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Nieuwsbrief 14 – 12 juni ‘20 

Allereerst: fijn dat velen – 155 gemeenteleden - de mini-enquête hebben ingevuld. 
De uitkomsten gaven een behoorlijk goed beeld van de mogelijke opkomst als de 

kerkdiensten weer van start gaan. Daardoor helpen ze de werkgroep ‘Opstarten 
kerkdiensten’ en de kerkenraad om rondom de herstart van de 

eredienst verantwoorde beslissingen te nemen. Binnenkort hoort u 
en jij er meer over.   

Ondertussen wensen wij u en jou met gastvoorganger Madelon 
Vroonland van de Protestantse Gemeente Nieuwland ook a.s. 

zondag – ’s morgens, ’s middags of ’s avonds - een fijne dienst toe.  
Namens de kerkenraad, 
Antje Groenendijk-Meindersma
 

   
De rubriek wel en wee staat niet in deze externe nieuwsbrief.  
Mocht je deze wel willen ontvangen, stuur een mail naar 
antjegroenendijkmeindersma@live.nl.  

Van de Pastor……. 

Niet iedereen vindt het prettig om ziekte en zorgen te delen in 
deze brief. Vanzelfsprekend leeft er veel meer in onze 
geloofsgemeenschap dan dat er gedeeld wordt. Bijzonder vind ik 
het als mensen een kracht in zichzelf hebben om per dag te 
kunnen kijken naar dat wat wel lukt. Ondanks dat er ziekte, pijn of 
intens verdriet is. Verdriet om een leven wat te vroeg afbrak, 
verdriet om je eigen onmacht of je onmacht van je kinderen te moeten zien. Soms 
geen woorden te vinden daarvoor. Eigenlijk de situatie alleen maar vragen aan het 
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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 

https://www.eendrachtskerk.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10578
https://www.eendrachtskerk.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10578
mailto:antjegroenendijkmeindersma@live.nl
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leven stelt.  Het vraagt geduld om het dan bij jezelf en de ander uit te houden.  God 
wees erbij, Heer ontferm u! 

Gedicht van Merel Morre, dit ontving ik van iemand en deel het graag met u. 

‘Om de mensen’ 

Om het leven 
om de dood 
om de mensen 
om wie ernaast 
 
de zachte blik 
de hechte band 
de vraag vanuit het hart 
en even die hand 

Alles op alles 
om de mensen 

Om momenten te maken 
zo mooi als maar kan 

Om het leven 
om de dood 
om de dagen 
om de uren 

Alles op alles  
om de mensen 

Om momenten te raken 
zo mooi als maar kan. 

Afwezig: Van 15 juni tot en met 28 juni ben ik afwezig vanwege vakantie, in 
dringende gevallen neemt Ds. Groenendijk-Meindersma voor mij waar. 

Vrede en alle goeds! Pastor Therese van Kampen, tvankampen66@gmail.com of 
0683671135 

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!  
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Beste kinderen van de Eendrachtskerk,  
Misschien weet je het wel, maar ik vind het leuk om 
het nog een keer te vertellen: in de afgelopen drie 
maanden zijn er 4 kinderen in de kerk geboren. 
Omdat mensen vanwege corona niet bij elkaar op 
bezoek gaan, had ik de kleintjes nog niet gezien. Tot 
deze week: wat is dat lief en klein, zo’n babietje. 
Prachtig! En ik vind het bijzonder: je bent nog maar 

net geboren en Jezus houdt al van je. In de auto naar huis dacht ik aan dit liedje:  
Jezus houdt van ALLE kleine kinderen. 
Jezus houdt van ALLE kleine kinderen. 
Jezus houdt van ALLE kleine kinderen. 
ALLE kleine kinderen mogen komen. 
Eén kleine, twee kleine, 
drie kleine kinderen, 
vier kleine, vijf kleine, 
zes kleine kinderen, 
zeven kleine, acht kleine, 
negen kleine kinderen, 
ALLE kleine kind’ren mogen komen. https://
www.youtube.com/watch?v=_d1_GPCfnt0)  

Ook deze week staat het kindernevendienstverhaal weer op Youtube. Kijk maar: 
https://www.youtube.com/channel/UCLSVl1ZfAW9biU4k_9qcCQg?.  
Groetjes, 
Antje  
Collecte zondag 14 juni 
Op deze zondag collecteren we voor 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! 

