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Nieuwsbrief Protestantse Gemeente Zuid-Beijerland – 20 maart 2020 

Beste mensen, sinds ruim een week is door de coronacrisis een zeer groot deel van 
het openbare leven stil gelegd.  
In verband hiermee heeft de kerkenraad van de Eendrachtskerk besloten om via de 
mail wekelijks een nieuwsbrief te verspreiden.  
Op deze manier hopen we iedereen op te hoogte te houden van ziekenhuisopnames 
e.d. en ook van activiteiten die wel doorgaan. 
Tevens is in deze nieuwsbrief de volledige liturgie opgenomen van de internetviering 
die a.s. zondag om 10.00 uur wordt uitgezonden. 

Van harte hopen wij zo onze onderlinge verbondenheid te ervaren en misschien zelfs 
te vergroten. 
Wij wensen u en jou in deze verwarrende en voor velen ook spannende tijd moed en 
kracht toe. En we geloven dat we er ook nu niet alleen voor staan:  

 
Namens de kerkenraad, 
Ds. Antje Groenendijk-Meindersma  
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Zolang de reguliere zondagse kerkdienst NIET gehouden kan 
worden, zal er ELKE ZONDAG OM 10.00 UUR (22 en 29 maart) en 

vanaf 5 april OM 9.30 UUR een korte viering via KERKOMROEP 
uitgezonden worden. 

Tevens speelt Adri Poortvliet elke zondagavond van 19.00-20.00 uur 
op het orgel en ook dit kan via KERKOMROEP beluisterd worden. 

Op deze ongewone manier blijven wij verbonden 
en hopen wij elkaar te kunnen bemoedigen. 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10578 

 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10578
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10578
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De berichten over wel en wee staan in onze interne nieuwsbrief vermeld.  
  
Familieberichten kunt u doorgeven aan: 

Teuny v.d. Giesen, tel.nr. 0186-661930 
Email: familieberichten@eendrachtskerk.nl 

Tenslotte: We willen speciaal aandacht vragen voor gemeenteleden die juist 
nu minder contacten zullen hebben, zoals ouderen en zieken. Laten we door 
middel van een kaartje, een telefoontje of 
een digitaal berichtje proberen om elkaar 
een hart onder de riem steken.  

Andere mededelingen:  
• De Choral Evensong van woensdag 25 maart as. in de Eendrachtskerk 

vervalt i.v.m. het Coronavirus. 
• Vanwege de Coronacrisis gaan de workshops schilderen in het kader van 

75 jaar vrijheid op vrijdag 27 maart en vrijdag 3 april niet door.  

VOOR ALLE OUDERS – OPA’S EN OMA’S 
Beste ouders, als jullie op zoek zijn naar een werkvorm waarmee je in je 
gezin de vragen, zorgen en angsten rondom het coronavirus sprake wilt 
brengen, klik dan eens op onderstaande link.  
De kinderwerkers van de landelijke kerk hebben deze werkvorm bedacht 

en wij als leiding van de nevendienst willen ‘m graag met jullie delen.  
Misschien helpt het jullie om met elkaar een goed gesprek te voeren. 

Toi, toi, toi! Hou je haaks!! 
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/god-zorgt-voor-jou/ 

 
P.s. In de internetvierviering zingen we ook een lied voor de kinderen. De tekst staat 

verderop in deze brief.  
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fjongprotestant.protestantsekerk.nl%252Fwerkvormen%252Fgod-zorgt-voor-jou%252F&data=02%257C01%257C%257Ca592eb9693364f26852508d7cb727e84%257C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%257C1%257C0%257C637201564911481430&sdata=AWvb%252FcLURipGbt%252BtBJOSW0JRnFOfKoUxF0Mr0Cq1%252FQ4%253D&reserved=0
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Internetviering  
Zondag 22 maart 2020 
Eendrachtskerk 
Zuid-Beijerland  

Thema: Tijd       

Voorganger: ds. Antje  
Groenendijk-Meindersma 

Organist: Jacob van Nes   

Orgelspel 

Begroeting  

Zingen: Psalm 68: 7 

God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
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Hulp nodig in tijden van Corona??? 

