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Nieuwsbrief 3 – 3 april 2020 
Beste mensen,  

Alweer de 3de nieuwsbrief, waarin we allereerst het 

volgende kunnen melden: vanaf zondag 5 april worden 

onze diensten met geluid én beeld uitgezonden. De dienst 

wordt zaterdagmorgen opgenomen, wordt ’s avonds op 

Youtube geplaatst en kan dus op de zonderdagmorgen (of 

later) worden bekeken. Het bijzondere is dat ook de teksten 

van de liederen zijn toegevoegd. Vandaar dat in deze 

nieuwsbrief de teksten van de liederen ontbreken.   

 

De bijdrage van de leiding van de kindernevendienst sluit vanaf deze week vanwege 

de beeldopnames aan bij het Paasproject. 

 

Er is nagedacht over een wezenlijk onderdeel van onze diensten dat tot nu toe 

achterwege bleef: de collecte. Het college van kerkrentmeesters en de diaconie 

schrijven erover. Leuk is het dat ook deze week een gedicht is ingestuurd én een 

haiku. Misschien is het even zoeken, maar als je weet dat een haiku een kort, niet-

rijmend gedicht is, dan ga je het zeker vinden.  

 

En zo blijven we in contact. Met elkaar en met onze God. 

Samen komen we hier door heen.  

 

Namens de kerkenraad, Antje Groenendijk-Meindersma  

 

Zolang de reguliere zondagse kerkdienst NIET gehouden kan worden, wordt er ELKE 
ZONDAG een korte viering uitgezonden. Vanaf zondag 5 april zijn deze te beluisteren 

en te zien  

op kanaal Eendrachtskerk van Youtube  

https://www.youtube.com/channel/UCQBmyT_kGwLYCZyHRjQBbqw 

via de Youtube-button op https://www.eendrachtskerk.nl/ 

of  via  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10578 

Tevens speelt Adri Poortvliet elke zondagavond van 19.00-20.00 uur op het orgel en ook dit 

kan via KERKOMROEP beluisterd worden. 

Mocht het op zondagmorgen vanwege de drukte op de sites niet lukken om mee te luisteren en kijken. De 

viering kan ook achteraf beluisterd en bekeken worden.  

https://www.poezieverrijkt.nl/poezie-encyclopedie/gedicht/
https://www.youtube.com/channel/UCQBmyT_kGwLYCZyHRjQBbqw
https://www.eendrachtskerk.nl/
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:  
- Het is fijn dat de drie vieringen in de stille of goede week door kunnen gaan. 

Op de Witte Donderdag om 19.30 uur gedenken wij dat Jezus voor het laatst 

samen met zijn leerlingen at. In de dienst zijn brood en beker zichtbaar 

aanwezig, maar ze zijn slechts bedoeld als verwijzingen naar de 

gemeenschap met het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus. Als 

kerkenraad hebben we namelijk gemeend om er in de gegeven 

omstandigheden vanaf te zien om de maaltijd van de Heer werkelijk te vieren. 

Ook de viering op Goede Vrijdag (19.30 uur) en de Paaswake op de Stille 

Zaterdag (19.30 uur) worden gehouden en uitgezonden. En natuurlijk vieren 

wij op Eerste Paasdag (9.30 uur) ook het feest van de hoop, het feest van de 

opstanding van onze Heer met elkaar.  

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. 

- 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 naar september. De nieuwe datum wordt vrijdag 18 september.  

 

liefde is gratis 

zij wordt pas onbetaalbaar 

zodra je haar hebt 
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Al zes weken zijn we 
onderweg naar 
Pasen en hebben we 
zien aankomen dat 
Jezus gaat sterven.  
Maar…. het einde 
van Jezus is anders 
dan dat van andere 
mensen. Er is een 
hoofdman die Hem Gods Zoon noemt en 

de Farizeeën vinden het nodig om zijn graf te laten bewaken. Dat geeft hoop. Hoop 
dat wat Jezus zelf zei waar is. Hij zal opstaan. Als Jezus is gestorven en begraven,  
maakt God alles heel.  

 

In de bijlagen bij deze nieuwsbrief vindt je de verhalen en de verwerkingen bij 

deze zondag.  

 
In de dienst van zondagmorgen hangen we het symbool op dat bij dit verhaal past en 
zingen we een lied dat jullie op school ook zingen.  

