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Nieuwsbrief 6 – 17 april 2020 

 

Op woensdag 18 maart 

startte de landelijke actie Klokken 

van troost en hoop. Drie weken 

achtereen werden van 7 uur tot 

kwart over 7 op heel veel plaatsen in 

Nederland de klokken geluid. Op 

woensdag 8 april bleef het stil, maar 

op verzoek van velen is besloten 

deze actie te verlengen. Vandaar dat 

Jan Saarloos afgelopen woensdag 

de klokken alweer liet luiden. Fijn. 

Tijdens de Paaswake wordt 

ieder jaar weer de nieuwe 

Paaskaars de kerk binnen gedragen. En de ‘oude’ kaars wordt dan als bemoediging 

aan een gemeentelid gegeven. In deze nieuwsbrief leest u/jij wie ‘m heeft ontvangen. 

Ook vindt u in deze nieuwsbrief een bemoedigende brief van de predikant van 

onze partnergemeente in Jimramov, Tsjechië. Ook daar worden nu geen gewone 

diensten gehouden. De orde voor onze internetdienst van komende zondag is 

gemaakt door onze gastvoorganger. De link op de laatste pagina is bedoeld als een 

opkikker. Een prachtig Paasfilmpje!  

Hopelijk lukt het u en jou om te genieten van zon, bloemen, bomen…en 

zoveel meer moois om ons heen.   

Namens de kerkenraad, Antje Groenendijk-Meindersma  

Klokken van troost en hoop 
luiden door 

 

 
Elke zondagmorgen zendt de Eendrachtskerk een korte viering met beeld 

en geluid uit op het kanaal Eendrachtskerk van Youtube. 

Ook kunt u kijken via de Youtube-button op https://www.eendrachtskerk.nl/ 

of  luisteren 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. 

Elke uitzending kan later terug gekeken en geluisterd worden.  

https://www.eendrachtskerk.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10578
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.raadvankerken.nl%2F%3Fmailpoet_router%26endpoint%3Dtrack%26action%3Dclick%26data%3DWyI4Njk2IiwiYzAwZGs3d3l2dmtrOHdjZ2tjYzRrNDRjazRnYzBrZzQiLCIzIiwiZmFjNjI1MjNjOTYzIixmYWxzZV0&data=02%7C01%7C%7Cdb27a9308bbc46b6bd9908d7e0a8181e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637224884868183102&sdata=fW4SjBg1iItQJ9IfLpG7mW0cQVgOXwtHhh08Q6%2BzjMc%3D&reserved=0
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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.  
 

Bericht van de partnergemeente in 

Jimramov – Tsjechië 
15 april 2020 

Dear brothers and sisters in Zuid-

Beijerland, 

 

We cordially greet you from Jimramov, 

wish you a joy from Eastern news that the stone is rolled away, the 

big joy is even more needy than in our last years.  

 

We remember you, sometimes in prayer, but we cannot have services 

in our church from 15.3. I don’t know the situation in Holland, if 

you also had to have services only in electronic form, as all our 

churches had to do.  

 

Even if here is a problem, not so many people have possibility to be 

connected to net, we try to take this days as a chance. To 

understand  - here is a connection to internet anywhere, but  many 

people here are older and they never needed have a computer. Now is 

for me any email address from my people as a treasure. Something is 

possible to manage on paper, but not every Sunday. We have no idea, 

when will this strange situation stop. Emergency state is declared 
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until 30.4., children can (who are learned also through internet, 

schools are closed) maybe go back to schools 15.5., so I hope, this 

could be a date, when we can celebrate services in our churches.  

 

The epidemic is not so hard here in our republic, our government 

closed everything very soon, maybe it has other reasons, but what I 

think, the psychical and economic problems will be even harder 

than the problems with virus. Some people are frightened and even 

now frustrated from isolation. There is many possibilities where to 

bring a good news. But also – many people here try to help, are more 

kind, we wish for the miracle to keep this kindness.  

 

Dear friends, we would appreciate any new from 

you, and we hope, you are ok. There is in these 

church no one, about who I realised would be 

sick with coronavirus. If you would have time to 

write, we would like know, how are you.  

 

God help you in all what you must solve in these 

days. 

Sursum corda. 

 

Elen Plzáková and your friends in Jimramov  

 
Beste kinderen van de 

Eendrachtskerk,  

Als bijlage bij deze nieuwsbrief zijn ook de 

verhalen en de verwerkingen van ‘Vertel het 

maar’ opgenomen. 

