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Nieuwsbrief 4 – 9 april 2020 
 

Beste mensen,  

Dit is de 1ste nieuwsbrief in de stille week, vrijdagavond of 

zaterdagmorgen volgt de 2de.  

In deze nieuwsbrief vindt u en jij de liturgie voor de 

vieringen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag.  

Net als de viering van afgelopen zondag 5 april zijn ook 

deze vieringen met beeld. De Eendrachtskerk blijkt met 

inzet van vrijwilligers uitstekend te gebruiken als 

opnamestudio. Met z’n allen zijn we dankbaar dat dit 

mogelijk is.  

 

Op de laatste pagina van deze brief vindt u/jij enkele foto’s, 

gemaakt bij de 1ste opnames voor zondag 5 april.  

Namens de kerkenraad, Antje Groenendijk-Meindersma  

 

Familieberichten kunt u doorgeven aan: 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over de collecte 
Ook in deze week kunt u en jij een bijdrage geven aan een diaconaal doel. Elk jaar 
wordt er een doel gezocht in de omgeving. Dit jaar gaat de opbrengst naar het 
Odensehuis Hoeksche Waard in Oud-Beijerland. Het Odensehuis is een organisatie 
van, voor en door mensen met geheugenproblemen, dementie en hun naasten. 
Iedereen is welkom en levert met zijn/haar talenten een bijdage aan het draaiend 

In de stille week worden alle diensten via ons Youtube-kanaal 
uitgezonden. 

Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag vanaf 19.30 uur 

Paaszondag vanaf 9.15 uur.  

https://www.youtube.com/channel/UCQBmyT_kGwLYCZyHRj
QBbqw, 

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

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

mailto:familieberichten@eendrachtskerk.nl
https://www.youtube.com/channel/UCQBmyT_kGwLYCZyHRjQBbqw
https://www.youtube.com/channel/UCQBmyT_kGwLYCZyHRjQBbqw
https://www.eendrachtskerk.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10578
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houden van het Odensehuis. U kunt uw gift overmaken naar het rekeningnummer 
van de Diaconie: NL21 RABO 0361 8659 37 o.v.v. gift Odensehuis Oud-Beijerland. 
Bij voorbaat héél veel dank!!! 
De diaconie 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internetviering – Donderdag 9 april – Eendrachtskerk - Zuid-Beijerland  

 
Over de liturgische schikking op Witte Donderdag: de kruik met water, de kom en de 

doeken verwijzen naar het moment waarop Jezus tijdens hun laatste gezamenlijke 

maaltijd de voeten van zijn leerlingen wast. Het ronde brood herinnert aan het brood 

dat door Jezus tijdens deze maaltijd wordt gebroken en door Hem wordt uitgedeeld 

aan de leerlingen: “Neem, eet, dit is mijn lichaam”.  

De bloemen van deze donderdag zijn viooltjes. Viooltjes zijn eenvoudige bloemen, ze 

zijn een teken van trouw, nederigheid 

  

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


Nieuwsbrief 4 i.v.m. de coronacrisis – 20/4/9 – Eendrachtskerk Zuid-Beijerland 

Internetviering  

9 april 2020 

Eendrachtskerk 

Zuid-Beijerland 
 

Witte Donderdag     De voetwassing 

 

Voorganger: ds. Antje Groenendijk-Meindersma 

Organist: Adri Poortvliet 

Zang: Marion van Brakel 

Lector: Andrea van Schelven 

Beamer: Tejo Vink 

Koster: Gerrit Boon 

 
Orgelspel  
 
Begroeting 
 
Intochtslied: Mijn toevlucht (Sela) 

Gebed    

Bijbellezing: Johannes 13: 1-17 

1Het 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. 2Jezus en zijn 
leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon 
Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. 3Jezus, die wist dat de Vader hem alle 
macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou 
gaan, 4stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen 
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doek om 5en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te 
wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had.6Toen hij bij Simon 
Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ 7Jezus 
antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel 
begrijpen.’ 8‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen 
Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,’9antwoordde hij: 
‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ 10Hierop zei 
Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal 
rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ 11Hij wist namelijk wie hem zou 
verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. 

12Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer 
naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13‘Jullie zeggen altijd 
“meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. 14Als ik, jullie Heer en 
jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15Ik heb 
een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook 
doen. 16Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een 
afgezant niet meer dan wie hem zendt.  

17Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. 
 
Overdenking  

Zingen: Lied 568a  

Dankgebed  

Voorbeden  

Overgang naar Goede Vrijdag 

vg.  Blijf bij ons, Heer, want de dag loopt ten einde  

      en de avond valt over ons neer. 

      Blijf bij ons, Heer, want wij vrezen het duistere dreigen 

      van een nacht die eeuwig duurt. 

Blijf tot ons spreken, ook als wijzelf door onheil woordloos zijn geworden. 

Blijf naar ons omzien, wanneer onze ogen speuren naar een lichtpunt in het 

donker. 

      Blijf bij ons, Heer, met een enkel woord, een eenvoudig gebaar  

  vol warmte en troost en gemeenschap. 

      Blijf bij ons, ga met ons mee onderweg  

  en vertel ons het geheim van geloof, hoop en liefde. 

Blijf bij ons, Heer, en help ons dat wij U niet verlaten in al Uw eenzaamheid van 

deze nacht. 

  Amen. 

Slotlied: Ik zal er zijn (Sela) 

Zending en zegen 

Orgelspel: ‘Jesus bleibet meine Freude’ (J.S. Bach)  
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Bij de liturgische schikking: geen bloemen, enkel drie kruisen. Maar het groene mos 

bereikt bijna de bovenkant van het kruis….. 

