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Nieuwsbrief 10 – 15 mei ‘20 

Wie ik ook spreek, er is bijna niemand die denkt dat het gewone leven van 
vóór Corona spoedig weer terugkeert. En hoe houd je dan het leven leuk, hoe blijf je 
ontspannen? 
Deze week las ik onderstaande berichtje: 
“Als je een tuin hebt ben je – gemiddeld – gelukkiger 
en gezonder.

Dat blijkt uit Brits onderzoek van de Universiteit van 
Exeter, gepubliceerd in vakblad Landscape and 
Urban Planning. 

In het onderzoek werd bijna 8.000 mensen gevraagd of ze toegang hadden tot een 
tuin en, zo ja, hoe vaak ze in de tuin te vinden waren om te ontspannen of te 
tuinieren. Na het analyseren van de data concludeerden de wetenschappers uit 
Exeter dat mensen met een eigen tuin actiever en gezonder zijn en een hoger welzijn 
ervaren. Het is al goed als je hem hebt en er in luiert, het is voor je welzijn en 
gezondheid nog beter als je ook tuiniert.

Uit ouder, Nederlands onderzoek van Wageningen University & Research wisten we 
al dat een half uur in de tuin werken sneller stress doet verminderen dan andere 
activiteiten, zoals binnen lezen.

Trouwens, onderzoek (Google wijst je de weg) wijst eveneens uit 
dat gelovige mensen gelukkiger zijn dan niet-gelovigen. 
Gelovigen kunnen tegenslagen beter verwerken dan niet-
gelovigen. Het gevolg vormt een buffer bij het ondervinden 
van problemen…………. 

Fijn weekend!
Namens de kerkenraad,
Antje Groenendijk-Meindersma
Wel en wee 
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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 via 
Kerkomroep? 

Elke zondagavond van 19.00-20.00 uur.  

https://www.eendrachtskerk.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10578
https://www.eendrachtskerk.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10578
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De berichten over wel en wee zijn te vinden 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 zo’n 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.  
 

Beste kinderen van de 
Eendrachtskerk, 
Ben jij wel eens op een 
Waddeneiland geweest? 
Bijvoorbeeld op Texel of op 
Ameland. Als je daarnaar 
toegaat, moet je eerst met de boot. Da’s altijd leuk. Varen op de Waddenzee is 
helemaal leuk, omdat je als het laagwater – eb – is, soms zeehonden op de 
zandplaten kunt zien liggen. Prachtig zijn die. Zondag gaat het in de kerkdienst niet 
over de zeehonden, maar wel over die zandplaten.    
Groetjes, dominee Antje   

Over de collecte 
Zoals je misschien al hebt ontdekt: op dit moment houden we maar één collecte per 
zondag. De ene week collecteren we voor de diaconie, de andere week voor onze 
kerk. 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 
o.v.v. kerk. 
Bij voorbaat dank! 
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Internetviering zondag 17 mei 2020 Eendrachtskerk Zuid-Beijerland  

Thema: Lust of last?  

Voorganger: ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
Orgel: Jan van Veelen 
Piano: Adri Poortvliet 
Zang: Marion van Brakel 
Beeld en geluid: Jan van Drunen 
Beamer: Tejo Vink 
Ouderling van dienst: Gerrit Boon 

Voor de dienst luisteren we naar: ‘Hallelujah’ (Leonard Cohen) 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed  
God onze Vader,  
Nu wij hier zijn, bij U en bij elkaar,  
moeten wij U zeggen  
dat wij soms ver weg zijn van U en van elkaar.  
Daarom vragen wij U: neem ons bij de hand en help ons,  
zodat we samen verder gaan op Uw weg.  
Amen 

Aanvangslied: Lied 283: 1, 3, 4 en 5 (In de veelheid van geluiden) 

Gebed 
Moment voor de kinderen 

We zingen: Lied 262 (Evangelische 
Liedbundel) (Uw Woord is een lamp voor 
mijn voet en een licht op mijn pad; 2 maal)  

Bijbellezing (Bijbel in gewone taal): Exodus 
20: 1-17 
1God gaf de Israëlieten de volgende belangrijke regels. 
Hij zei: 2‘Ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie uit Egypte weggehaald, en 
bevrijd uit de slavernij. 

3Vereer geen andere goden. Vereer alleen mij. 
4Maak geen beeld van een mens, of van een dier dat in de lucht, op het 

land of in het water leeft. 5Je mag geen beelden vereren of ervoor knielen. 
Want ik, de Heer, ben jullie God. Ik wil niet dat jullie andere goden dienen. 
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Als iemand mij ontrouw is en andere goden gaat dienen, zal ik hem 
straffen. Dan straf ik hem en ook zijn nakomelingen, tot en met de vierde 
generatie. 6Maar als iemand mij liefheeft en zich aan mijn regels houdt, zal 
ik goed voor hem zijn. Ik zal ook goed zijn voor zijn nakomelingen, zelfs 
voor de duizendste generatie. 

7Spreek mijn naam niet zomaar uit, zonder nadenken. Als iemand dat 
toch doet, zal ik hem straffen. 

8Vier de sabbat, want dat is een bijzondere dag. 9Zes dagen mogen jullie 
werken en bezig zijn met alles wat je moet doen. 10Maar de zevende dag is 
een dag die voor mij bestemd is. Dan mag je niet werken. Ook je zoon, je 
dochter, je slaaf en je slavin mogen niet werken. Je dieren mogen niet voor 
je werken. En ook de vreemdelingen die in jullie steden wonen, mogen niet 
werken. 11Ik heb in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en de zee 
met alles wat daar leeft. Maar ik rustte op de zevende dag. Daarom heb ik 
de zevende dag gezegend. Ik heb er een heilige dag van gemaakt. 
12Heb respect voor je vader en je moeder. Dan zul je lang leven in het land 
dat ik je zal geven. 

13Vermoord niemand. 
14Ga niet vreemd. 
15Steel niet. 
16Vertel bij de rechter geen leugens over iemand. 
17Verlang niet naar iets dat van een ander is. Blijf af van zijn huis, zijn 

vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn koe of zijn ezel, en van al zijn bezit.’ 

Verkondiging 

We luisteren naar: ‘Als de liefde niet bestond’ (Toon Hermans) 

In memoriam Janny van de Griend-de Ruiter 

Ter nagedachtenis aan de gemeenteleden die sinds 4 maart j.l. 
overleden worden de stenen harten in de herinneringsschaal gelegd 

 
We luisteren naar: ‘Mag ik dan bij jou’ (Claudia de Breij)  
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
Onze Vader  

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 416 (alle 4 coupletten) (Ga met God en Hij zal met je zijn)  

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