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Nieuwsbrief 8 – 1 mei 2020 

Zondagmorgen gedenken en vieren we in onze 
onlineviering dat wij in ons deel van de wereld al 75 jaar in 
vrijheid en vrede mogen leven. Een groot voorrecht, 
allerminst vanzelfsprekend. Een viertal blazers draagt een 
steentje bij aan het feestelijke karakter van de viering.  
Helaas kon de viering van 75 jaar vrijheid in de Zuid-
Beijerlandse feesttent afgelopen zondagavond niet 
doorgaan. Met alle deelnemers hopen we dat we dit 

feestje in 2021 wel kunnen vieren. Regina Vingerling plaatste alvast een voorproefje 
op Facebook:   https://www.facebook.com/261982543819693/posts/
4215148368503071/.  

Zondagavond houden we onze 
halfjaarlijkse zangdienst. Alle teksten van de 
liederen vindt je in deze nieuwsbrief. Deze brief 
wordt afgesloten met een link naar een eerbetoon 
van ‘the king of rock and roll’ aan de Vader en de 
Zoon……….  

Namens de kerkenraad,  
Antje Groenendijk-Meindersma  
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Zondagavond 3 mei 19.00 uur 

Zangdienst 
m.m.v. Adrie Poortvliet (orgel), 

 Arie Zwijgers en Emiel van Gemert (trompet).  
Samengesteld door Anja Boon en Lia Stolk. 

Zingt u mee? 
Te beluisteren via 

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

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10578
https://www.facebook.com/261982543819693/posts/4215148368503071/
https://www.facebook.com/261982543819693/posts/4215148368503071/
https://www.facebook.com/261982543819693/posts/4215148368503071/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10578
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     Klokslag 8 uur 
Wel en wee: 

De berichten m.b.t. wel en wee staan enkel in de interne nieuwsbrief!! 

Familieberichten kunt u doorgeven aan: 
Teuny v.d. Giesen, tel.nr. 0186-661930 
Email: familieberichten@eendrachtskerk.nl 

Tenslotte:  
Inmiddels zijn we zo’n anderhalve maand aan 
huis en tuin gebonden. De psychische belasting 
van ons isolement begint zijn tol te eisen. Juist 
daarom is het belangrijk dat wij elkaar door 
middel van een kaartje, een telefoontje of een 
digitaal berichtje een hart onder de riem steken.  

Beste kinderen van de 
Eendrachtskerk, 

Afgelopen zondag ontving ik 
deze foto: Timo en zijn 
zondagse ontbijt! Komende 
zondag gaat het over Mozes 
die héééél lang zijn staf boven 

zijn hoofd moet houden. Wat denk je: gaat dat lukken? En 
hoe dan?  
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Voor jou heeft de kindernevendienst ook zulke uitdagingen bedacht:  
Hoelang kun jij een staf (stok of tak) 
omhooghouden?……………………………………………………………sec.  
Hoelang kun jij hinkelen? …………………………………………………….. sec.  
Hoelang kun jij een boek op je hoofd houden terwijl je rondloopt.  (Let op! Je mag je 
handen niet gebruiken!) ……………………………………………………………… sec.  
Hoelang kun jij fluiten zonder adem te halen? ………….…………………………..sec.  
Hoelang kun jij met een ballon volleyballen? ………………………………………..sec.  
Hoelang kun jij een handstand maken? ……………………………………………. sec.   
Groetjes, dominee Antje 

Over de collecte 
Deze zondag collecteren we voor de kerk. 
Via de de QR-code hiernaast kunt u met uw mobiele 
telefoon naar de website van SKG te gaan om een 
bedrag te doneren of u kunt een bedrag overmaken 
naar het rekeningnummer van het College van 
Kerkrentmeesters: NL 18 RABO 0373 7337 47. 
Bij voorbaat dank! 

Internetviering - Zondag 3 mei 2020 – Eendrachtskerk - Zuid-Beijerland  
Thema:  

 

Voorganger: ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
Organist: Bastian Kooij  
Blazers: Emiel van Gemert, Jan van Gemert, Arnold Zwijgers en Jeanine Zwijgers 
Beeld en geluid: Jan van Drunen 
Beamer: Tejo Vink 
Ouderling van dienst: Arie van der Stel 

Voor de dienst: ‘We’ll meet again’ – Vera Lynn 

Begroeting  
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We luisteren naar: ‘Swing low, sweet chariot’ 

]  

Wij bidden het Coventry-gebed voor vrede en verzoening 
Laten we bidden, 

want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. 
Heer, vergeef het. 

De haat die scheiding brengt tussen volk en volk, tussen ras en ras, tussen klasse en 
klasse. 

