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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   2018 

Het jaar 2018 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 2019 



  

 

 
3 

1. Sociaal/Maatschappelijke projecten  

                                                 

 

Participatie in Platform opvang vluchtelingen Barendrecht 

Afgevaardigde: jacomien Glasbergen. 

 

Ook in 2018 is er door het Platform Vluchtelingen – in 2016 opgezet vanuit de PKN, 

Stichting Hart voor Barendrecht en Stichting Present - samen gewerkt. Er is in overleg met 

vele instellingen en de gemeente gewerkt om tot verbetering te komen van de opvang van 

statushouders, onze nieuwe Barendrechters. Het belangrijkste is het leren van de taal. 

Taalpunt, de bibliotheek en taalcoaches werken hierin samen met het Platform. Met alle 

deelnemende organisaties blijft het Platform 1 x per twee maanden in een bijeenkomst de 

taken afstemmen. Juist vanuit Hart voor Barendrecht zoeken we vrijwilligers die als 

taalcoach of als buddy/maatje een gezin kunnen begeleideden.  

Vanuit de gemeente heeft wethouder Nico Bults aangegeven dat er helaas geen budget 

vrijgemaakt kan worden voor professionele begeleiding van vrijwilligers voor de 

statushouders, omdat er een flink tekort is op de begroting van 2019. Toch is de gemeente 

heel blij met het Platform, met alles wat zij al doen en bereiken voor onze nieuwe 

Barendrechters.   

In 2019 zal daarom deze samenwerking worden voortgezet, omdat het samenwerken echt 

ten goede komt aan de statushouders, die hier een nieuw thuis hebben gekregen. Veel 

wordt er in Barendrecht georganiseerd, zoals de ‘Kom Erbij Week’ in oktober.  

De vrijwilligers van het Platform bereiken veel statushouders om mee te doen en deel te 

nemen aan deze gezellige en vaak lekkere activiteiten, zoals de maaltijden in de Waterpoort 

en de nieuw gestarte maandelijkse maaltijden ‘Samen aan Tafel’ van de Immanuëlkerk.  

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

gunnen wij hen zich verbonden te weten met ons dorp. Met enthousiasme en compassie 

probeert Hart voor Barendrecht ons Barendrecht een beetje mooier te maken. 

 

 
 

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 21 – 28 januari 2018, wordt wereldwijd 

al sinds 1846 gehouden. In Barendrecht wordt deze door Hart voor Barendrecht voor het 

achtste jaar op rij georganiseerd. Het thema van de Week van Gebed is ‘Recht door Zee’ en 

is ontleend aan het danklied van Mozes in Exodus 15 : 1 – 21 en is afkomstig uit het 

Caribisch gebied. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door de zee. De Caribische 

christenen zien tegenwoordig de hand van God actief in het beëindigen van slavernij en het 

bestrijden van onrecht. 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 nodigen een ieder hartelijk uit deel te 

nemen aan deze gebedsweek.” Elke avond van 19.30 – 20.30 uur is er gelegenheid mee te 

bidden.  

De aanvang van de Week van Gebed wordt gehouden op zondagmorgen 21 januari in 

Carnisse Haven. Deze dienst wordt geleid door ds. Bert de Wit. Aanvang 10:00 uur. Bid 

mee! Van harte welkom! De gebedssamenkomsten in Barendrecht vinden plaats op: 

Zondagmorgen 21 januari, Carnisse Haven, Noordersingel 30  

Maandagavond 22 januari, Maranathakerk, Dorpsstraat 178a  

Dinsdagavond 23 januari, WaterPortW4C, Middeldijkerplein 9  

Woensdagavond 24 januari, Immanuëlkerk, Klarinetweg 2  

Donderdagavond 25 januar,i GKv in de Triomfatorkerk, Gebr. Meeldijk 150  

Vrijdagavond 26 januari, Carnisse Haven, Noordersingel 30  

Voor meer informatie: weekvangebed.nl en hartvoorbarendrecht.nl 
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KERKDEUREN OPEN in Barendrecht 
 
13, 14 en 15 november 2018. 

