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Nieuwsbrief 13 – 5 juni ‘20 

Zondag 7 juni zullen er op veel plekken weer fysieke kerkdiensten plaatsvinden. 

Weliswaar behoedzaam: met maximaal 30 bezoekers, veel richtlijnen, zonder zingen 

en zonder koffie achteraf. Maar de eerste behoedzame stap is toch gezet. In de 

Eendrachtskerk treffen wij ook voorbereidingen voor de heropening. U en jij heeft in 

verband daarmee afgelopen woensdag een mini-enquête ontvangen.  

Ondertussen blijven we dankbaar voor de mogelijkheden die er nu zijn, waaronder 

ook al die verschillende mensen die voor en met ons zingen en muziek 

maken. Deze zondag zijn Theresia Kranendonk-Sint Nieklaas(zang) en 

onze Jan van Drunen (keyboard) in ons midden. Ook komt 

schrijver/spreker Arnon Grunberg voorbij. 

Namens de kerkenraad,  
Antje Groenendijk-Meindersma 

 

 

Van de Pastor……. 

Samen zijn we sterk! We leven in een roerige tijd, grote en helaas steeds weer 

terugkerende pijnlijke thema’s komen onze wereld binnen. Je kunt je dan zomaar 

klein, alleen en machteloos voelen. Tegelijk de Geest van Pinksteren blijft ons 

oproepen tot warmlopen voor Gods wereld, een wereld van gelijkheid, liefde, 

vertrouwen en hoop. Laten we elkaar toenaderen, laten we verbindend zijn, samen 

zijn we sterk! God maak ons een werktuig van uw Vrede! 

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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Ik trof onderstaand gedichtje, met een kleine aanpassing ….. 

De kracht van samen: 

Een enkele regendruppel maakt nog geen rivier,  

maar miljoenen druppels bij elkaar vormen samen een krachtige stroom. 

Een enkele vrouw die zich verzet tegen eeuwenlange onderdrukking maakt geen 

indruk,  

maar duizenden vrouwen samen drukken een krachtige stempel op de loop van de 

geschiedenis. 

 

De droom van een enkele gekleurde wordt gauw vergeten,  

maar wanneer miljoenen gekleurden die ene droom tot de hunne maken,  

wordt het een machtig instrument om de wereld te veranderen. 

Een enkel kind dat zich sterk maakt voor de rechten van jonge mensen wordt over 

het hoofd gezien, 

maar als veel jongeren hun krachten bundelen kan 

niemand meer om ze heen. 

Een enkele rivier is niet in staat om de aarde een 

ander gezicht te geven,  

maar alle stromen en stroompjes samen kunnen een 

wereld van verschil maken.                               

( Naar G.Brokershof-van der Waal) 

Vrede en alle goeds wens ik u toe, Pastor Therese 

van Kampen, 06-83671135 of 

tvankampen66@gmail.com. 
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Wel en wee 

 
 De informatie over wel en wee staat in de interne nieuwsbrief.  
 

Geslaagd! In dit door covid-19 bepaalde schooljaar was 

het centraal examen niet mogelijk. De schoolexamens 
bepaalden de uitslag en die kwam op donderdag 4 juni bij 
alle examenleerlingen binnen.  

Ben jij geslaagd? Van harte gefeliciteerd! 
Waarschijnlijk heb je je plannen voor het vervolg al 
gemaakt. Voor de toekomst vertrouwen én plezier 
toegewenst.  

Ben je gezakt? Jammer! Waarschijnlijk wist je het al lang, maar dan nog blijft 
het jammer! Veel sterkte bij het vervolg. Zet ‘m op!  

 

Familieberichten kunt u doorgeven aan: 

Teuny v.d. Giesen, tel.nr. 0186-661930 
Email: familieberichten@eendrachtskerk.nl 

 

Tenslotte:  
Langzamerhand nemen de contacten van de meeste mensen 

weer wat toe: een ontmoeting in de tuin, een bezoekje aan 

ouders, grootouders, oppassen bij de kleinkinderen, degenen 

die deze stap zetten, beleven er veel plezier aan. Toch zijn er 

ook nog steeds mensen onder ons die weinig of geen bezoek 

krijgen of durven te ontvangen. Daarom nog maar een keer: 

laten we deze mensen niet vergeten!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste kinderen van de Eendrachtskerk,  
Elke week sturen we jullie samen met deze 

nieuwsbrief ook de verhalen en de verwerkingen bij 

het Bijbelverhaal van die zondag. Daar kunnen jullie 

ouders samen met jullie mee aan de slag. Maar er is 

nog een manier om de Bijbelverhalen te volgen. Op 

Youtube heeft Vertel het maar een eigen kanaal, 

Heb jij de mini enquête die afgelopen 

woensdagavond in je digitale brievenbus viel, 

al ingevuld?  

