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Nieuwsbrief 11 – 20 mei ‘20 

Zo langzamerhand worden verschillende regels rondom het Coronavirus weer 

wat versoepeld. Zo is het ontzettend fijn voor de ouderen in verpleeghuizen dat ze 

weer een vaste bezoeker mogen ontvangen. En het is geweldig voor gehandicapten 

die hun naasten eindelijk weer mogen zien en ook weer naar de dagopvang kunnen. 

Een beetje terug naar normaal! Ook de regels voor de 

kerkgang worden in de komende maanden enigszins 

versoepeld. Vooruitlopend daarop hebben alle kerkbesturen in 

heel Nederland de opdracht gekregen om een gebruiksplan 

voor de gebouwen en een protocol voor de kerkdiensten op te 

stellen. Binnen de Eendrachtskerk is inmiddels al een 

werkgroep bestaande uit (7) mensen uit diverse geledingen 

opgestart. Eind juni – begin juli hopen we een eind op weg te 

zijn met deze plannen en kunnen de kerkdeuren – als de 

besmettingscijfers niet weer oplopen - binnen de voorschriften 

van de RIVM weer open, nog niet wijdopen, maar in ieder geval 

op een (flinke) kier. Tot die tijd geven we het advies door van 

de Protestantse 

Gemeente Heerenveen, 

die dit advies zelfs op 

vlaggen heeft laten 

drukken: Houd moed en 

heb lief.  

 
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 

 

Elke uitzending kan later terug gekeken en geluisterd worden.  

https://www.eendrachtskerk.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10578
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Van de Pastor……. 

 

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

 

Onderweg naar Pinksteren een tekst van Bernardus van Clairvaux: 

Kom, heilige Geest,  

spreek altijd tot mijn hart. 

en als Gij toch zwijgt, laat dan uw zwijgen tot mij spreken. 

Want zonder U, loop ik gevaar mijn eigen inzicht te volgen en het te verwarren met 

wat Gij mij leren wilt. 

Pastor Therese van Kampen, 06-83671135 

Wel en wee 

Voor onze zieken blijft deze Coronatijd extra zwaar. Als je ziek bent, ben je 

kwetsbaar en extra voorzichtig in de contacten, terwijl je die 

contacten vaak ook nodig hebt om de moed erin te houden. 

Laten we daarom ook voor zieken bidden om kracht,  zodat 

zij elke dag toch weer met nieuwe moed verder kunnen.  

Op pagina 1366 van het nieuwe liedboek staat dit gebed: 

Hoor mij, God, 

als ik tot U roep. 

U ziet mijn verdriet, 

U kent de vragen 

die mijn gedachten vervullen, 

U weet hoe ik opzie 

tegen de dag van morgen. 

Versterk in mij het geloof 

dat ik mijn weg niet alleen ga. 

Troost mij 

met uw aanwezigheid, 

nu en in de dagen die komen. 

Sjoerd Zwaan 
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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, 

Heb je wel eens gehoord 

van Elly en Rikkert. Ze zijn 

best al oud. Ongeveer zo 

oud als jouw opa en oma. 

Elly en Rikkert hebben 

beide een gitaar en hebben 

ontelbaar veel liedjes over 

de Bijbel gemaakt. Toen onze kinderen nog klein waren, 

luisterden wij daar vaak naar. Zeker als we met z’n zessen 

in de auto zaten. Misschien vindt jij deze liedjes ook leuk. 

Luister maar eens naar een liedje over de hemelvaart van 

Jezus.  Meester Richard heeft er mooie plaatjes bij uitgekozen:  

https://www.youtube.com/watch?v=NqC9bB9_d4E&list=RDNqC9bB9_d4E&start_radi

o=1.  

Groetjes, dominee Antje 

 

Over de collecte 
In beide diensten – én op Hemelvaartsdag en op zondag 24 mei - collecteren we 
voor de diaconie. 
 
Met de opbrengst van de collectes van deze maand  wil de diaconie alle 154 

kinderen van gezinnen die bekend zijn bij de voedselbank verrassen met een 

vakantietasje. 

We hebben al het één en ander kunnen inkopen. Help u weer mee? 

https://www.youtube.com/watch?v=NqC9bB9_d4E&list=RDNqC9bB9_d4E&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=NqC9bB9_d4E&list=RDNqC9bB9_d4E&start_radio=1
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Diaconie: NL21 RABO 0361 8659 37 of  

via de SKG m.v.v. vakantietas 

 

 

Onlineviering Hemelvaartsdag 21 mei 2020 Eendrachtskerk Zuid-

Beijerland 

Thema: Nooit alleen  

 

 

 

Voorganger: ds. Antje Groenendijk-Meindersma 

Orgel: Adri Poortvliet 

Zang: Anja Boon 

Beeld en geluid: Jan van Drunen 

Beamer: Tejo Vink 

Ouderling van dienst: Jan Buth  
 

Orgelspel  

 

Begroeting  
 

Aanvangslied: Psalm 68: 7 

 

Gebed 

 

Bijbellezing(BGT): Johannes 14: 15-20 en 25-27  
15. Als jullie van mij houden, leef dan volgens mijn regels. 16. -17. En ik zal de Vader 

vragen om jullie een nieuwe helper te geven: de heilige Geest. Die zal voor altijd bij 

jullie zijn. Door hem zullen jullie de waarheid kennen. De mensen van deze wereld 

horen niet bij mij. Zij kunnen de heilige Geest niet krijgen. Want ze zien hem niet en 

ze kennen hem niet. Maar jullie kennen hem wel. Hij zal bij jullie blijven en in jullie 

zijn. 18. Ik laat jullie niet alleen, maar ik kom terug om jullie die nieuwe helper te 

geven. 19. Over een korte tijd zullen de mensen van deze wereld mij niet meer zien. 

