
Nieuwsbrief 5 i.v.m. de coronacrisis – 20/4/10 – Eendrachtskerk Zuid-Beijerland website en Facebook 

1 
 

 
 

Nieuwsbrief 5 – 10 april 2020 
 

Beste mensen,  

Wat heerlijk dat het lente is. Wat heerlijk 

dat de zon onze huizen en tuinen en onszelf al 

wekenlang verwarmt. Velen van ons zullen daar 

juist nu erg van genieten. Er is op dit moment 

zoveel te zien en te beleven in de natuur: hij 

barst bijna uit z’n voegen. De foto is gemaakt 

van de Japanse sierkers die bij onze buren in de 

tuin staat en waar wij ook volop van kunnen 

genieten.  

Hopelijk doet de schoonheid van de 

schepping u en jou goed! Hopelijk doet het  het 

Paasevangelie u en jou goed: God heeft zijn 

Zoon opgewekt uit de dood! Er is hoop! Er is 

zelfs altijd reden om meer of minder opgewekt te 

zijn. 

 

De Paaswake en de dienst op Paaszondag worden geleid door onze pastor 

Therese. Haar beleving van de beeldopnames is net als de liturgieën te vinden in het 

tweede deel van deze Nieuwsbrief. Ook deze week is er weer kopij ingezonden. Een 

bemoedigend gedicht, een link naar een you-tube-fragment van mannenensemble 

‘Laudate’ en een bijzonder Paaslied, 

afkomstig uit de Verenigde Staten, maar 

deze week razendsnel (en mooi) in het 

Nederlands vertaald. Het gaat om het lied 

”This Easter Celebration”, dat de 

Amerikaanse methodistenpredikant en 

liedschrijfster Carolyn Winfrey Gillette 

onlangs maakte met het oog op deze 

vreemde Pasen van 2020. 

 

Let op de bijlages van de kindernevendienst bij deze brief en op de QR-code 

van de collecte. 

Midden in deze ingewikkelde en spannende tijd toch goede Paasdagen toegewenst.  

 

Namens de kerkenraad, Antje Groenendijk-Meindersma  
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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:  
Naast alle genoemden willen we ook 

aandacht vragen voor onze oudere 

gemeenteleden die juist nu minder 

contacten hebben. Laten we door middel van een kaartje, een telefoontje of een 

digitaal berichtje proberen om elkaar een hart onder de riem steken.  
 

Van de pastor 
Pasen 2020 

Dinsdagavond 7 april  zijn de ‘Stille Zaterdag’ en Paasmorgen diensten opgenomen. 

Tejo Vink en Jan van Drunen hebben daarbij ook de technische leiding gehad.  

Het was een hele aparte ervaring voor mijzelf 

om op dinsdag al Pasen te vieren.  

En dat zonder uw aanwezigheid in de zaal, 

kijkend in felle lampen en je ogen gericht op 

een camera. Van tevoren kon ik moeilijk 

inschatten wat dat met mijzelf zou doen.  

Toch werd het wel voor mij via ‘Stille 

zaterdag’ echt Pasen tijdens deze opname,  mede door de geweldige muzikale 

Op zaterdag 11 april begint de Paaswake om 19.30 uur.   

De Paasdienst begint met orgelspel om 9.20 uur.  

Ze zijn te vinden op kanaal Eendrachtskerk van Youtube  

https://www.youtube.com/channel/UCQBmyT_kGwLYCZyHRjQ
Bbqw, 

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

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

Tevens speelt Adri Poortvliet ook deze zondagavond van 19.00-20.00 uur 

op het orgel. Het orgelspel kan via KERKOMROEP beluisterd worden. 

Let op: de vieringen kunnen ook achteraf beluisterd en bekeken worden. 

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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bijdrage van Bastian Kooy en Adri Poortvliet.  

Het was voor hen behoorlijk aanpoten omdat ze pas kort van te voren wisten dat zij 

al op dinsdag moesten spelen. Dankbaar ben ik voor hun flexibiliteit. Ook een dank 

voor Trudy die prachtige liturgische bloemschikkingen heeft gemaakt voor de 

vieringen. Ik vond het zelf heel spannend om op deze manier voor te gaan, zonder 

presentatie cursus tv. Ja, deze tijd vraagt improvisatie en flexibileit van mij en ook 

voor een ieder van u. Door de spanning heb ik bij de zaterdagavond liturgie een 

handeling omgedraaid, wat verder liturgisch geen punt is, tegelijk komt het daardoor 

niet helemaal overeen met de presentatie van de beamer. De beamerpresentatie is 

namelijk niet meer te veranderen, die liep gelijktijdig mee vandaar. Als u de liturgie 

van deze nieuwsbrief van de zaterdagavond volgt komt het goed. Daarnaast we 

mogen dankbaar zijn dat op het allerlaatst toch de Passiecyclus tot stand gekomen 

en ik hoop dat u mede daardoor een ‘Goede’ week hebt.  