Het invullen vraagt maar een minuutje 

van je tijd.  Dank!  
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waar elke week kort en krachtig het Bijbelverhaal van die zondag wordt verteld. Kijk 

maar eens op: 

https://www.youtube.com/channel/UCLSVl1ZfAW9biU4k_9qcCQg?.  
Groetjes, 

Antje  

 

Collecte zondag 7 juni 

Help een stille coronaramp voorkomen  

Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel 

landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal 

besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere 

gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, 

geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en 

dood dreigen. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen. Sta ook op, geef gul en 

help deze stille coronaramp voorkomen. 

Rekeningnr. Diaconie: NL21RABO0361865937 o.v.v.  

Indonesië 
 

Internetviering  zondag 7 juni 2020 Eendrachtskerk Zuid-Beijerland  

Thema: Dichterbij 
Voorganger: ds. Antje Groenendijk-

Meindersma 

Muzikale medewerking: Jan van 

Drunen en Theresia Kranendonk-

Sint-Nieklaas 

Beeld en geluid: Dirk-Jan Brokken 

Beamer: Tejo Vink 

    Ouderling van dienst: Jan Buth 

 

Voor de dienst luisteren we naar: Wij zijn hier gekomen  

 

Begroeting 

 

Drempelgebed  
Voorganger:  

Om niet te vergeten waarvoor wij zijn gemaakt, 

keren wij ons tot U, God, 

die ons kent en die ons leven draagt. 

Wij bidden U voor de wereld waarin wij 

leven 

waarin veel onnodige duisternis is,  

waardoor mensen niet tot hun recht komen. 

 

God van liefde en trouw, vergeef ons 

als we duisternis brachten in plaats van 

https://www.youtube.com/channel/UCLSVl1ZfAW9biU4k_9qcCQg?
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licht. 

 

Wij, kleine en zoekende mensen van goede wil, 

wij verlangen te leven in vriendschap en vrede, 

we willen het goede doen en licht zijn voor elkaar. 

Toch is er veel in ons dat ons daarvan weerhoudt. 

 

God van liefde en trouw, vergeef ons 

als we duisternis brachten in plaats van licht. 

 

U hebt ons toegezegd dat U alles nieuw zult maken 

en met ons zult zijn. 

Spreek tot ons uw Woord, dat leven schept, 

kom dichtbij ons door Jezus, het licht voor de wereld. 

 

God van liefde en trouw, vergeef ons 

als we duisternis brachten in plaats van licht. 

 

Wilt U God van liefde en trouw zich over ons ontfermen, 

onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

Amen. 

 

Aanvangslied: Hij is hier, Hij is bij ons (Opwekking)  
 
Gebed om de aanwezigheid van de Heilige Geest  

Moment voor de kinderen  
 
Kinderlied: Samen  

 

 

 

Bijbellezing: Exodus 25: 8-22 (NBV) 
8. De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen 

kan wonen. 9. Ik zal je een ontwerp laten zien van de tabernakel en van alle 

voorwerpen die bij deze tent horen; houd je daar nauwkeurig aan. De ark 10. Laat 

van acaciahout een ark maken, een kist van twee-en-een-halve el lang, anderhalve 

el breed en anderhalve el hoog. 11. Overtrek die met zuiver goud, zowel vanbinnen 

als vanbuiten; aan de bovenkant moet je rondom een gouden sierlijst aanbrengen. 

12. Giet vier gouden ringen en bevestig ze aan de vier poten: twee ringen aan elke 

kant van de ark. 13. Maak draagbomen van acaciahout, verguld ze 14. en steek ze 

door de ringen aan weerszijden; zo kan de ark gedragen worden. 15. De 

draagbomen moeten in de ringen blijven, ze mogen er niet uit gehaald worden. 16. In 

de ark moet je de verbondstekst leggen die ik je zal geven. 17. Je moet ook een 

verzoeningsplaat maken van zuiver goud, twee-en-een-halve el lang en anderhalve 
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el breed. 18. -19. Maak aan de beide uiteinden daarvan een cherub, eveneens van 

goud, één aan het ene uiteinde en één aan het andere uiteinde. Het moet drijfwerk 

zijn, de twee cherubs moeten één geheel met de plaat vormen. 20. Ze moeten 

tegenover elkaar staan, met het gezicht naar de verzoeningsplaat gekeerd, en hun 

vleugels moeten gespreid zijn zodat ze zich daar beschermend over uitstrekken. 21. 

Leg de verzoeningsplaat op de ark; leg de verbondstekst die ik je zal geven in de ark. 

22. Daar zal ik je ontmoeten, en vanaf die plaats, boven de verzoeningsplaat, tussen 

de twee cherubs op de ark met de verbondstekst, zal ik met je spreken en je alles 

zeggen wat ik van de Israëlieten verlang. 

 

Verkondiging  

 

Zingen: Lied 84 A: 1,2,3 en 5 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader  

 
Slotlied: Lied 672: 1, 3 en 5   
 
Zegen 
 Als antwoord op de zegen zingen we:  

Lied 415: 3  
 

Na de dienst luisteren we naar: Heilig, heilig, heilig (een bewerking van 
lied 415 vertolkt door Sela) 