Onlineviering zondag 14 juni 2020 Eendrachtskerk Zuid-Beijerland 
Voorganger: ds. Madelon Vroonland 
Organist: Adri Poortvliet 
Zang: Anja Boon 
Beeld en geluid: Dirk-Jan Brokken 
Beamer: Tejo Vink 
Ouderling van dienst: Gerrit Boon 

Welkom 
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Aanvangslied: 215, vers 1, 2 en 7 

Stil gebed - votum – groet 

Zingen: Klein Gloria 
  
Over de dienst 

Kyriëgebed 

Glorialied: Lied 103c, vers 1, 2, 3 en 5 

Gebed om de leiding van de Heilige Geest 

Moment met de kinderen 

Eerste Schriftlezing: 1 Koningen 8:37-43 
37. Stel dat er hongersnood is in het land, of een dodelijke ziekte. Of een ziekte waardoor het 
koren doodgaat. Of stel dat er overal sprinkhanen zijn. Of dat vijanden de steden van uw volk 
aanvallen. Dus stel dat er een ramp of een ziekte is. 38. Misschien is er dan iemand van uw volk 
die tot u bidt, omdat hij ongelukkig is. Als hij dan met zijn handen omhoog bidt bij deze tempel, 
39. luister dan! Luister naar hem vanuit de hemel, de plaats waar u woont. Vergeef hem. En geef 
hem wat hij nodig heeft. Want u kent hem, alleen u weet hoe mensen zijn. 40. Als u luistert, zullen 
de Israëlieten altijd eerbied voor u hebben. Zo lang als ze leven in het land dat u aan hun 
voorouders gegeven hebt. Salomo vraagt om hulp voor vreemdelingen 41. Stel dat er iemand uit 
een ver land komt, iemand die niet bij het volk van Israël hoort. Hij komt hierheen 42. omdat hij 
over u gehoord heeft, over uw macht en uw kracht. En hij komt bij deze tempel bidden. 43. Luister 
dan! Luister naar hem vanuit de hemel, de plaats waar u woont. Doe alles wat die vreemdeling u 
vraagt. Dan zullen alle volken op aarde weten wie u bent. Dan zullen ze eerbied voor u hebben, net 
zoals uw volk Israël eerbied voor u heeft. En dan weten ze dat dit uw tempel is, het huis dat ik 
voor u gebouwd heb. 

Zingen: Psalm 31, vers 1, 2 en 3 

Tweede Schriftlezing: Lucas 7:1-10 
1. Toen Jezus dat allemaal tegen de mensen gezegd had, ging hij naar Kafarnaüm. 2. Daar woonde 
een Romeinse officier. De officier had een slaaf van wie hij hield. Maar de slaaf was heel ziek en 
ging bijna dood. 3. Toen de officier over Jezus hoorde, stuurde hij een paar Joodse leiders naar 
hem toe. Die moesten aan Jezus vragen of hij de slaaf beter wilde maken. 4. De Joodse leiders 
gingen naar Jezus toe en smeekten hem om te komen. Ze zeiden: ‘Deze Romeinse officier verdient 
uw hulp, 5. want hij is goed voor ons volk. Hij heeft zelfs een synagoge voor ons gebouwd.’ De 
Romeinse officier gelooft in Jezus 6. Jezus ging met de Joodse leiders mee naar de officier. Maar 
toen hij er bijna was, kwamen er een paar vrienden van de officier naar hem toe. Ze moesten van 
de officier tegen Jezus zeggen: ‘Heer, u hoeft niet helemaal naar mijn huis te komen, want dat ben 
ik niet waard. 7. Daarom durfde ik ook niet zelf naar u toe te komen. U hoeft alleen maar te 
zeggen dat mijn slaaf beter moet worden. Dan zal dat ook gebeuren. 8. Want ik moet zelf ook 
doen wat mijn generaal zegt. En mijn soldaten moeten doen wat ik zeg. Als ik tegen een soldaat 
zeg: ‘Je moet gaan,’ dan gaat hij. En als ik zeg: ‘Je moet komen,’ dan komt hij. En als ik tegen mijn 
knecht zeg: ‘Doe dit,’ dan doet hij het.’ 9. Toen Jezus dat hoorde, was hij verbaasd. Hij zei tegen de 
mensen die met hem meegingen: ‘Luister naar mijn woorden: Iemand met zo’n groot geloof heb ik 
in heel Israël nog niet gezien!’ 10. En toen de vrienden van de officier terugkwamen, was de slaaf 
weer gezond. 

We zingen: lied 704, vers 1 en 3 

Verkondiging 
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Zingen: lied 995 

Gebeden (voor- en dankbeden, stil gebed en gezamenlijk het “Onze Vader”) 

Collecte  

Zingen: lied 425 

Zegen des Heren, gevolgd door gezang 415: 3 
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