 

Van het College van Kerkrentmeesters 

Over de collectes: 

De Paascollecte vervalt. Volgende week ontvangt u het 

Informatieboekje van onze gemeente. In andere jaren kreeg u daarbij 

ook het verzoek voor een gift aan de paascollecte. We vinden het in 

deze voor veel mensen lastige tijd niet gepast om nu extra te 

collecteren. De gebruikelijke paascollecte vervalt daarom. 

Collecte tijdens de internetviering. Aangezien er geen gewone kerkdiensten gehouden worden, 

wordt er ook niet gecollecteerd tijdens de dienst.  

Maar onze aandacht en onze gaven worden in deze tijd wel gevraagd voor mensen die het nu extra 

moeilijk hebben. De diaconie schrijft u daarover elders in deze nieuwsbrief. 

De CvK heeft de mogelijkheid geopend om via een link bij deze nieuwsbrief bij te dragen in de 

wekelijkse collecte. De komende drie weken zal de opbrengst van deze link bestemd zijn voor het 

project van de diaconie. Over een wijziging in het doel van de collecte-opbrengst zult u steeds via de 

nieuwsbrief op de hoogte gehouden worden. 

Hoe werkt het?  
De Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) stelt aan onze gemeente een bankrekening ter beschikking 
waarop u met IDeal kunt doneren. SKG maakt het geld over op onze bankrekening. Door op de link in 
deze nieuwsbrief te klikken komt u bij deze SKG-rekening. Deze manier van collecteren blijft in 
gebruik zolang er geen kerkdiensten gehouden kunnen worden door de corona-crisis. 
Wij hopen dat u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken. 
 

https://www.samengoeddoen.nl/gift/2b5b3eec46ca0803cf4622f11dc21516  
 

https://www.samengoeddoen.nl/gift/2b5b3eec46ca0803cf4622f11dc21516
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U kunt ook de QR-code hieronder gebruiken met uw mobiele 

telefoon om naar de website te gaan. 

 
 
 
 
 
Uitzendingen: 
Nu de kerk gesloten is op zondag volgen velen van u de uitzending van de kerkdiensten via 
kerkomroep.nl. Dat gebeurt in Nederland massaal, waardoor de website vaak overbelast is en u 
allerlei foutmeldingen te zien krijgt. Achteraf de dienst beluisteren lukt wel bijna altijd. 
In de komende week gaan we de diensten ook via een video-verbinding ter beschikking stellen. We 
verwachten dat die verbinding beter gaat werken. Maar dat zal de proef uitwijzen. 
De link naar zowel de kerkomroep als naar het video-kanaal staan in deze nieuwsbrief. 
Namens het CvK,  
Leo ’t Hooft 
 

Over de diaconiecollecte 
In een tijd waarin bij velen van ons zorgen zijn 
i.v.m. het coronavirus willen wij  toch ook uw 
aandacht vragen voor de tragedie die zich 
afspeelt aan de Grieks-Turkse grens. 
Het is mensonterend wat daar gebeurt. De beelden 
van deze mensen wier hoop misbruikt wordt, zijn 
onthutsend. We kijken ernaar en voelen ons 
verbijsterd en machteloos. Waar geen wil is, blijkt 
er inderdaad geen weg te zijn.  

Het gesol met de vluchtelingen in het Grieks-Turkse niemandsland is in strijd met alle 
respect voor menselijke waardigheid. De Bijbel vertelt dat elk mens een schepsel van 
God is. Juist hierin ligt onze waardigheid. Het wel of niet hebben van de juiste 
papieren voegt hier niets aan toe of doet hier niets aan af. Voor God telt elk mens, 
zeker elk kwetsbaar mens.  
Kerk in Actie is een inzamelingsactie gestart voor de partnerorganisaties  in het 
gebied. Zij kunnen ter plaatse hulp bieden. 
De diaconie wil deze actie steunen en vraagt daarbij uw hulp. De komende drie 
zondagen collecteren wij voor dit doel. Voor meer info zie de In Eendracht van april. 
U kunt uw gift overmaken op de manier die het College van Kerkrentmeesters in 

deze nieuwsbrief heeft uitgelegd, maar u mag het ook overmaken op het 

rekeningnummer van de Diaconie: NL21 RABO 0361 8659 37 m.v.v. gift 

vluchtelingen. Bij voorbaat héél veel dank!!! 

De diaconie 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

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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Internetviering - Zondag 5 april 2020 – Eendrachtskerk - Zuid-Beijerland  

 

Thema: Licht    
 

Voorganger: ds. Antje Groenendijk-Meindersma 

Organist: Adri Poortvliet 

Zang: Anja Boon 

Camera: Jan van Drunen 

Beamer: Tejo Vink 

Koster: Jan Saarloos  

 

Over de liturgische schikking bij het paasproject: Ken je Mij? 