Calvijn Het Groene Haart – brugklassen: 

 

In alle groepen kwam ter sprake:  

Wat doet een predikant? 

Bijbel lezen; Bijbel uitleggen; Gespreksgroepen leiden; catechese geven; vergaderen; zieke 

mensen bezoeken; trouwdiensten leiden; begrafenissen leiden. 

De diepste vragen waren:  

Wat is dopen? 

In het doopvont zit kraanwater. Dat water wordt over het hoofdje van de baby gesprenkeld 

en betekent: de Liefde Gods is ook voor jou; God wil jouw Vriend zijn. 

Ieder gedoopt kind mag haar/zijn eigen weg gaan. 

Je kunt gedoopt zijn en toch een andere levenskeuze maken. 

Wilde U altijd predikant worden? 

Neen, toen ik tiener was, wilde ik geen predikant worden. 

Vroeger zag ik God als Vader op een troon; nu ben ik in mijn  geloof meer op Jezus gericht. 

God is als een Vriend, een zeer positieve kracht in mijn leven. 

Als ieder mens als Jezus zou leven, zou de wereld er anders uit zien. 

 

Gelooft U in een leven na de dood? 

Ja ik ben geborgen in God, ik mag bij God thuiskomen, zoals een schoolkind na een lange 

dag bij haar/zijn moeder thuiskomt. 

Je mag bij God komen, zoals je bent. 

God wacht als de Vader in de gelijkenis van de verloren zoon .Die Vader stond de zoon met 

open armen op te wachten. 

Jezus verzoent alle zonden van alle mensen. 

 

Waarom brandt de kaars? 

Het licht is een teken. dat God bij ons is. Jezus zei: Ik ben het licht der wereld. 

 

En verder kwamen ter sprake: 

Het bordje druivensap, 

De kleding in de meer orthodoxe kerken, 

De symbolen in de glas-en-lood ramen en op de orgelgordijnen, 

De kleuren van de liturgische kleden op de avondmaalstafel en van de stola’s op de toga, 

De afbeeldingen binnen de Rooms-Katholieke kerk. 

 

Wensen van de kinderen: 

Ik hoop, dat God jullie allemaal beschermt. 

Blijf geloven. 

Een kerkdienst als een man en een vrouw gaan scheiden, waarin ze beloven goed voor de 

kinderen te blijven zorgen en niet vechtend uiteen te gaan. 
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SING-IN in Barendrecht 

Op zaterdag 24 november organiseerde Hart voor Barendrecht haar eerste Sing-In. 

Deze praise avond werd begeleid door de Ichthus Praise Band uit REO (Rotterdam en 

omstreken). Zij spelen voornamelijk praise & worship muziek in een geheel eigen stijl. Dit 

houdt in: mooie traditionele opwekkingsliederen, maar ook moderne en eigentijdse 

christelijke liederen met als doel de grootheid van God en de liefde van de Here Jezus uit te 

dragen door middel van muziek. 

De praise avond werd gehouden in de Dorpskerk (Dorpsstraat 146). Voor meer informatie 

kunt u contact opnemen met Marijke Roodnat tel. 0651696132. 
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BETHLEHEM in Barendrecht  

 

Op vrijdag 21 december werd door Hart voor Barendrecht voor de zevende keer op rij de 

Kerstwandeling georganiseerd in Barendrecht. 

Dit jaar liep de route door de straten van de Muziekwijk 

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

In de Immanuëlkerk speelde ook het combo van de Immanuëlkerk kerstliederen en begeleidde 

de samenzang. 

 

 

Een engel vertelde Maria dat zij zwanger 

gaat worden en een kind zal baren die 

Zoon van de Allerhoogste genoemd gaat 

worden.  