Het begerig verlangen dat mensen en volken drijft naar bezit van wat hen niet 
toebehoort. 

De hebzucht die de arbeid van mensen uitbuit en de aarde verwoest. 
Onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen. 

Onze onverschilligheid ten opzichte van lijden, van daklozen en vluchtelingen. 
De begeerte die lichamen van mannen, vrouwen en kinderen voor onwaardige 

doeleinden misbruikt. 
De trots die ons ertoe brengt op onszelf te vertrouwen en niet op U, o God. 

Heer, vergeef het. 

En help ons om vriendelijk en barmhartig met elkaar om te gaan. 
Help ons om elkaar te vergeven, zoals God in Christus ons vergeving geschonken 

heeft. 
AMEN 

 
Moment voor de kinderen 

Kinderlied: Kijk eens om je heen  

Bijbellezing (NBV): Exodus 17: 8-16  
8In Refidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. 9Toen zei Mozes tegen 
Jozua: ‘Kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde. Ikzelf 
zal morgen op de top van de heuvel gaan staan, met in mijn hand de staf van 
God.’ 10Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen Amalek ten 
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strijde, en Mozes ging naar de top van de heuvel, samen met Aäron en 
Chur. 11Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste partij, maar 
liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. 12Toen Mozes’ armen zwaar 
werden, legden Aäron en Chur een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan 
zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan, om zijn armen te 
ondersteunen. Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven totdat de zon 
onderging. 13Zo versloeg Jozua het leger van Amalek tot de laatste man. 

14De HEER zei tegen Mozes: ‘Leg deze overwinning in een oorkonde vast, zodat 
niemand die ooit zal vergeten, en overtuig Jozua ervan dat ik zal zorgen dat niets op 
aarde nog aan het volk van Amalek herinnert.’ 15Toen bouwde Mozes een altaar, en 
hij noemde het ‘De HEER is mijn banier’. 16Hij zei: ‘Omdat Amalek de hand heeft 
durven opheffen tegen de troon van de HEER, zal de HEER strijd voeren tegen 
Amalek, in alle komende generaties.’ 

Verkondiging  

We zingen: Lied 1005: 1, 2 en 3 

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 

Luisterlied: ‘All hail the power of Jesus name’ 

Zegen  
 Als antwoord op de zegen zingen we: Lied 415: 3  

We zingen: Wilhelmus (lied 708: 1 en 6) 

ZANGDIENST ZONDAG 3 MEI 19.00 UUR 
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1) “Wilt heden nu treden”               NHB Gezang 302:1,2 en 3 

Wilt heden nu treden voor God, den Here, Hem boven al loven van harte zeer, 
en maken groot zijns lieven namens ere, die daar nu onzen vijand slaat terneer. 
 
Ter eren ons Heren wilt al uw dagen, dit wonder bijzonder gedenken toch, 
maakt u, o mens, voor God steeds wel te dragen, doet ieder recht en wacht u voor 
bedrog. 
 
Bidt, waket en maket, dat g' in bekoring en 't kwade met schade toch niet en valt. 
Uw vroomheid brengt den vijand tot verstoring, al waar' zijn rijk nog eens zo sterk 
bewald. 

2) “Zie ons ootmoedig tot U naad’ ren”          NHB Gezang 306:1,3,4 en 6 

Zie ons ootmoedig tot U naad’ ren, o God! zoo eind’ loos goed als groot, 
Gij waart de God van onze vaad’ ren, Gij waart hun Redder in den nood; 
Wij staren op het voorgeslacht en zien alom uw liefd' en macht. 

God! zou ons hart het ooit vergeten, aat Gij voor onze vaad’ ren deed, 
Toen tirannie het vrij geweten met al de macht der aard bestreed, 
en 't enigst uitzicht in den nood op U was en Uw almacht groot 

O Gij, der vaad’ ren vast vertrouwen, hun hulp en toevlucht in 't gevaar! 
Dit land is nergens te aanschouwen of Uwe almacht toont zich daar; 
Geheel het oude Nederland was steeds een wonder van uw hand. 

Red, schraag, versterk door Uw vermogen, wat eens Uw hand gewrocht heeft, Heer! 
Zo slaan w’ op U de dankbaar’ ogen en geven U als Redder eer; 
zo wordt door voor en nageslacht Uw naam de glorie toegebracht! 

3) “Geef, Heer, de Koning uwe rechten”                  Psalm 72:1,4 en 6 

Geef, Heer, der koning Uwe rechten en Uw gerechtigheid. 
Aan ‘s koningszoon, om Uwe knechten te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, heil op der heuv’len top. 
Hij zal geweldenaars vertreden maar armen richt Hij op. 

