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Nieuwsbrief 9 – 8 mei ‘20 

 

In 

augustus 
1965 bezocht Mees de Zeeuw, Schoutsdijk 1, voor zijn werkgever Koni de Engelse 
stad Coventry. Hij stuurde een ansichtkaart van de nieuwe kathedraal naar zijn 
vriendinnetje Hilda Vlasblom in Numansdorp….. Hilda bewaarde de ansichtkaart en 
haalde ‘m afgelopen zondag tevoorschijn toen het in de dienst ging over het 
bombardement op de oude kathedraal in november 1940. Hiernaast ziet u de oude 
ansichtkaart en de foto’s die ik in de dienst gebruikte. Hilda en Mees, dank voor het 
delen.  

Na de bekendmaking van het 
routeplan voor de komende maanden 
afgelopen woensdagavond kunnen we 
gaan brainstormen over de organisatie 
van kerkdiensten mét kerkgangers. We 
houden jullie op de hoogte. 

Namens de kerkenraad, Antje Groenendijk-Meindersma  

 1

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 

Luistert u zondagavond ook naar het orgelspel van Adri Poortvliet? 
Elke zondagavond van 19.00-20.00 uur.  

Elke uitzending kan later terug gekeken en geluisterd worden.  

https://www.eendrachtskerk.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10578
https://www.eendrachtskerk.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10578
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Wel en wee 

 De berichten over wel en wee staan in de interne nieuwsbrief. 

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

Tenslotte:  
Inmiddels zijn vooral de ouderen onder ons  al 
bijna twee maanden 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.  

Stenen harten in de herinneringsschaal 
Misschien is het u en jou opgevallen:  
in de afgelopen tijd zijn de stenen harten met de 
namen van overleden gemeenteleden niet in de 
herinneringsschaal gelegd. Vanaf volgende week 
zondag willen we na het lezen van het In memoriam 
het hart wel weer in de schaal leggen. Tevens zullen 
op deze zondag – 17 mei - de harten van de 9 
gemeenteleden die sinds half maart zijn overleden in de schaal worden gelegd.  

Beste kinderen van de 
Eendrachtskerk, 
Vind je het spannend of heb je er zin in? 
Komende week gaan na een hele lange tijd 
de scholen weer open en mag jij ook weer 
naar school. 
Wij van de kindernevendienst wensen je 
veel plezier samen met je juf en meester en 
met alle kinderen uit je klas.  
Deze zondag gaat het in de kerkdienst ook 

een beetje over mieren. Heb jij wel eens een mier gezien? En zie je er dan maar 
ééntje of zie je er gelijk heel veel?  
Groetjes,  
dominee Antje   

Over de collecte 
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Deze zondag collecteren we voor de diaconie. 
De collecte is bestemd voor vakantietasjes die door 
de Voedselbank Hoeksche Waard aan het begin van 
de zomervakantie worden uitgedeeld aan de 169 
kinderen die samen met hun ouders afhankelijk zijn 
van de voedselbank. Een goed initiatief dat wij 
graag ondersteunen. Doe je 
mee?  
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 o.v.v. 
voedselbank.  
Bij voorbaat dank! 

Internetviering - Zondag 10 mei 2020 – Eendrachtskerk - Zuid-Beijerland  

Thema:  

Voorganger: ds. Antje 
Groenendijk-Meindersma 
Organist: Jacob van Nes  
Zang: Anja Boon 
Beeld en geluid: Jan van Drunen 
Beamer: Tejo Vink 
Ouderling van dienst: Dirk 
Griffioen  

Orgelspel 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed  
Niet om te oordelen 
bent U gekomen, God, 
maar om te zoeken wat verloren is, 
om te bevrijden 
wie in schuld en angst gevangen zijn, 
om ons te redden 
als ons hart ons aanklaagt. 
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Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn 
met heel dat zondige verleden van de wereld. 
... gebedsstilte ... 
U bent toch groter dan ons hart, groter dan alle schuld. 
U bent de schepper van een nieuwe toekomst, 
een God van liefde tot in eeuwigheid.  
Amen. 

Aanvangslied: Lied 216  

Gebed 

Moment voor de kinderen 

We zingen: Kijk eens naar de vogels 

 
  
Bijbellezing (NBV): Exodus 19: 1-8A en 16-25 
191In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren 
weggetrokken, kwamen de Israëlieten in de Sinaiwoestijn. 2Ze waren 
vanuit Refidim verder getrokken en in de Sinaiwoestijn gekomen. Daar 
sloegen de Israëlieten hun kamp op, vlak bij de berg. 3Mozes ging de 
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berg op, naar God. De HEER riep hem vanaf de berg toe: ‘Zeg tegen het 
volk van Jakob, laat de kinderen van Israël weten: 4“Jullie hebben gezien 
hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op adelaarsvleugels 
gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. 5Als je mijn woorden ter 
harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar 
bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de hele 
aarde behoort mij toe. 6Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig 
volk.” Breng deze woorden aan de Israëlieten over.’ 7Mozes ging terug, 
riep de oudsten van het volk bijeen en deelde hun alles mee wat 
de HEER hem had opgedragen. 8En het hele volk antwoordde als uit één 
mond: ‘We zullen alles doen wat de HEER heeft gezegd.’ 

16Op de derde dag, bij het aanbreken van de morgen, begon het te 
donderen en te bliksemen, er hing een dreigende wolk boven de berg, 
en zeer luid weerklonk het geschal van een ramshoorn. Iedereen in het 
kamp beefde. 17Mozes leidde het volk het kamp uit, God tegemoet. Aan 
de voet van de berg bleven ze staan. 18De Sinai was volledig in rook 
gehuld, want de HEER was daarop neergedaald in vuur. De rook steeg 
op als de rook uit een smeltoven, en de berg trilde hevig. 19Het geschal 
van de ramshoorn werd luider en luider. Mozes sprak, en God 
antwoordde met geweldig stemgeluid. 20De HEER was op de top van de 
Sinai neergedaald. Hij vroeg Mozes naar hem toe te komen, en Mozes 
ging naar boven. 21De HEER zei tegen Mozes: ‘Ga naar beneden en 
waarschuw het volk dat ze niet te dichtbij komen in de hoop de HEER te 
zien, want dan zullen velen van hen het leven verliezen. 22Ook de 
priesters, die gewoonlijk wel in de nabijheid van de HEER mogen 
komen, moeten op eerbiedige afstand blijven, anders zal de toorn van 
de HEER tegen hen losbarsten.’ 23Mozes antwoordde de HEER: ‘Het 
volk kan de Sinai niet op gaan. U hebt ons immers zelf bevolen de berg 
af te grenzen en als heilig te beschouwen.’ 24De HEER zei: ‘Ga naar 
beneden, en kom samen met Aäron weer terug. Maar de priesters en het 
volk mogen niet dichterbij komen, zij mogen de berg niet op gaan, 
anders zal mijn toorn tegen hen losbarsten.’ 25Mozes ging terug naar het 
volk en bracht hun dit over. 

Verkondiging  

We zingen: Lied 405: 1,3 en 4 
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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 

Slotlied: Lied 825: 1,6 en 7 

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

Orgelspel 
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