Voor u allen een prachtig en gezegend Pasen gewenst!   

Pastor Therese van Kampen 

Beste kinderen van de 

Eendrachtskerk,  

Wedden dat jullie veel buiten zijn? Eindeloos in 

de zandbak spelen, slootje springen, misschien 

wel voetballen op het speelveld bij de Santgors? 

Gelukkig hoef je ook nu niet de hele dag naar 

school. Misschien ben je ’s morgens wel 

klaar……….. 

Dit weekend vieren we het Paasfeest. Een bijzonder feest: de Here Jezus is 

gestorven aan het kruis, maar zijn Vader in de hemel wekt Hem op uit de dood.  

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 wil je nog een leuk liedje 
horen, klik dan op deze link: 
 

 

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 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yFQIMSw8B7A 

mailto:a.boon1960@upcmail.nl
mailto:tvankampen66@gmail.com
mailto:antjegroenendijkmeindersma@live.nl
https://www.youtube.com/watch?v=yFQIMSw8B7A
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Van het College van Kerkrentmeesters 

Collecte tijdens de internetviering.  

Het College van Kerkrentmeesters heeft de mogelijkheid 

geopend om via een link bij deze nieuwsbrief bij te dragen in 

de wekelijkse diaconale collecte.  

Ook deze week schrijft de diaconie elders in deze nieuwsbrief 

over de bestemming van de collecte.. 

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  
 
U kunt ook de QR-code hieronder gebruiken met uw mobiele 
telefoon om naar de website van SKG te gaan en op die 
manier een bedrag te doneren.  

 
 
 
 
Namens het CvK,  
Leo ’t Hooft 

 
Over de collecte 
Ook in deze Goede Week kunt u en jij een bijdrage geven aan een diaconaal doel. 
Elk jaar wordt er speciaal voor deze week 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 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 

 
 
 

 
 

 

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


Nieuwsbrief 5 i.v.m. de coronacrisis – 20/4/10 – Eendrachtskerk Zuid-Beijerland website en Facebook 

5 
 

Internetviering Stille Zaterdag 11 april 2020  

Bij de liturgische schikking. 

Nu Jezus aan het kruis is gestorven, hangt er een zwarte 

doek over de schikking, de nacht is gevallen. Wanneer 

komt het licht? 

 

Afgesloten? 

                       

 

 

 

 

Pianist/organist Bastian Kooy/Adri Poortvliet 

Voorganger Pastor Therese van Kampen 

Piano ‘Via dolorosa’ van Sela  

Bemoediging   

Openingsgebed 

Lied 513 couplet 2   

Naar Genesis 1 vers 1-5   

Lied 513 couplet 1 

Gebed om licht 

Binnenbrengen licht 

Teksten van hoop en trouw en ontsteken lichtjes van hoop 

Jesaja 43:2    

Als alles duister is…. 
Ontsteken kaarsje aan de Paaskaars 
Bede: God ontvlam in ons de hoop en het vertrouwen dat in leven, in ziekte en in de 
dood, wij door U worden gedragen en U toekomst aanreikt. 
 
Naar Psalm 139   
Als alles duister is….. 
Ontsteken kaarsje aan de Paaskaars 
Bede: God ontvlam in ons de hoop en het vertrouwen dat in leven, in ziekte en in de 
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dood, wij door U worden gedragen en U toekomst aanreikt. 
 
Naar Psalm 129: 
Als alles duister is…….. 
ontsteken kaarsje aan de Paaskaars 
Bede: God ontvlam in ons de hoop en het vertrouwen dat in leven, in ziekte en in de 
dood, wij door U worden gedragen en U toekomst aanreikt. 
 
Romeinen 8 vers 38 en 39 
Als alles duister is… 
ontsteken kaarsje aan de Paaskaars 
Bede: God ontvlam in ons de hoop en het vertrouwen dat in leven, in ziekte en in de 
dood, wij door U worden gedragen en U toekomst aanreikt. 