Hij zal de Redder zijn der armen, Hij hoort hun hulpgeschrei. 
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Hij is met koninklijk erbarmen hun eenzaamheid nabij. 
Hij helpt, met hun bestaan bewogen, die zijn in vrees verward. 
Hun bloed is kostbaar in Zijn ogen. Hij draagt hen in Zijn hart. 

Bloeie Zijn naam in alle streken, zolang de zon verrijst. 
Zijn koningschap zij ons een teken dat naar Gods toekomst wijst. 
Dat opgetogen allerwegen de volken komen saam, 
elkander groetend met de zegen van Zijn doorluchte naam. 

4) “Nu gaan de bloemen nog dood”                  
JdH lied 889:1,3,5 en 6 

Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon 
nog onder  
en geen mens kan zonder  water en zonder 
brood. 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de 
hemel en de aarde. 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,  de 
hemel en de aarde. 
 
Nu heb je nooit genoeg, nu blijf je steeds iets missen   
en in het ongewisse of je ooit krijgt wat je vroeg 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. 

Daar is geen dorst of verdriet, daar zal God ons omgeven. 
Daar is gelukkig leven en het eindigt niet. 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. 

Zing voor de eeuwige dag, zing voor Zijn komst en zeg amen. 
Zing voor de Heer die ons samen daar al van eeuwigheid zag. 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. 

5) Trompetsolo: “Jeruzalem”      muz.: Naomi 
Shemer / arr.: Adri Poortvliet   

6) “Wat zal de wereld mooi zijn op die dag”             
JdH lied 981:1,3,4 en 5  

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, als 
Jezus weer zal komen op de wolken, 
als al wat leeft, de natiën, de volken zich voor 
Hem zullen buigen vol ontzag. 
 
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, als heel de schepping zal gezuiverd wezen 
als d`aarde zal vernieuwd zijn en genezen, van al ons kwaad, van heel ons 

 7



Nieuwsbrief 8 i.v.m. de coronacrisis – 20/5/1 – Eendrachtskerk Zuid-Beijerland

wangedrag. 

Wat zal de wereld mooi zij op die dag, als God herstellen zal wat wij verknoeiden, 
als rusten zullen al de zwaar vermoeiden, als tranen zijn verdreven door een lach. 
 
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen 
en in het nieuw Jeruzalem doet wonen. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. 

7) “Mijn Herder is de Here God”               JdH lied 884:1,2 en 5 

Mijn herder is de Here God In Hem is al mijn lust  
In groene weiden voert Hij mij aan wateren der rust  
 
De Heer verkwikt mijn matte ziel Hij doet mijn voeten gaan  
in ’t spoor van zijn gerechtigheid ter wille van zijn Naam 
 
Genade en goedheid volgen mij mijn ganse levensdag  
totdat ik eens in ’s Heren huis voor eeuwig wonen mag 

8) “Gelukkig is het land”                   NHB Gezang 304:1 en 2 

Gelukkig is het land, dat God de Heer beschermt, 
als daar met moord en brand de vijand rondom zwermt 
en dat, men meent, hij zal 't schier overwinnen al, 
dat dan, dat dan, dat dan, hij zelf komt tot den val. 
Gedankt moet zijn de Heer, de God, die eeuwig leeft. 
dat Hij ons t' zijner eer deez' overwinning geeft. 
Wat wonder heeft de kracht, des Heren al gewrocht, 
o Heer, o Heer, o Heer, hoe groot is Uwe macht. 

9) “O Heer, die daar des hemels tente spreidt”      NHB Gezang 303:1 en 2 

O Heer, die daar des hemels tente spreidt en wat op aard' is, hebt alleen bereid, 
het schuimig woedig meer kond’ maken stille en alles doet naar uwen lieven wille, 
wij slaan het oog tot U omhoog die ons in angst en nood verlossen kond tot aller 
stond 
ja, zelfs ook van de dood. 
 
Als gij, o vrome! dikwijls hebt gesmaakt vermaakt u nu vrij, dat 't uw harte raakt, 
looft God den Heer met zingen ende spelen en roept vrij uit te zaam met luider kelen: 
Had ons de Heer, Hem zij de eer, alzo niet 
bijgestaan, wij waren lang, ons was zo bang, 
al in de druk vergaan. 
 
10) Trompetsolo: “Nightfall in Camp”   muz.: 
D.A.Pope / arr.: Peter Eilander 
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11) “Zij zullen het niet hebben, ons oude Nederland”    JdH lied 245: 1 en 2 
Zij zullen het niet hebben, ons oude Nederland. 
Het bleef bij al’ ellende Gods en der vaad’ren pand. 
Zij zullen het niet hebben, de goden van de tijd. 
Niet om hun erf te wezen heeft God het ons bevrijd. 

