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Nieuwsbrief Protestantse Gemeente Zuid-Beijerland – 27maart 2020 

 
Beste mensen,  

Ook deze week informeren wij u en jou over gemeenteleden die elders verblijven of 

juist thuisgekomen zijn. Daarnaast is ook de volledige liturgie opgenomen van de 

internetviering die a.s. zondag om 10.00 uur via Kerkomroep wordt uitgezonden. En 

ouders: let ook op de bijdrage van de leiding van de kindernevendienst. Een extraatje 

vindt u en jij op de laatste pagina: het zijn twee hele verschillende gedichten die mij 

deze week door Leo ’t Hooft en Ria de Groot zijn toegezonden. 

 

Van harte hopen wij met deze brief een bijdrage te leveren aan de onderlinge 

verbondenheid: al is er nauwelijks 

mogelijkheid tot ontmoeting, op 

deze manier houden we contact en 

proberen we elkaar te bemoedigen.   

 

Van harte wensen wij u en jou in 

deze verwarrende en voor velen 

ook spannende tijd moed en 

vertrouwen toe. We geloven dat we 

er ook nu niet alleen voor staan.  

 

Namens de kerkenraad, 

Antje Groenendijk-Meindersma  

     
           (Mat.11:28) 

 

   

 

Zolang de reguliere zondagse kerkdienst NIET gehouden kan 

worden, zal er ELKE ZONDAG OM 10.00 UUR (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 

 

Mocht het op zondagmorgen vanwege de drukte op de site niet lukken om mee te 

luisteren. De viering kan ook achteraf beluisterd worden.  

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10578
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Wel en wee:  

 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 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:  
• In de week voor Pasen wordt de paascollecte gehouden. Gelijktijdig worden de 

informatiegidsen verspreid.  
• De geplande schoonmaakactie van 20 april en daarop volgende dagen wordt 

naar september verschoven. De planning volgt nog.  
• De BBQ voor vrijwilligers die we tweejaarlijks in juni organiseren, verschuiven we 

ook maar naar september. De nieuwe datum wordt vrijdag18 september.  

Helaas zijn wij als 

rommelmarktbestuur genoodzaakt om 

de rommelmarkt voor dit jaar af te 

zeggen. Ook de ophaaldag van 18 

april gaat niet door. Volgend jaar 

hopen we wel de 50ste editie van de rommelmarkt te mogen organiseren. Met 

vriendelijke groet, het rommelmarkt bestuur 

 

VOOR OUDERS VAN KLEINE KINDEREN 

Hoi allemaal, Ook deze week hebben wij van de nevendienst weer een 

tip voor jou en je gezin om samen op een leuke manier bezig te zijn met 

het geloof. Deze keer kun je een kleurplaat printen en kleuren. De 

boodschap van de kleurplaat is: Alles komt goed. En misschien is het 

leuk om met je kinderen het Bijbelverhaal te lezen wat bij de kleurplaat 

hoort: een boog in de wolken (Genesis 9: 8-15). 

Het staat in alle kinderbijbels.  

Toi, toi, toi, allemaal! Hou je haaks!! 

https://karaktereducatie.nl/alleskomtgoed/?fbclid=IwAR29lBnIhP_7HL-

Hb7JvMmXsnhgkBfag-0xz1-P8ji9bI60OHDXgc3dGyUg 

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

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkaraktereducatie.nl%2Falleskomtgoed%2F%3Ffbclid%3DIwAR29lBnIhP_7HL-Hb7JvMmXsnhgkBfag-0xz1-P8ji9bI60OHDXgc3dGyUg&data=02%7C01%7C%7Ccc49ac7ee2b04b494b8c08d7cffafcf7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637206549193896421&sdata=VhSx8ySMiHnTHe3%2FImQv0pmABNe55HfBB2vxr5UDpQ4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkaraktereducatie.nl%2Falleskomtgoed%2F%3Ffbclid%3DIwAR29lBnIhP_7HL-Hb7JvMmXsnhgkBfag-0xz1-P8ji9bI60OHDXgc3dGyUg&data=02%7C01%7C%7Ccc49ac7ee2b04b494b8c08d7cffafcf7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637206549193896421&sdata=VhSx8ySMiHnTHe3%2FImQv0pmABNe55HfBB2vxr5UDpQ4%3D&reserved=0
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Internetviering  

Zondag 29 maart 2020 

Eendrachtskerk 

Zuid-Beijerland  

 

                      Thema:      

 
Voorganger: ds. Antje Groenendijk-Meindersma 

Organist: Jacob van Nes   

 

Orgelspel 

Begroeting  

Zingen: Psalm 62: 1 en 5 

1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer 

van Hem verwacht ik altijd weer 

mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen. 

Ik wankel niet, want Hij staat vast: 

mijn toevlucht, als het water wast, 

mijn rots, mijn enige vertrouwen. 

 
5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 

mijn naam rust in de schutse Gods. 

O volk, uw God laat u niet vallen. 

Als gij voor Hem uw hart uitstort, 

vertrouw dat gij gezegend wordt: 

God is een schuilplaats voor ons allen 

Gebed 

Voor een helpende hand en/of een luisterend oor 
kunt u contact opnemen met 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 

 
 

mailto:a.boon1960@upcmail.nl
mailto:tvankampen66@gmail.com
mailto:antjegroenendijkmeindersma@live.nl
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Lied voor de kinderen: Lied 8b 

1.Zie de zon, zie de maan, 

zie de sterren in hun baan, 

sterren ontelbaar, overal vandaan, 

onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 

Heer hoe heerlijk is Uw naam. 