Maria was verbaasd omdat ze nog niet 

getrouwd was met Jozef. 

 

Maria vertelde Jozef dat zij zwanger is, 

zoals de engel had verteld. 

Jozef vond het moeilijk om Maria te 

geloven en overwoog om haar te verlaten. 

 

Een engel bezocht Jozef en vertelde Jozef 

dat het echt waar is wat Maria hem 

vertelde. 

Jozef geloofde de engel en blijft bij Maria. 
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Maria bezocht Zacharias en Elisabet. De 

engel had Maria verteld dat Elizabet ook 

zwanger was. 

Elisabeth prijsde Maria gelukkig om haar 

geloof. 

Maria hief een lofzang aan. 

 

Keizer Augustus gaf een bevel dat iedereen 

zich moest gaan inschrijven in hun 

geboorteplaats. 

 

Velen gingen op reis, ook Jozef en Maria. 

Maria was al hoog zwanger. 

Jozef en Maria gingen op weg naar 

Betlehem. 

Zij vonden geen onderkomen voor de 

nacht, de herberg was vol. 

 

 

Deze bezoekers hadden nog wel een 

onderkomen gevonden in de herberg. 
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Herders op het veld pasten op hun 

schapen. 

 

Verder was er weinig te doen in het veld, 

tot ze ineens een licht zagen. 

 

Engelen vertelden de herders dat zij op 

zoek moesten gaan naar een pasgeboren 

kindje in een stal. 

Vervolgens zongen de engelen "Ere zij God 

en den Hoge". 

 

Nog meer engelen zongen over dit pas 

geboren kindje. 
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Wijzen uit een ver land, ten oosten van 

Bethlehem, hadden een ster gezien. 

Die ster betekende dat er een koning 

geboren was. Zij waren op zoek en hadden 

geschenken mee. 

 

Een schriftgeleerde legde uit dat de 

geboorte van dit Kind al lang geleden was 

voorzegd door profeten. 

 

Eindelijk vonden de wandelaars Maria, 

Jozef en het kindje in een stal. 

Maria zong liederen van blijdschap. 
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Na afloop was er in de Immanuëlkerk 

chocomel voor iedereen. 

 

De zang werd begeleid door de 

muzikanten van het combo. 

 

 

Tussen de liederen door werden gedeelten 

uit het Lucas evangelie voorgelezen. 
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Het combo van de Immanuëlkerk zong nog 

meer Kerstliederen. 
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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 9 januari was Marijke Roodnat van de 

organisatie van Heilig Vuur te gast in het Exxact 

radioprogramma Hart voor Barendrecht. Heilig Vuur is een 

nieuwe activiteit voor jongeren en gaat op zondag 14 

januari van start in Carnisse Haven. Heilig Vuur zijn 

samenkomsten waarin thema’s behandeld worden die 

aansluiten op de belevingswereld van jongeren. Jongeren 

hebben zelf inbreng in de samenkomsten. Het thema op 

14 januari is Risico’s. Thema worden uitgediept m.b.v. 

filmpjes, spellen en gesprekken. Heilig Vuur gaat een keer 

per maand gehouden worden, begint om 11.30 uur en 

duurt tot ca.13.30 uur. Tijdens de samenkomsten is er 

een lunch.  

 

 

p dinsdag 16 januari waren Ariane Verdoorn en Niko 

Pjetrite gast in het Exxact radioprogramma Hart voor 

Barendrecht. Ariane en Niko hebben de Kledingbank 

UnieK aan de Talmaweg 107 opgericht en in mei 2017 is 

het pand geopend. Nu acht maanden later is het tijd om 

te kijken hoe het hen vergaat in de Kledingbank. Voldoet 

de Kledingbank, bedoeld voor mensen met een kleine 

portemonnee, aan hun verwachtingen? Welke materialen 

komen er zoal het winkelpand binnen. Is er steeds 

voldoende aanbod? En zijn er voldoende vrijwilligers om 

de Kledingbank draaiende te houden? Hoe ervaart de 

buurt het aanwezig zijn van de Kledingbank? Is er sprake 

van overlast wat vooraf gedacht werd?  