Heb jij/heeft u op enig terrein ondersteuning nodig, 
neem dan contact op via onderstaande telefoonnummers of 

mailadressen: 
diaken Anja Boon, tel. 661271, a.boon1960@upcmail.nl, 

pastor Therese van Kampen, 06-83671135, 
tvankampen66@gmail.com,  

ds. Antje Groenendijk, tel. 785712, 
antjegroenendijkmeindersma@live.nl 

Daar waar mogelijk en nodig bieden wij graag de helpende hand.  
Ook als u/jij behoefte heeft aan een gesprek: wij nemen graag de 

tijd voor u en jou.  

mailto:a.boon1960@upcmail.nl
mailto:tvankampen66@gmail.com
mailto:antjegroenendijkmeindersma@live.nl
mailto:a.boon1960@upcmail.nl
mailto:tvankampen66@gmail.com
mailto:antjegroenendijkmeindersma@live.nl
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Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Heere Heere doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 

Gebed 

Lied voor de kinderen: Lied 935 

Je hoeft niet bang te zijn,  
al gaat de storm tekeer, 
leg maar gewoon je hand, 
in die van onze Heer. 
 
Je hoeft niet bang te zijn, 
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur, 
rondom je leven zijn. 
 
Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
als jij je ogen sluit. 

 

Bijbellezing uit de NBV-vertaling 2004: Psalm 31: 1-6; 15-17 

31 1Voor de koorleider. Een psalm van David.
2Bij u, HEER, schuil ik,
maak mij nooit te schande.
Bevrijd mij en doe mij recht,
3hoor mij,
haast u mij te helpen,
wees voor mij een rots, een toevlucht,
een vesting die mij redding biedt.
4U bent mijn rots, mijn vesting,
u zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam,
5mij losmaken uit het net dat voor mij is gespannen,
u bent mijn toevlucht.
6In uw hand leg ik mijn leven,
HEER, trouwe God, u verlost mij.
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15Maar ik vertrouw op u, HEER,
ik zeg: U bent mijn God,
16in uw hand liggen mijn lot en mijn leven, bevrijd mij
uit de greep van mijn vijanden en vervolgers.
17Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen,
toon uw trouw en red uw dienaar.

Overdenking 

Zingen: Ik zal er zijn (Opwekking 770) 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar 
geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

Een boog in de wolken als teken van 
trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!  
In tijden van vreugde, maar ook van 
verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

Dankgebed 
Voorbeden 
Stil gebed 
Onze Vader 
Wij bidden gezamenlijk de woorden die Jezus ons heeft leren bidden, 

Onze Vader die in de hemelen zijt 
Uw naam worde geheiligd 
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Uw wil geschiede 
Op aarde zoals in de hemel 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
En vergeef ons onze schulden 
Gelijk ook wij aan anderen vergeven 
En leidt ons niet in verzoeking 
Maar verlos ons van de boze 
Want van U is het koninkrijk 
En de kracht en de heerlijkheid 
Tot in eeuwigheid 
In eeuwigheid 
Amen 

Zingen: Lied 416 

Ga met God en Hij zal met je zijn 
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
bij gevaar, in bange tijden 
over jou Zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
In zijn liefde je bewaren, 
In de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten 
in Zijn naam elkaar begroeten 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

Zegen 
 Als antwoord op de zegen zingen we: Lied 415: alle drie coupletten 

Zegen ons Algoede, 
neem ons in Uw hoede  
en verhef Uw aangezicht, 
over ons en geef ons licht. 
 
Stort, op onze bede, 
in ons hart Uw vrede, 
en vervul ons met de kracht, 
van Uw Geest bij dag en nacht. 
 
Amen, amen, amen, 
dat wij niet beschamen, 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, Uw naam ter eer. 

Orgelspel 
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