grote zaal van de 
Bethelkerk. 

 

 

Op dinsdag 17 oktober besteedde het Exxact 
radioprogramma Hart voor Barendrecht aandacht aan de 

Bijbelquiz in Barendrecht. Met Jaco Kleemans van de 

organisatie van de Bijbelquiz werd vooruitgeblikt naar de 

quiz die op 25 oktober gehouden werd in de Bethelkerk. 
Liesbeth Grootendorst en Cathy Hukema vertelden over The 

Young Messiah, welke op zaterdag 4 november wordt 

uitgevoerd in de Dorpskerk in Heerjansdam. 

  
Op dinsdag 24 oktober was Hans van Gelder te gast in het 

Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Hans van 
Gelder is musicus, cantor en muziekdocent Hij geeft een 

toelichting bij het beluisteren van delen uit het Requiem van 

G. Verdi.  

 
  

Op dinsdag 14 november was Johan Terdu te gast in het 
Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht en was de 

aandacht gericht op Buurtpreventie in Barendrecht. Johan 

Terdu is de drijvende kracht van deze 

vrijwilligersorganisatie.  
 

 
Op dinsdag 21 november was de cast van de nieuwe 

musical ‘Jona, een tweede kans’ te gast in het Exxact 
radioprogramma Hart voor Barendrecht. Regisseur Jurriën 

Bunk, schrijver Cor van 't Hart en acteurs Jonathan Belt en 

Marry Vat vertellen over hun rol in de nieuwe musical.   

Tevens in deze uitzending een interview met Ada van der 

Meijden van de cultuurcommissie Carnisse Haven en Maria 
Goetze van a cappella ensemble Wishful Singing. 
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Op dinsdag 12 december waren medewerkers van de Top 

2000 kerkdienst te gast in het Exxact radioprogramma Hart 

voor Barendrecht. Tijdens deze uitzending vertellen Henk 

Elderson van de Fusion Acoustic Band , zangeres Kim 
Beekman,  ds. Henk-Jan Ketelaar en Levien de Kam over de 

organisatie, achtergronden en invulling van de Top 2000 

dienst.  

Tevens wordt in dit radioprogramma met Cynthia de Voogd 
vooruitgeblikt naar de Kerstmusical ‘Kerst op z’n kop’. Deze 

musical wordt gespeeld doorkinderen. De uitvoering is op 

zondag 17 december om 16.00 uur in Carnisse Haven. 

 

  

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 2017. U kunt de Balansrekening 2015 vinden op de website. 

 

Bestuur 

Jacomien Glasbergen neemt afscheid als voorzitter en wordt opgevolgd door Loek van 
Doorn. 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, 2017 bestaat Hart voor Barendrecht 11 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, lvdoorn@hetnet.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 2018 
 
De volgende projecten worden in 2018 voortgezet: 

- Week van Gebed 2018. 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 in 2018 haar eerste lustrum hoopt te 

vieren. 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. 

 

 