 

 

Op dinsdag 23 januari waren Sunita van der Werff en 

Betty Guijste gast in het Exxact radioprogramma Hart 

voor Barendrecht. Sunita en Betty zijn twee van de drie 

teamleden die begin 2015 de zorggroep De Toekomst in 

Barendrecht hebben opgericht. De activiteiten vinden 

plaats in De Oude Pastorie, Dorpsstraat 146. Een 

kleinschalige locatie  met een zinvolle en gezellige 

dagbesteding aan mensen met geheugenproblemen, 

psychische problemen en/of een lichte fysieke beperking. 

Hun driejarig bestaan vraagt om aandacht hoe het met 

hen gaat.  

 

 

Op dinsdag 6 februari waren Jolanda Bogerd en Jan Ipey 

van Stichting Kleurrijk te gast in het Exxact 

radioprogramma Hart voor Barendrecht. Stichting 

Kleurrijk bestaat sinds medio 2013 en 

gaat in 2018 haar 1e lustrum vieren. Vrouwen vanuit alle 

culturen kunnen elkaar op woensdagmiddag ontmoeten 

en de kinderen kunnen naar hartenlust met elkaar spelen. 

Zij bieden vooral aan vrouwen die bezig zijn te integreren 

in onze samenleving houvast door het oefenen van de  
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Nederlandse taal en door problemen met elkaar te delen 

en het hoofd te bieden. Samen met Jan gaat Jolanda een 

nieuwe fase in en geven zij door hun enthousiasme en 

liefde voor de medemens opnieuw invulling aan Stichting 

Kleurrijk. Hoe gaat het met de Kleurrijk koken in de 

Waterpoort en welke activiteiten ondernemen zij verder?  

En hoeveel vrouwen hebben zij inmiddels bereikt met 

Kleurrijk? 

 

 

Op dinsdag 13 februari waren Loek van Doorn en Martin 

Hoogerbrugge te gast in het Exxact radioprogramma Hart 

voor Barendrecht. Loek en Nellie zijn initiatiefnemers bij 

Eetgroep d’Ontmoeting. Eens per drie weken genieten 

oudere alleengaande gemeenteleden van een warme 

maaltijd en een goed gezelschap bij Eetgroep 

d’Ontmoeting. De middagen van de eetgroep worden 

gehouden in de Ontmoeting bij de Dorpskerk. Het initiatief 

van de eetgroep past binnen het beleid van de 

Dorpskerkgemeente om ‘kerk met een aanbod’ te zijn. In 

2015 is Eetgroep d’Ontmoeting begonnen. De eetgroep 

heeft plaats voor ca. 35 deelnemers.  

 

 

Op dinsdag 20 februari waren Lisette van de Berm en 

Peter van de Herik te gast in het Exxact radioprogramma 

Hart voor Barendrecht. Lisette van de Berm is de  

initiatiefnemer van Stichting Altijd Feest en Peter van de 

Herik is onbezoldigd voorzitter van de stichting. Deze is in 

augustus 2014 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 % 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 vriend(innet)jes een verjaardagsfeestje 

aangeboden.  

 

 

Op dinsdag 27 februari was Marina van de Erve te gast in 

het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. 