In de 40-dagen of wel lijdenstijd volgen wij Jezus op weg naar zijn 

kruis én naar zijn opstanding.  

Net als bij de kindernevendienst staat bij de liturgische schikking ook 

het huis van God met daarin het kruis.  De symbolen van de 

kindernevendienst zijn bij ons vervangen door bloemen.                                                  

Elke bloem heeft zo zijn eigen betekenis en refereert daarmee aan 

het symbool voor die zondag.                                                                                                                                                                                        

Verder wordt elke zondag een laagje mos in het huis geplaatst, aan 

het eind is het huis groen en compleet.                                                                                                                                                                                    

Zoals elke 40-dagen tijd wordt het jutekleed gebruikt.  Dit staat voor 

boete. Daarnaast gebruiken we het paarse kleed en paarse bloemen, 

paars staat voor boete en ingetogenheid. 

De bloemen van deze week zijn primula’s, zij staan voor hoop. 

Orgelspel 

 

Begroeting  

 

Zingen: Lied 286: alle drie coupletten  

 

Gebed 

 

Over het Paasproject 

 

Zingen van het kinderlied: This little light of mine  

 

Bijbellezing (NBV): Johannes 12: 44-13: 1: 

44Jezus had luid en duidelijk gezegd: ‘Wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem 
die mij gezonden heeft, 45en wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft. 46Ik ben het licht 
dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis 
is. 47Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik 
ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te 
redden. 48Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat ik 
gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen. 49Ik heb niet namens mezelf 
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gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, heeft me opgedragen wat ik moest 
zeggen en hoe ik moest spreken. 50Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles 
wat ik zeg, zeg ik zoals de Vader het mij verteld heeft.’131Het was kort voor het pesachfeest. 
Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. 
Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het 
uiterste gaan.  
 

We zingen: Lied 284 (2 maal) 

 

Overdenking  
 

We zingen: Lied 534: 1,2 en 4 

 
Dankgebed 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

 
 
We zingen: Lied 939: alle 3 coupletten 
 
Zegen 
 Als antwoord op de zegen zingen we: Lied 415: 3 
 
Orgelspel :  
 

 

 
 
 

 

 

(onderstaande gedicht is ingezonden door Alie Smaal-van Driel) 

Een virus o zo klein, niet met het blote oog te zien. Verspreidt zich 

wereldwijd. De mensen zijn het vertrouwen kwijt.  

De mens is in de war. Hoe zal het ons vergaan? Geen vertrouwen in de 

overheid. Raak ik straks ook mijn baan nog kwijt?  

Waar is dat sterke individu. Die zelf zijn richting wel bepaalt. Zich niets wil 

laten gezeggen. Of een mening op laat leggen? 

Experts moeten hun zegje doen. Maar gissen ook maar wat. Meer mensen 

worden ernstig ziek. Is dit nu al de piek?  

Ziekenhuizen overvol. Te weinig personeel. Is er wel capaciteit genoeg? Wat 

hebben we nog voor de boeg? 

Onzekerheid alom. De winkels raken leeg. De beurzen staan dik in het rood. 

De hele economie is uit het lood.  

Het hele land ligt stil. Evenementen worden afgelast. We sluiten zelfs de 

kerken, om het virus in te perken. 
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Wie had er ooit gedacht, dat het eens zo ver zou komen? Dat alles wat zo 

gewoon leek, in één klap helemaal bezweek.  

Zet het u niet aan het denken? Wie heeft hier eigenlijk de macht? Zijn het de 

wereldleiders? Maar ook bij hen ontbreekt de kracht.  

We staan met lege handen. Er is niemand die een antwoord weet. We moeten 

toch wel gaan beseffen, dat we onze hoofden omhoog gaan heffen? 

Want in de hoge hemel. Daar zit een machtig God. Hij regeert over dood en 

leven. En laat de hele mensheid beven.  

Kom laten we ons dan buigen. Voor zulk een groot en machtig God. Ons 

leven leggen in Zijn hand. Het hele mensdom, ook ons land.  

Ontferm U over deze aarde. Vergeef ons onze schuld. Om Jezus wil die met 

Zijn dood ons Zijn genade bood.  

Het geeft ons rust in bange dagen. Dat U de macht in handen hebt. Om in 

onzekerheid en smart te schuilen aan Uw vaderhart.  

Marry de Haan 

 
 

 

 

 

 