 

2.Hoor de zee, hoor de wind, 

hoor de regen als hij zingt, 

druppels ontelbaar in de oceaan, 

onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 

Heer hoe heerlijk is Uw naam. 

 

3.Ruik een bloem, ruik een vrucht, 

ruik de geuren in de lucht, 

geuren ontelbaar zweven af en aan, 

onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 

Heer hoe heerlijk is Uw naam. 

 

4.Voel je hart, voel je huid, 

voel je adem als je fluit, 

mensen ontelbaar overal vandaan, 

onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 

Heer hoe heerlijk is Uw naam. 

 

5.Zie ik de zon, de sterren en de maan, 

wat een wonder dat ik mag bestaan, 

Heer hoe heerlijk is Uw naam, 

Heer hoe heerlijk is Uw naam

 

 

Bijbellezing uit de Bijbel in gewone taal: Psalm 8 

81Een lied van David. Voor de zangleider. Op de wijs van het lied ‘De vrouw 
uit de stad Gat’. 
2Heer, onze Heer, 
groot is uw macht, 
overal op aarde! 
In de hemel klinkt een lied over uw macht. 
3Zelfs kleine kinderen zingen over u. 
Uw macht is zo groot 
dat u al uw vijanden verslaat. 
4Ik kijk naar de hemel 
die u hebt gemaakt. 
Ik kijk naar de maan en de sterren 
die u daar een plaats hebt gegeven. 
5En ik denk: 
Een mens is niet belangrijk, 
en toch denkt u aan hem. 
Een mens is maar klein, 
en toch vergeet u hem niet. 
6U hebt de mensen veel macht gegeven, 
ze zijn bijna zo machtig als goden! 
7Ze mogen heersen over alles op aarde. 
U hebt hun alles gegeven: 
8De schapen en de koeien, 
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alle dieren op het land. 
9Ook de vogels in de lucht 
en de vissen in de zee, 
alle dieren in het water. 
10Heer, onze Heer, 
groot is uw macht, 
overal op aarde! 

 

Overdenking 

Zingen: Lied 825: 3 en 5 

3   Hij blies ons van zijn adem in. 
 Hij, hemelhoog verheven, 
 heeft ons in Adam een begin, 
 een levensdoel gegeven: 
 te wonen op zijn aarde, waar 
 het goed is, goed om met elkaar 
 in zijn verbond te leven. 
 

5   Ja, Hij is elk van ons nabij, 
 hoe hemelhoog verheven; 
 in Hem bestaan, bewegen wij, 
 in Hem is heel ons leven. 
 Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 
 de mensen zijn van zijn geslacht, 
 voorgoed met Hem verweven. 

 

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 
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
Op aarde zoals in de hemel 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
En vergeef ons onze schulden 
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren  
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 
Amen 

 

Zingen: Lied 416: 1,2 en 3 
 
1.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. 
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2.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 
 
3.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.
 

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 
 

Gedicht (ingezonden door Ria de Groot)  

Al zou de samenleving stilstaan, 

Al zou de snelweg helemaal leeg zijn, 

Al zou de supermarkt nu leeg zijn, toiletpapier slechts op de bon. 

Als ook de ziekenhuizen vol zijn; dan lijkt het wel een duivels pact. 

Dan kan het leven hier soms stroef gaan, 

Dan toch kan ik me in God verblijden. 

Dan weet ik waar ik troost kan halen, van Hem die alles overwon. 

De Heere God is mijn bewaarder, Hij staat steeds aan mijn rechterkant. 

De Heere Heere blijft mijn kracht, 

De Heere is toch mijn kracht. 

Die mij nieuw leven heeft gebracht. 

En als de mensheidangstig inzakt; toch alles van zichzelf verwacht. 

Hij heeft nog steeds zijn grote macht. 

Hij kocht mij vrij door al zijn lijden, 

Hij slaapt, noch sluimert, Hij is wakker, en steunt ons met zijn sterke hand. 

Ik blijf met al mijn kracht Hem loven, 

Ik richt mijn ogen naar de bergen, daar waar het heil begon. 

Maar toch kijk ik steeds naar boven. 
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Met alle straten uitgestorven, geen enkele trein meer op ’t station. 

Met God durf ik ook deze weg aan, Opperherder van ’t Heelal. 

Met op het pad geen enkele fiets. 

Met schaap noch rund meer in de stal. 

Miljarden oplossen in het niets. 

(ingezonden door Leo ‘t Hooft) Vogels, vissen  

Zet de radio uit. Je hoort niets nieuws. De stilte wacht geduldig af. 

Vouw de krant dicht. Hij was oud voordat hij werd gedrukt. 

Zoek niet, deel niet, duim niet tot je vierkant ziet. 

Zet eindelijk het scherm op zwart. 

  

Ik ben net zo bang als jij, net zo bezorgd voor iedereen 

die ik niet missen kan. Ik had ook gespaard voor andere dingen: 

verre reizen, eerste hulp bij een gebroken hart, 

een auto die wat vaker start. 

  

Maar: in Wuhan hoor je vogels zingen. 

Boven China was de lucht nog nooit zo blauw. 

In Venetië zien ze vissen in het helderste water sinds tijden. 

  

De kunst van leven was altijd dezelfde: ongevraagd komen, 

ongewild gaan, intussen doen wat je het liefste doet, 

vrede sluiten met je lot. 

  

Sluit de voordeur. Zet de tuindeur open, voel de zon op je gezicht. 

Denk voor je uit wat niemand hardop durft te zeggen: 

wij zijn een virus dat een virus heeft gekregen. 

 

Ingmar Heytze (1970) 

 

 

 

 

 

 