Marina  van de Erve is vrijwilliger bij Zorggroep De 

Toekomst, een dagopvang voor mensen die zorg nodig 

hebben, en haar opvang heeft in de pastorie van de 

Dorpskerk. ’Van cliënt naar vrijwilliger’ is de beste 

omschrijving voor Marina. Zij is nu 50 jaar en haar ziekte, 

een bipolaire stoornis, diende zich aan op de Middelbare 

school. Druk in haar hoofd, chaotisch en niet meer kunnen 

slapen. Met haar 23e getrouwd en kort daarna diende 

haar 1e psychose zich aan, wat zij als doodeng heeft 

ervaren. Zij is 3 keer opgenomen geweest en zij bleef 

maar rondcirkelen in haar eigen gedachten. Zij raakte 

arbeidsongeschikt. Bij de diepste diepte was het keerpunt 

‘Goede Vrijdag’ en ‘Pasen’.  
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Op dinsdag 20 maart was Hans van Gelder te gast in het 

Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Hans van 

Gelder gaf in deze uitzending bredere uitleg over de 

Johannes Passion van J.S. Bach, die net als de Mattheus 

Passion in deze tijd vóór Pasen veel wordt uitgevoerd. Het 

Johannes evangelie tekent ons met nadruk het glorievolle 

van de kruisiging van Jezus, waarop Jezus door Zijn Vader 

wordt verheerlijkt. Het is boeiend dat al in het 

openingskoor van de Johannes Passion Gods lof wordt 

gezongen en de hobo’s het Soli Deo Gloria laten horen.  

 

 

Op dinsdag 3 april waren Carel Jansen en Eric Vis te gast 

in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. 

Carel en Eric zijn betrokken bij het werk van de medische 

hulporganisatie Mercy Ships. Carel heeft in het verleden 

gewerkt bij Mercy Ships en is nu vrijwilliger op het 

kantoor van Mercy Ships in Rotterdam. Eric Vis is 

meerdere malen als operatieassistent mee geweest op het 

ziekenhuisschip Africa Mercy. 

 

 

 

 

Op dinsdag 10 april waren Ziyad Jad Elhak en 

Rebecca Siccama te gast in het Exxact radioprogramma 

Hart voor Barendrecht. Ziyad en Rebecca gaan exposeren 

in het Gemeentehuis in Barendrecht. Beide kunstenaars, 

komend vanuit heel verschillende achtergronden maken 

kunst waarin zij zich onder andere laten inspireren door 

de Bijbel. 

 

 

 

 

 

 

Op dinsdag 1 mei waren Nelleke Valster van Stichting 

IJsselmonde-Oost en een Marie-José Rutten van Het 

Tuinhuis te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor 

Barendrecht. In mei 2017 zijn de deuren geopend van de 

lunchroom Het Tuinhuis, welke 16 juni officieel werd 

geopend. Het is een initiatief van Eiland Marlyne en 

Stichting IJsselmonde-Oost runt deze plek met mensen 

die niet in een reguliere baan mee kunnen draaien. 

 

  

Op dinsdag 8 mei was Erna Noordijk van Stichting de 

Zorgnijverijte gast in het Exxact radioprogramma Hart 

voor Barendrecht. De Zorgnijverij biedt groepsbegeleiding 

en individuele begeleiding aan kinderen, tieners, jongeren 

en volwassenen met een verstandelijke  en/of 

psychiatrische beperking. Het biedt een dagbesteding, 

waarin de pupillen met name in de houtbewerking een vak 

leren, begeleidt worden en zoveel mogelijk vaardigheden 

aanleren in een rustige en positieve omgeving. Daarnaast 

biedt de Zorgnijverij via Kidzcarebuitenschoolse  
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begeleiding met lunch of warme maaltijd, waardoor 

vaardigheden worden aangeleerd en vergroot en is er ook 

ouder- en gezinsbegeleiding. ‘Nu na drie jaar groeit de 

Zorgnijverij uit zijn jasje’, aldus Erna Noordijk. 

 

Op dinsdag 15 mei waren Johan Warnar, 

bestuursvoorzitter en Mariska van Unen, coördinator van 

Hospice de Reiziger te gast in het Exxact radioprogramma 

Hart voor Barendrecht. Hospice de Reiziger biedt een 

waardige plek voor de laatste levensfase. Gelegen aan de 

groene Voordijk biedt het Hospice een warme huiselijke 

plek aan mensen die behoefte hebben aan palliatief 

terminale zorg, ongeacht geloof, leeftijd of inkomen. 