De afgelopen maanden ging het over de 

verhalen over Jezus op weg naar het kruis. De 

komende tijd gaat het over het volk Israël dat bevrijd is uit de slavernij van Egypte, 

maar dat nu in de woestijn moet zien te overleven. Gaat dat lukken? Deze keer gaat 

het over bitter water en een heerlijke oase, Exodus 15 vanaf vers 22. Weet jij wat een 

oase is?  
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Van het College van Kerkrentmeesters 

Collecte tijdens de internetviering.  

Het College van Kerkrentmeesters heeft de 

mogelijkheid geopend om via onderstaande link 

bij te dragen in de wekelijkse collecte.  

De Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) stelt deze link ter beschikking en zorgt 
ervoor dat het geld wordt overgemaakt op onze bankrekening. Deze manier van 
collecteren blijft in gebruik zolang er geen kerkdiensten gehouden kunnen worden 
door de corona-crisis. 
 
https://www.samengoeddoen.nl/gift/2b5b3eec46ca0803cf4622f11dc21516  
 
U kunt ook de QR-code hiernaast gebruiken om met uw mobiele 
telefoon naar de website van SKG te gaan en op die manier een 
bedrag te doneren.  
Namens het CvK,  
Leo ’t Hooft 

 
Over de collecte 

Nu er geen “zondagse “ collectes zijn is er gelukkig een andere manier 
gevonden om toch te kunnen bijdragen aan diaconale en kerkelijk 
doelen. 
Want al zijn we niet fysiek aanwezig, er gaan een aantal kostenposten 
op kerkelijk terrein gewoon door. Ook hangt er bijv. een prijskaartje aan 
de uitzendingen (die we niet zouden willen missen!!!). Daarom is er deze 
zondag een collecte voor de Kerk die we van harte aanbevelen! In de 

volgende In Eendrachten wordt  de opbrengst van deze collectes vermeld. 
Het rekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters is: 
NL 18 RABO 0373 7337 47 
Daarnaast kunt u gebruik maken van bovengenoemde link of van bovenstaande QR-
code. Bij voorbaat DANK!  
Namens de diaconie, Gretha Werksma 
  
 

Orde van dienst zondag 19 april 2020 
Voorganger: ds. J. Wilschut, Rockanje 

Organist: Adri Poortvliet 

Zang: Anja Boon 

Beeld en geluid: Jan van Drunen 

Beamer: Tejo Vink 

Ouderling van dienst: Jan Saarloos 

 

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

WONDERBARE 

VISVANGST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvangslied: Psalm 81: 1, 4 en 5 

Stil gebed - votum - groet 

Kyriëgebed  

Glorialied: Lied 836: 1, 2, 4 en 5 

Gebed om de leiding van de Heilige Geest 

Bijbellezing: Johannes 21: 1-14  (vertaling NBG 1951) 

Zingen: Terwijl wij Hem…  (op de melodie van gezang 235 Liedboek voor de kerken 

1973) 

Terwijl wij Hem bewenen omdat Hij van ons ging 

is Hij aan ons verschenen in Zijn verheerlijking. 

Terwijl wij van Hem spreken is Hij onze kring 

om ons het brood te breken van Zijn verkondiging 

 

Opdat wij zouden weten wat ons te hopen staat 

vraagt Hij ons om te eten een vis, een honingraat. 

Hij is de Heer, de Koning die eeuwig bij ons is 

Zijn woorden zijn als honing, Zijn naam is als een vis. 

Verkondiging 

Zingen: Dit is…  (op de melodie van lied 650) 

Dit is de nieuwe dag, het paasfeest van de Heer; 

die in de aarde lag staat op en kent ons weer. 

 

Uw liefde is ,o Heer, nog sterker dan de dood 

wij zien U bij het meer, de hemel hoopvol rood. 

 

Wij hebben lang gevist en moedeloos gewacht 
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wij hebben U gemist in oeverloze nacht. 

 

Nu staat Gij op het strand aan onze horizon 

Gij wenkt ons met Uw hand, als Eén die overwon. 

 

Dit is de nieuwe dag, de morgen van de Heer. 

De zon rijst met een lach: wij zien de toekomst weer. 

 

Dankgebed (eventueel stil gebed en naar keuze gezamenlijk het “Onze Vader”) 

Zingen: Lied 642: 1, 3, 7 en 8  

Zegen des Heren, gevolgd door gezang 415: 3. 

 

       

Kijk en luister naar een prachtig Paaslied, klik op: 

https://www.youtube.com/watch?v=-LwBqG7uXbY 

 
(ingezonden door Suzanne Saarloos)  

 

 

     

 

https://www.youtube.com/watch?v=-LwBqG7uXbY