Lezing 2 Korinthiers 4 vers 6-10 
Als alles duister is 
Ontsteken lichtje aan de Paaskaars 
Bede: God ontvlam in ons de hoop en het vertrouwen dat in leven, in ziekte en in de 
dood, wij door u worden gedragen en u toekomst aanreikt. 

Romeinen 6 vers 4 

Als alles duister is 

Ontsteken lichtje aan de Paaskaars 

Bede: God ontvlam in ons de hoop en het vertrouwen dat in leven, in ziekte en in de 

dood, wij door U worden gedragen en U toekomst aanreikt. 

 

Matteüs 28 vers 19-20 

Als alles duister is 

Ontsteken lichtje aan de Paaskaars 

Bede: God ontvlam in ons de hoop en het vertrouwen dat in leven, in ziekte en in de 

dood, wij door U worden gedragen en U toekomst aanreikt.  

Orgel/Pianomuziek  
  

 

 

 

 

Doopgedachtenis 

Lied Prijs de Heer, mijn ziel(3x) 

Doopbelofte 

Ik zal de schepping liefhebben en haar behoeden. 

Ik zal niet rusten zolang de wereld verscheurd is. 

Ik zal met liefde en met geestdrift 
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mijn eigen wereld eindeloos proberen te herscheppen. 

Ik geloof in de Goddelijke kracht, 

die al het verstoorde en gekwetste zal helen en voltooien. 

Ik wil daarvan een levend teken zijn, 

met zorg en eerbied voor iedereen en alles op mijn weg. 

Ik zal wat mij gegeven is niet voor mezelf alleen houden 

geen voorrecht opeisen,  

maar voorrang verlenen aan wie minder heeft of kwetsbaar is. 

Ik wil het uitspreken en het ten einde toe herhalen 

dat Jezus onze hoop is, dat ik Hem kan tegenkomen in de mens naast mij. 

Dat ieder woord dat Hij heeft nagelaten mij zal zetten op een weg naar waarheid  

en naar nieuwe levensadem. 

En dat Hij ons zijn Geest zal zenden om te verlichten en ons thuis te brengen 

als een gemeenschap van geliefden. 

Gezamenlijk uitspreken ‘Apostolische geloofsbelijdenis’ 

Dankgebed  

Zegenbede 

Orgel/piano  

 

Internetviering Paasmorgen 12 april 2020 

Bij de liturgische schikking. 

Het huis van het kruis is helemaal gevuld 

met groen mos en met witte bloemen. Wit 

met als betekenis vreugde, feest, 

waarheid. Hij is waarlijk opgestaan 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Organist/pianist Bastian Kooy en Adri Poortvliet 

Voorganger  Pastor Therese van Kampen 
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9.20 uur Orgelspel 

Psalm    42: Even als een moede Hinde…  

Psalm  139: Heer, die mij ziet zoals ik ben.. 

Lied     642: Ik zeg het allen dat Hij leeft. 

Bemoediging    

Aanvangslied 630 couplet 1, 2, 3 en 4  

Stilte en drempelgebed.  

Lied 636 couplet 1, 2 en 3 

Woorden bij Ontsteken nieuwe Paaskaars       

Lied 659 Kondig het jubelend aan couplet 1 en 4  

Gebed om de nood van de wereld 

Loflied Psalm 136 couplet 1 en 12  

Gebed bij opening van de Schriften  

Kindermoment 

Lezing Marcus 16 vers 1- 7.  Het lege graf 

Lied 624 Christus onze Heer verrees couplet 1 en 3  

Overweging    

Improvisatie Piano 

Afkondiging overlijden en uitspreken In Memoriam 

Dank en voorbeden, stilgebed en Onze Vader  

Slotlied 634 U zij de Glorie couplet 1 en 2 

Wegzending en zegen  
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Orgelspel  

       (Ontvangen van Jaap van Oudheusden) 

 

 

Het onderstaande lied ‘Dit is een vreemde Pasen’ kan niet alleen op de melodie van 

lied 968 (‘De ware kerk des Heren gezongen worden, maar ook op de melodie van 

lied 910 (‘Soms groet een licht van vreugde’).   
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Mannenensemble 

Laudate uit de 

Hoeksche Waard zingt 

SPECIAAL 

voor u! 

https://youtu.be/2KWP3h5

3Tc8 

 

 

https://youtu.be/2KWP3h53Tc8
https://youtu.be/2KWP3h53Tc8