 

 

 
 

Op dinsdag 5 juni werd in het Exxact radioprogramma 

Hart voor Barendrecht aandacht besteed aan de vier 

goede doelen waarvoor geld is ingezameld met de 

Bethelbazar. Huib van Zessen van de organisatie van de 

Bethelbazar vertelt in deze uitzending over de organisatie 

en de opbrengst. De goede doelen zijn Stichting Present 

Barendrecht, Stichting welzijn kinderen Bal 

Anand, Stichting Priyanthi en het project Mencoldes in 

Colombia.  

 

 

 

Op dinsdag 4 september werd in het Exxact 

radioprogramma Hart voor Barendrecht aandacht 

besteedt aan de gezamenlijke startzondag van PKN 

Barendrecht en de Augustinusparochie, welke op zondag 9 

september in sporthal de Driesprong gehouden werd. In 

deze radio uitzending vertelden Martijn Kruijt en Marcel 

Naaktgeboren over het HarmonieOrkest van de 

Harmonievereniging Barendrecht vanwege haar 

medewerking aan de startzondag. Aad de Lange vertelde 

over de Stichting Voedselbank Barendecht, waar de 

opbrengst van de collecte van de startzondag naar toe 

gaat. Tevens werd met Aad de Lange vooruitgeblikt naar 

de invulling van de viering en het doel van de 

Startzondag. 

 

 

Op dinsdag 11 september waren Saskia Todorovska, 

Madeleine Poley en Geert de Bruin  te gast in het Exxact 

radioprogramma Hart voor Barendrecht. Saskia, 

Madeleine en Geert zijn vrijwilligers van Terre des 

Hommes Barendrecht. Saskia is tevens de coördinator. 

Terre des Hommes Barendrecht is een kringloopwinkel 

aan het Onderlangs, die in maart 2017 is geopend door 

burgemeester van Belzen. Er zijn 45 kringloopwinkels van 

Terre des Hommes is Nederland. Het doel van de winkel is 

het steunen van een van de programma’s van Terre des 

Hommes Nederland om kinderuitbuiting in al zijn facetten 

uit de wereld te krijgen. Dat doen zij door het verkopen 

van kwalitatief goede tweedehands kleding, speelgoed, 
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boeken en vintagespullen.  

 

Op dinsdag 25 september waren Miranda Groen, 

(werkzaam bij KijkopWelzijn), Linda Sanders (werkzaam 

bij De Barendrechtse Uitdaging) en Annelies den Butter 

(vrijwilliger 'Samen aan tafel' in de Immnuëlkerk) te gast 

in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. De 

Kom Erbij Week is een landelijke week tegen 

eenzaamheid, die gehouden wordt van 27 september – 6 

oktober. In Barendrecht worden samen met verschillende 

organisaties allerlei activiteiten georganiseerd, die voor 

deze week gecoördineerd worden door KijkopWelzijn. Het 

is een week die in het teken staat van ontmoeting en 

contact tussen bewoners onderling. 

 

 

Op dinsdag 2 oktober waren een aantal jongeren die in 

Barendrecht de ‘nacht zonder dak’ organiseren te gast in 

het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht.  De 

organisatie van ‘nacht zonder dak’ is een initiatief van 

ontwikkelingsorganisatie Tear. In de nacht van 5 op 6 

oktober verandert een gedeelte van de Oude Maas in een 

krottenwijk, waar jongeren vanaf 12 jaar in een 

zelfgebouwde hut van karton en plastic slapen en zich 

hiervoor laten sponsoren. Het opgehaalde geld gaat naar 

projecten voor straatkinderen in India, Kenia en Bolivia. 

Verder spraken we in deze uitzending met Ronald Brouw 

omdat het Woord en Daad Comité 40 jaar bestaat. Dit 

jubileum wordt op 13 oktober gevierd met een zangavond 

in de Christelijk Gereformeerde kerk aan de Voordijk. De 

opbrengst van de collecte gaat naar een nieuw 

jongerenproject in Ethiopië. 