 

Internetviering  

10 april 2020 

Eendrachtskerk 

Zuid-Beijerland 
 

Goede Vrijdag          Het Lam Gods  

 
Detail uit ‘De aanbidding van het Lam Gods’, een vijftiende-eeuws altaarstuk van de gebroeders Jan en Hubert van Eyck dat 

speciaal voor de Sint-Baafskathedraal in Gent werd gemaakt.  

Voorganger: ds. Antje Groenendijk-Meindersma 

Organist: Peter de Rijke  

Zang: Anja Boon 

Lector: Marleen van Driel 

Camera: Jan van Drunen 

Beamer: Tejo Vink 

Koster: Gerrit Boon 
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Orgelspel: 'Erbarme dich' (uit: Matthäus Passion, J.S. Bach) 
  
Begroeting  
 
Intochtslied: Lied 25 A: beide coupletten 
 
Gebed 
 
Bijbellezing: Joh. 19: 1-16a (uit: NBV 2004) 
191Toen liet Pilatus Jezus geselen. 2De soldaten vlochten een kroon van 
doorntakken, zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen mantel aan. 3Ze 
liepen naar hem toe en zeiden: ‘Leve de koning van de Joden!’, en ze sloegen hem 
in het gezicht. 4Pilatus liep weer naar buiten en zei: ‘Ik zal hem hier buiten aan u 
tonen om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld heb 
gevonden.’ 5Daarop kwam Jezus naar buiten, met de doornenkroon op en de 
purperen mantel aan. ‘Hier is hij, de mens,’ zei Pilatus. 6Maar toen de hogepriesters 
en de gerechtsdienaars hem zagen begonnen ze te schreeuwen: ‘Kruisig hem, 
kruisig hem!’ Toen zei Pilatus: ‘Neem hem dan maar mee en kruisig hem zelf, want ik 
zie niet waaraan hij schuldig is.’ 7De Joden zeiden: ‘Wij hebben een wet die zegt dat 
hij moet sterven, omdat hij zich de Zoon van God heeft genoemd.’ 8Toen Pilatus dat 
hoorde werd hij erg bang. 9Hij ging het pretorium weer in en vroeg aan Jezus: ‘Waar 
komt u vandaan?’ Maar Jezus gaf geen antwoord. 10‘Waarom zegt u niets tegen mij?’ 
vroeg Pilatus. ‘Weet u dan niet dat ik de macht heb om u vrij te laten of u te 
kruisigen?’ 11Jezus antwoordde: ‘De enige macht die u over mij hebt, is u van boven 
gegeven. Daarom draagt degene die mij aan u uitgeleverd heeft de meeste 
schuld.’ 12Vanaf dat moment wilde Pilatus hem vrijlaten. Maar de Joden riepen: ‘Als u 
die man vrijlaat bent u geen vriend van de keizer, want iedereen die zichzelf tot 
koning uitroept pleegt verzet tegen de keizer.’ 13Pilatus hoorde dat, liet Jezus naar 
buiten brengen en nam plaats op de rechterstoel op het zogeheten Mozaïekterras, in 
het Hebreeuws Gabbata. 14Het was rond het middaguur op de voorbereidingsdag 
van Pesach. Pilatus zei tegen de Joden: ‘Hier is hij, uw koning.’ 15Meteen 
schreeuwden ze: ‘Weg met hem, weg met hem, aan het kruis met hem!’ Pilatus 
vroeg: ‘Moet ik uw koning kruisigen?’ Maar de hogepriesters antwoordden: ‘Wij 
hebben geen andere koning dan de keizer!’ 16Toen droeg Pilatus hem aan hen over 
om hem te laten kruisigen. 
 
Zingen: Lied 576: 1 (O hoofd vol bloed en wonden) 
 
Bijbelllezing:  Joh 19: 16b-27 
Zij voerden Jezus weg; 17hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in 
het Hebreeuws Golgota. 18Daar kruisigden ze hem, met twee anderen, aan 
weerskanten één, en Jezus in het midden. 19Pilatus had een inscriptie laten maken 
die op het kruis bevestigd werd. Er stond op ‘Jezus uit Nazaret, koning van de 
Joden’. 20Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks, en omdat de plek 
waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel 
Joden gelezen. 21De hogepriesters van de Joden zeiden tegen Pilatus: ‘U moet niet 
“koning van de Joden” schrijven, maar “Deze man heeft beweerd: Ik ben de koning 
van de Joden”.’ 22‘Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven,’ was het antwoord 
van Pilatus. 



Nieuwsbrief 4 i.v.m. de coronacrisis – 20/4/9 – Eendrachtskerk Zuid-Beijerland 

23Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, 
voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van 
boven tot beneden. 24Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we het niet scheuren, maar 
laten we loten wie het hebben mag.’ Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Ze 
verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad.’ Dat is wat 
de soldaten deden. 

25Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw 
van Klopas, en Maria uit Magdala. 26Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar 
de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ 27en 
daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment nam die leerling haar 
bij zich in huis. 
 
Zingen: Lied 576: 2  
 
Bijbellezing: Joh.19: 28-30  
28Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te 
laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.’ 29Er stond daar een vat zure wijn; ze staken er een 
majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. 30Nadat Jezus ervan 
gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. 
 
De Paaskaars wordt gedoofd  
 
Overdenking 
 
Na de overdenking luisteren we naar orgelspel uit: de Matthäus Passion, J.S. Bach

 
De Goede Vrijdag gebeden 
 
Slotlied: Lied 576: 4  
 
Heenzending en zegen  

 
Orgelspel: 'Beveel gerust mijn wegen'  (lied 904)  

   
Let op de geopende handen, in beeld als er gebeden wordt.  