Met al hun schone woorden, met al hun stout geschreeuw, 
zij zullen ons niet hebben de goden dezer eeuw. 
Tenzij het woord des zwijgers moedwillig werd verzaakt: 
‘k heb met de Heer der heren een vast verbond gemaakt. 

12) “Kom nu met zang van zoete tonen”      JdH lied 449:1,2 en 3 

Kom nu met zang van zoete tonen en u met snarenspel verblijdt! 
Zingt op en wilt alom betonen dat gij van harte vtolijk zijt 
Juicht God ter eer, Zijn lof vermeer’ die zulken groten werk gedaan heeft voor Zijn 
kerk! 

In Israël was dat een wijze, valt met hen ook de Heer te voet: 
dat elk nu toch God roem’ en prijze, die ons zoveel weldaden doet. 
Roep overal met groot geschal: Lof, prijs en dank alleen zij God en anders geen! 

De Heer heeft eertijds Zijnen volke geholpen uit veel angst en pijn. 
Hij geeft jawel een duist’re wolke, maar weer daarna schoon zonneschijn. 
Lof zij die Heer, die ons ook weer geeft na veel smart en druk, veel zegen en geluk. 

 

13) “Ga nu heen in vrede”           JdH lied 928:1 en 2 

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, wat wij hier beleden, samen met elkaar. 
Aan uw dagelijks leven, uw gezin, uw werk, wilt u daaraan geven, dan bent u Gods 
kerk. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, wat wij hier beleden, samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

14) “Wij leven vrij, wij leven blij”                                   couplet 1 en 2 

Wij leven vrij, wij leven blij op Neêrlands dier'bren grond; 
Ontworsteld aan de slavernij, zijn wij door eendracht groot en vrij, 
Hier duldt de grond geen dwinglandij, Waar vrijheid eeuwen stond! Waar vrijheid 
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eeuwen stond! 
 
Wij leven vrij, wij leven blij; Wij dienen éénen God. 
Wat ook 't verschil in dienen zij, de wet laat allen godsdienst vrij; 
Vereend als broeders juichen wij: Gezegend is ons lot. Gezegend is ons lot. 

15) “Waar de blanke top der duinen”               couplet 1,2 en 3 

Waar de blanke top der duinen schittert in de zonnegloed  
en de Noordzee vriend'lijk bruisend Neêrlands smalle kust begroet.  
Juich ik aan het vlakke strand, juich ik aan het vlakke strand:  
'k Heb u lief mijn Nederland,  'k Heb u lief mijn Nederland. 

Waar het lachend groen der heuvels 't kleed der stille heide omzoomd.  
Waar langs rijk beladen velden  Rijn of Maas of Schelde stroomt. 
Klinkt mijn lied op oude trant, Klinkt mijn lied op oude trant: 
'k Heb u lief mijn Nederland, 'k Heb u lief mijn Nederland. 

Blijf gezegend, land der vaad'ren, Make u eendracht sterk en groot,  
Blijve 't volk der koninginne houw en trouw in nood en dood.  
Doe zo ieder 't woord gestand, doe zo ieder 't woord gestand: 
'k Heb u lief mijn Nederland, 'k Heb u lief mijn Nederland. 

16) “You’ll never walk alone”  

When you walk through a storm, keep your 
head up high and don't be afraid of the 
dark. 
At the end of a storm is a golden sky  and 
the sweet silver song of a lark 
Walk on through the wind, walk on through 
the rain though your dreams be tossed and 
blown 
Walk on, walk on, with hope in your heart 
and you'll never walk alone, You'll never 
walk alone. 
Walk on, walk on, with hope in your heart and you'll never walk alone, You'll never 
walk alone  

Nederlandse vertaling: “Je loopt nooit alleen” 
Als je door een storm loopt hou je hoofd omhoog en wees niet bang van het donker, 
want aan het einde van de storm is een gouden hemel en het zoete zilveren liedje 
van de leeuwerik. 
Ga door, door de wind, ga door, door de regen ondanks dat er met je dromen 
gegooid wordt en weggeblazen. 
Ga door, ga door met hoop in je hart en je zult nooit alleen lopen. Je zult nooit alleen 
lopen. 

17) Orgel en Trompet: Fantasie over het “Wilhelmus” met 
      de bede uit Psalm 134:3 “Dat ’s HEEREN zegen op U daal” 
      gevolgd door samenzang van couplet 1 en 6.              Jan Zwart 

 10



Nieuwsbrief 8 i.v.m. de coronacrisis – 20/5/1 – Eendrachtskerk Zuid-Beijerland

 
https://www.youtube.com/watch?v=SCDBwy_AkkQ 
(ingestuurd door Alice Weij en Gertrude de Vries)  
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