 

 

Op dinsdag 9 oktober waren ook Maartje Kurpershoek, 

Marit Kasius, Suzanne de Koning, Rob van den Brink en 

Peter Euser te gast in het Exxact radioprogramma Hart 

voor Barendrecht. Zij gaan als (jeugd) ambassadeurs van 

de Leprastichting van 13 tot en met 26 oktober op reis 

naar Vietnam. In totaal gaan acht leerlingen en drie 

begeleiders van het Zuider Gymnasium uit Rotterdam en 

het Comenius college uit Capelle aan de IJssel op reis om 

patiënten in een Lepradorp op te zoeken en te helpen. In 

de uitzending van 30 oktober vertellen de deelnemers en 

begeleiders over hun opgedane ervaringen tijdens het 

bezoek aan het Lepradorp.  

  

 

Op dinsdag 9 oktober waren Jan van Dijk en Anne-Mieke 

van Oost te gast in het Exxact radioprogramma hart voor 

Barendrecht. Jan en Anne-Mieke vertelden over twee 

activiteiten uit het V&T programma met als thema ‘Te 

water!’die in Carnisse Haven gehouden worden. Jan van 

Dijk vertelt over de zangavond die op donderdag 11 

oktober gepland staat en Anne-Mieke vertelt over de 

schilderworkshop die op zondag 14 oktober aansluitend 

aan de kerkdienst gehouden wordt. 
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Op dinsdag 23 oktober was de nieuwe predikant van de 

Nederlands Gereformeerde Kerk ds. Herman Scheffer te 

gast in het Exxact radioprogramma Hart voor 

Barendrecht. Na enkele jaren vacant te zijn geweest heeft 

deze kerkgemeenschap van zo’n 335 leden sinds 

september weer een eigen predikant. In deze uitzending 

spraken we over geloof, verlangen en uitdagingen met ds. 

Scheffer. 

Verder spraken we in deze uitzending met Rebecca 

Siccama, kunstenaar en initiatiefneemster van een groots 

lifestyle event die de naam “Alle about Women” draagt. 

Met vier vrouwen wordt invulling aan deze dag gegeven 

met persoonlijke aandacht voor kleur, voeding, oliën en 

een modeshow, die anders zal zijn dan men normaal zou 

verwachten. 

 

 

 

Op dinsdag 30 oktober waren Maartje Kurpershoek, Marit 

Kasius, Suzanne de Koning, Rob van den Brink en Peter 

Euser te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor 

Barendrecht. Zij waren als (jeugd) ambassadeurs van de 

Leprastichting van 13 tot en met 26 oktober op reis naar 

Vietnam. In totaal waren acht leerlingen en drie 

begeleiders van het Zuider Gymnasium uit Rotterdam en 

het Comenius college uit Capelle aan de IJssel op reis om 

patiënten in een Lepradorp op te zoeken en te helpen. 

Lepra is een armoedeziekte die veel voorkomt in landen 

waar de hygiëne slecht is. Lepra is een besmettelijke 

ziekte. In Vietnam worden mensen met lepra worden uit 

hun omgeving verstoten. Verstoten leprapatiënten gaan 

bij elkaar wonen in lepradorpen.  

 

 

Op dinsdag 6 november besteedde het Exxact 

radioprogramma Hart voor Barendrecht aandacht aan de 

Barendrechtse Bijbelquiz die op woensdagavond 7 

november gehouden werd in de Ontmoeting bij de 

Dorpskerk. Vervolgens werd in deze uitzending gekeken 

naar de Dorcas voedselactie die in Barendrecht op 8, 9 en 

10 november gehouden wordt bij supermarkten. 

Aansluitend aandacht voor het concert van het Golden 

Circle Ensemble dat op zaterdag 17 november in Carnisse 

Haven gehouden wordt. 

