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Nieuwsbrief 12 – 29 mei ‘20 

Al drie maanden worden er geen gewone zondagse diensten gehouden. Al 

drie maanden hebben we ‘een tweede dienst’. Een tweede dienst die volledig uit 

orgelspel bestaat, maar die daarmee wel degelijk de snaar van het geloof weet te 

raken. Het geloof is uit het gehoor, schrijft de apostel Paulus, in zijn brief aan de 

gemeenteleden in Rome, hoofdstuk 10 vers 17. Paulus doelde daarmee op het horen 

van het evangelie, het luisteren naar Gods Woord. 

Maar luisterend naar het orgelspel van Adri, naar 

Nederland zingt op zaterdagavond, een lied van 

Kinga Ban of een kinderlied op Youtube: ze doen ons 

allemaal beseffen dat muziek en zang ons dichterbij 

God brengen, ons troosten en optillen.  

Veel plezier bij de laatste orgelbespeling van 

Adri in de avond en bij muziek en zang van de 

@Home band in de morgendienst.  

Namens de kerkenraad, 
Antje Groenendijk-Meindersma 

 

 

Van de Pastor……. 

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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Uw heilig vuur zoekt onderdak bij mensen, 

een huis, een lichaam. 

Uw adem raakt ook ons. 

Maar wachten maakt ons moe en niet zelden 

is de nacht duister- 

Ga dan over ons op als de zon! 

Deel met ons de dag en geef ons in de 

Geest van Uzelf:  

diepe blijdschap, ware wijsheid en de moed 

om getroost te leven in deze wereld. 

In het volste vertrouwen dat u zelf bij ons 

bent, met ons gaat. (S.de Vries) 

Pastor Therese van Kampen, 06-83671135 

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 ruim 

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.  

 

BEDANKT!  
Hierbij willen wij alle lieve mensen bedanken die ons in de periode dat Johan in het 

Erasmus MC verbleef hebben verrast met kaarten, bloemen, berichten en andere 

attenties. Het was hartverwarmend om zoveel post te mogen ontvangen, 

dit heeft ons heel erg goed gedaan.  

Een lieve groet van Johan en Leny Jongman. 
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Clubkamp 
Van de clubkampcommissie kregen we onderstaande kaart. De foto 

is vorig jaar tijdens het clubkam genomen. Met een loep erbij zijn er 

vele bekenden te ontdekken. 

 

Met de organisatie en de kinderen hopen we op een zonnig, gezellig en speels 

clubkamp 2021!  
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Beste kinderen van de 

Eendrachtskerk, 

In ons gezin hebben we 

verschillende huisdieren 

gehad. Konijnen, marmotten, 

poezen en een hondje. Ze 

zorgden altijd voor plezier, 

maar soms ook voor veel 

verdriet. In de dienst van zondag vertel ik er iets over.  

 

Vergeten jullie de verhalen en de verwerkingen die als bijlage bij de nieuwsbrief niet? 

Veel plezier ermee! 

Groetjes, dominee Antje 

 

Over de collecte 
Op deze Pinksterzondag waarop we het uitstorten van de Heilige Geest vieren wordt 
er gecollecteerd voor de kerk. Na de komst van Geest verspreidde het evangelie van  
Gods liefde zich steeds verder. Het Pinksterfeest is eigenlijk het begin van de kerk.  
Wij zijn dankbaar dat we ook in deze tijd samen Gods 
liefde kunnen vieren en kerk kunnen zijn!  
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! 

 
 

De verspreiding van het christendom over de wereld  
(volgens de online-encyclopedie Wikpedia) 
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Internetviering  

Eendrachtskerk  

Zuid-Beijerland  

 

Pinksteren, zondag 31 mei 2020 

 

Thema: Troost…….. is wat ik je 

wens………. 
 

 

 

 

 

Voorganger: ds. Antje Groenendijk-Meindersma 

Muzikale medewerking: @ Home band  

Beeld en geluid: Jan van Drunen 

Beamer: Tejo Vink 

Ouderling van dienst: Ria de Groot  

 

Voor de dienst: @ Home-band: Kom 

Heilige Geest (Hemelhoog 230) 

 

Welkom 

 

Zingen: Breng ons samen (Hemelhoog 391) 
 

Bemoediging en groet 

 

Drempelgebed            
                detail uit de schepping van Adam in de Sixtijnse kapel 

door Michelangelo 

Voorganger:  

Heer God, wij zijn geboren om te leven 

en toch maken we elkaar het leven zo dikwijls onmogelijk. 

Deze zondag zit Jan van Drunen voor de laatste keer achter de knoppen tijdens onze 

onlineviering. 

We danken hem hartelijk voor inzet en meedenken!! 
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We hebben ogen gekregen om te zien 

en toch kijken we elkaar veel te weinig aan. 

 

We hebben oren gekregen om te luisteren 

en toch zijn we dikwijls doof voor elkaar. 

 

Een mond hebben we om mét elkaar te praten, 

en toch kletsen we te vaak óver elkaar. 

 

Een hart hebben we om lief te hebben, 

en toch is het soms van steen. 

 

Heer God, zo vaak zijn we ziende blind en horende doof, 

sprekend hebben we elkaar weinig of niets te zeggen. 

We leven en we weten niet wie we zijn. 

 

Wilt U ons aanvaarden zoals we zijn 

en ons maken zoals U ons hebben wilt. 

 

Wilt U onze tekortkomingen vergeven 

en ons helpen om elkaar te vergeven.  

Om Jezus’ wil.  

Amen 

 

Zingen als leefregel: Liefde, blijdschap, vrede (Hemelhoog 115) 
 

Gebed om de aanwezigheid van de Heilige Geest  
 
Moment voor de kinderen  
 
Kinderlied: Onder, boven, voor en achter 

(Hemelhoog 360) 

 

Bijbellezingen (NBV): Romeinen 8: 14-17 (BGT) 
14. Als we ons laten leiden door Gods Geest, dan zijn we Gods kinderen. 15. God 

heeft ons niet zijn Geest gegeven om weer bange slaven van ons te maken. Nee, 

God heeft ons zijn Geest gegeven om van ons zijn kinderen te maken. En als Gods 

kinderen bidden wij: ‘Abba, Vader!’ 16. De heilige Geest geeft ons de zekerheid dat 

we Gods kinderen zijn. 17. God heeft aan Christus het volmaakte leven gegeven. En 

dat wil hij ook aan ons geven, omdat ook wij zijn kinderen zijn. Wij horen bij Christus. 

Nu moeten we nog lijden, net als hij. Maar straks zullen we voor eeuwig leven, 

samen met hem. 

 

Johannes 14: 25-26 (BGT) 
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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. 

 

Verkondiging  

 

Luisterlied: ‘Afscheid nemen 

bestaat niet’ (van Marco 

Borsato) 

 

In memoriam  
 

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 

 
Zingen: Heer, uw licht en uw liefde schijnen (Hemelhoog 679) 
 
Zegen  

. 

Na de dienst speelt en zingt de @Home band: God is getrouw, zijn 
plannen falen niet 
 
 


