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Nieuwsbrief 7 – 24 april 2020 

De Coronacrisis drukt ons met de neus op de feiten: we zijn wereldwijd 

verbonden met elkaar. Maar dat wisten we ook al eerder. Neem nou de wondere 

wereld van Youtube. Wereldwijd plaatsen mensen en groepen van mensen video’s 

op deze site. Met als gevolg gigantische kijkcijfers, die hier en daar het miljard 

passeren. Deze week vond ik dit filmpje:  

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

Een virtueel en jong koor zingt ieder 

vanuit eigen huis een prachtig Paaslied: 

‘Amazing grace’. De kracht van dit lied 

wordt nog duidelijker als president 

Barack Obama in juni 2015 tijdens een 

herdenkingsdienst, waarbij de moord op 

negen zwarte kerkgangers wordt 

herdacht, hetzelfde ‘Amazing grace’ 

zingt: 

https://www.youtube.com/watch?v=IN05jVNBs64.  

De schrijver van het lied, de slavenhandelaar John Newton, ontdekte de kracht van 

Gods liefde na een storm op zee. Laten we vanuit Zuid-Beijerland beide kijkcijfers 

een mini-boost geven………….. 

Namens de kerkenraad, Antje Groenendijk-Meindersma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.youtube.com/watch?v=aPYydmCzffA
https://www.youtube.com/watch?v=IN05jVNBs64
https://www.eendrachtskerk.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10578
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Wel en wee: 

 

 Deze berichten staan enkel in de interne nieuwsbrief.  
 

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.  

 
 

Beste kinderen van de Eendrachtskerk, 

Komende zondag gaat het over het ontbijt 

van het volk Israël.  

Ze hoeven geen slavenwerk meer te doen in 

Egypte, maar wonen nu in de woestijn.  

Maar hoe kom je in de woestijn aan 

eten? Is er wel een ontbijt? 

Eén van onze vier kinderen at zo ongeveer 

tot z’n 12de elke morgen brinta. Eet 

iemand van jullie ook Brinta als ontbijt? Of 

eet je liever twee boterhammen met kaas? 

Dit is mijn ontbijt: muesli met een 

sinaasappel. 

Ik vind het leuk als je mij een foto stuurt 

van jouw ontbijt!! 

Groetjes, dominee Antje 

 

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. 
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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 diaconiecollecte 
Ook komende zondag vraagt de diaconie uw 
aandacht 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.  
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. 
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 
 

 

Internetviering - Zondag 26 april 2020 - Eendrachtskerk Zuid-Beijerland  

Thema: Brood voor onderweg 

 
Voorganger: ds. Antje Groenendijk-Meindersma; muzikale medewerking: @ Home 

band  

beeld en geluid: Jan van Drunen; beamer: Tejo Vink; ouderling van dienst: Ria de 

Groot 

 

https://www.samengoeddoen.nl/gift/2b5b3eec46ca0803cf4622f11dc21516
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Voor de dienst: @ Home-band: Ik val niet uit zijn hand 

(Psalm 16 uit Psalmen voor nu)  

 

Begroeting  

 

Zingen: O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering 

(Opwekking 407) 

 

Gebed  

 

Moment voor de kinderen 

 

Kinderlied: Lied 806 alle drie 

coupletten (Zomaar te gaan 

met een stok in je hand) 

 

Bijbellezing (NBV):  

Exodus 16: 1-8  

161Vanuit Elim trok het hele 
volk van Israël weer verder. 
Op de vijftiende dag van de 
tweede maand na hun vertrek 
uit Egypte bereikten ze de 
woestijn van Sin, die 
tussen Elim en de Sinai ligt. 2-

3Daar in de woestijn begon het volk zich opnieuw te beklagen. ‘Had de HEER ons 
maar laten sterven in Egypte,’ zeiden ze tegen Mozes en Aäron. ‘Daar waren de 
vleespotten tenminste gevuld en hadden we volop brood te eten. U hebt ons alleen 
maar naar de woestijn gebracht om ons hier allemaal van honger te laten omkomen.’ 

4De HEER zei tegen Mozes: ‘Ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. 
De mensen moeten er dan elke dag op uit gaan om net zo veel te verzamelen als ze 
voor die dag nodig hebben. Daarmee stel ik hen op de proef: ik wil zien of ze zich 
aan mijn voorschriften houden. 5Op de zesde dag moeten ze tweemaal zo veel 
verzamelen en klaarmaken als op de andere dagen.’ 6Hierop zeiden Mozes en Aäron 
tegen de Israëlieten: ‘Vanavond nog zult u inzien dat de HEER zelf u uit Egypte heeft 
geleid, 7en morgen, in de ochtend, zult u de majesteit van de HEER zien. Hij heeft 
gehoord hoe u zich beklaagt. Dat is tegen hem gericht, want wie zijn wij dat u zich bij 
ons zou beklagen?’ 8Mozes vervolgde: ‘Vanavond zal de HEER u vlees te eten 
geven, en morgenochtend zult u volop brood hebben, want de HEER heeft uw 
geklaag gehoord. Dat is immers tegen hem gericht en niet tegen ons – want wie zijn 
wij?’ 
 

Verkondiging  

 

Luisterlied: ‘Tot jij mijn liefde voelt……….’ 

 

In memoriam  
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Dankgebed 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader  

Wij bidden met elkaar 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 
Gelijk in de hemel, zoals ook op aarde 
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: You raise me up 
 
Zegen  
 Als antwoord op de zegen zingen we: Lied 415: 3  

Amen, amen, amen, 
dat wij niet beschamen, 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, Uw naam ter eer. 

 
Orgelspel: Wilhelmus  
 
  

 

 

 

 

 

  

 