 

 

 
 



  

 

 
19 

Op dinsdag 13 november waren Wim, Simone, Cesar en 

Anton van de Ichthus Praiseband te gast in het Exxact 

radioprogramma Hart voor Barendrecht. De Ichthus 

Praiseband verleent haar medewerking aan een Sing-in 

die op zaterdag 24 november in de Dorpskerk in 

Barendrecht gehouden wordt. De Ichthus Praisband is 

afkomstig uit Rotterdam en omstreken en spelen 

voornamelijk praise & worship muziek in een geheel eigen 

stijl. Met de leden van de Ichthus Praisband wordt 

gekeken naar het repertoire, het doel, de samenstelling 

en de optredens van de band. Tevens wordt in deze 

uitzending vooruitgeblikt naar de Sing-in op 24 november 

en hebben de vier leden van de band twee nummers live 

gespeeld in de studio. 

 

 

Op dinsdag 20 november zijn Maria Dramountanis en 

Truus den Breejen te gast in het Exxact radioprogramma 

Hart voor Barendrecht. Zij zijn leden van de 

Polencommissie van de Immanuëlkerk Barendrecht, die 

samen met andere kerken uit de omgeving en enkele 

scholen voor de dertiende keer een schoenendoosactie 

voor Poolse kinderen en tieners in weeshuizen en arme 

gezinnen organiseert. De dozen worden gevuld met 

schoolspullen, klein speelgoed, toiletartikelen, snoep, 

warme kledingstukken en voorzien van een persoonlijk 

bericht. Begin december worden de ingezamelde 

schoenendozen vanuit Barendrecht rechtstreeks gebracht 

naar kerken in 4 Poolse steden. Voor de kerst ontvangen 

honderden Poolse kinderen een schoenendoos en worden 

hier blij mee gemaakt.  

 

 

Op dinsdag 27 november was Hans van Gelder, musicus 

en docent muziekgeschiedenis, te gast in het Exxact 

radioprogramma Hart voor Barendrecht. Hans van Gelder 

geeft in deze uitzending een bredere uitleg over de  

bekende cantates 61 en 62 van J.S. Bach met het 

bekende advent lied ‘Nun komm der Heiden Heiland’. Er 

zijn drie grote koraal bewerkingen over dit lied.  

 

 

 

 
 

Op dinsdag 4 december vertelden Marijke Roodnat en 

Jacomien Glasbergen over de  zevende Kerstwandeling in 

Barendrecht. Dit jaar wordt de Kerstwandeling op vrijdag 

21 december gehouden in de Muziekwijk. 
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Op dinsdag 11 december waren Petra Teunissen en Pia 

van Dalen van Stichting Present Barendrecht en ds. Henk-

Jan Ketelaar en Nelleke van der Meer van de organisatie 

van de TOP2000 kerkdienst en Fusion Acoustic Band & 

Friends bandleden Henk Elderson, Jos Brugman en Nico 

Laban en zangeressen Kim Beekman en Stephanie van 

der Arend te gast bij Exxact Barendrecht. Van dinsdag 11 

december t/m zaterdag 15 december besteedt Exxact 

aandacht aan de actieweek ‘Barendrechters in actie’. In de 

uitzending van 11 december vertelden de medewerkers 

van st. Present over de actie en de rol van st. Present 

hierin.  

Tevens vertelden de medewerkers van de TOP2000 

kerkdienst over de invulling van deze dienst die op 

zondagavond 30 december in de Dorpskerk gehouden 

wordt. De bandleden gaven in deze radio-uitzending een 

paar live voorproefjes vanaf de Cascade in Het Kruispunt. 

Deze uitzending werd verzorgd door Exxact medewerkers: 

Erik Deutz, Niels Clavaux, Michel Janse, Sebastiaan van 

Mill en Arnold Sluijs. 

 
 

 

 

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. 

 

 