Maar jullie zullen mij terugzien, want ik zal leven. En ook jullie zullen leven. 20. Dan 
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zullen jullie begrijpen dat de Vader in mij aanwezig is. En dat ik in jullie aanwezig ben 

en jullie in mij. 

 

25. Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Ik vertel jullie al deze dingen nu ik nog bij jullie 

ben. 26. Later zullen jullie het helemaal begrijpen. Dat zal gebeuren als de heilige 

Geest komt. De Vader zal hem als helper naar jullie toe sturen. Dat doet hij voor mij. 

De heilige Geest zal jullie herinneren aan alles wat ik tegen jullie gezegd heb. En hij 

zal ervoor zorgen dat jullie het begrijpen. 27. Ik geef jullie mijn vrede. De vrede die 

deze wereld jullie kan geven, duurt maar kort. Maar mijn vrede blijft altijd bij jullie. 

Wees niet bang, verlies de moed niet. 

 

Verkondiging 

 

We zingen: Lied 666 (beide coupletten; De Heer is opgetogen)  

 

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: Ik zal er zijn (Opwekking 770) 
 
Zegen  
 Als antwoord op de zegen zingen we: Lied 415: 3  
 

Orgelspel 
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Onlineviering zondag 24 mei 2020 Eendrachtskerk Zuid-Beijerland  
 

Thema: Ik ben de weg, de waarheid en het leven 
 

 
 

Voorganger: ds. D.M. van der Wel, Langbroek 

Orgel: Adri Poortvliet 

Zang: Anja Boon  

Beeld en geluid: Jan van Drunen 

Beamer: Tejo Vink 

Ouderling van dienst: Arie van der Stel 

 

Welkom 

Intochtslied:    Lied 91A: 1 Wie in de schaduw Gods mag wonen  

Votum en groet 

Lied:     Lied 91A: 2           

Gebed van verootmoediging 

Zie de nood van onze wereld, 

zoveel eenzaamheid en pijn. 

Laat het niet verborgen blijven, 

laat er, Heer, ontferming zijn. 

 

Hoor ze roepen, bange 

mensen, 

want ze zien het licht niet meer. 

Hoor hun stem ook in de hemel, 

kom dan toch, ontferm U, Heer. 

 

Hoor ons roepen, deze morgen, 

heel uw wereld, groot en klein. 

Draag ons, Vader, in uw liefde, 

wil onze Ontfermer zijn. 

 

 

Lied:    Lied 91A: 3 

Leefregel   Mattheus 22: 34 – 40      

Lied: Zingende Gezegend 40: 1 en 3 God dank ! Er is een 

koning     

 

Gebed om de opening van het Woord 

Schriftlezing:   Johannes 14: 1 – 14  
14 1. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. 2. In het huis van mijn 
Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie 
gereed zal maken? 3. Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik 
terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. 4. 
Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’ 5. Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens 
waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ 6. 
Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader 
komen dan door mij. 7. Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en 
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vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’ 8. Daarop zei 
Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ 9. Jezus zei: ‘Ik ben 
nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de 
Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? 10. Geloof je niet 
dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik 
tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. 11. Geloof 
me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om 
wat hij doet. 12. Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen 
als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. 13. En wat jullie dan in 
mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader 
zichtbaar wordt. 14. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. 
 
Lied:    Zingende Gezegend  212: 1, 2 en 5 De hemel zoekt een  
    woning     
 
Uitleg en Verkondiging Thema: Ik ben de weg, de waarheid en het leven 
 
Lied:    Zingende Gezegend 265: 1 en 3 Dank U Heer voor al wat  
    leeft  
Dienst der gebeden 

Slotlied   God zal zorgen  
Tekst André F. Troost – maart 2020 Melodie ‘Wie maar de goede God laat zorgen’
   
1. Je jubelt: God zal voor mij zorgen  
wanneer ik hulp van Hem verwacht!  
Toch kun je bang zijn, bang voor 
morgen:  
één lange, eindeloze nacht.  
Geloof wat vast en zeker is: 
licht overwint de duisternis!  
 
2. Je dacht dat God zijn schapen 
leidde, 
het hele leven één groot feest,  
tot aan de einder groene weiden  
- maar dan: een wond die niet geneest!  
Al zal de Herder bij je zijn,  
soms ga je door een diep ravijn.  
 

3. Je meende: Christus is zo machtig,  
één woord - het onweer zwijgt al stil.  
Je dacht: mijn Vader is almachtig,  
de wind gaat liggen als Hij wil.  
Maar dan opnieuw: een donderslag,  
chaos die niemand eerder zag.  
 
4. Je fluistert toch dat God zal zorgen  
ook als geen zon je tegenlacht?  
Houd dat dan vast, want Hij zal 
morgen  
doen wat geen mens meer had 
verwacht:  
dan zal de aarde hemel zijn,  
dan zal het eeuwig Pasen zijn! 

Zegen, beaamd door    Lied 415: 3 

 

Orgelspel 

 

 


