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Deze keer een vrij zakelijke nieuwsbrief met wel één heel belangrijk aandachtspunt. 

Op zondag 5 juli gaan de kerkdeuren weer open. Maar….dit kan alleen met behulp 

van GASTVROUWEN EN GASTHEREN. In totaal zijn er maar liefst 24 nodig. Let 

wel: als je je aanmeldt, ben je maar eens in de 6 weken aan de beurt. Verderop in 

deze nieuwsbrief vindt je een link waarmee je je aan kunt melden.Tot ziens! 

Namens de kerkenraad, 
Antje Groenendijk-Meindersma 

 

 

Familieberichten kunt u doorgeven aan: 

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

 
Afwezig: Van 15 juni tot en met 28 juni is pastor Therese van Kampen afwezig 

vanwege vakantie. In dringende gevallen neemt ds. Groenendijk-Meindersma voor 

haar waar. 

 
Het college van kerkrentmeesters over de KERKDIENSTEN  
Door de corona crisis waren de kerkdeuren in de afgelopen 

maanden gesloten voor gemeenteleden. Gelukkig konden de 

meeste mensen de diensten thuis volgen, o.a. dankzij de 

tomeloze inzet van Jan van Drunen, AV Partners en Tejo Vink. 

Dank daarvoor!  

Vanaf 1 juli zijn samenkomsten met maximaal 100 personen weer toegestaan, mits 

alle voorschriften in acht worden genomen. In onze gemeente heeft een werkgroep 

een plan opgesteld waarmee we straks de kerkdeuren kunnen openen volgens de 

richtlijnen van het RIVM en de PKN.  

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.  

mailto:familieberichten@eendrachtskerk.nl
https://www.eendrachtskerk.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10578
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Overigens blijven we de mogelijkheid bieden om thuis mee te kijken of luisteren om 

toch zoveel mogelijk mensen te bereiken.  

Vanaf 1 juli worden de diensten op zondag opgenomen en live uitgezonden, 

maar u kunt ook later kijken of luisteren. Dit kan voortaan op 

www.kerkdienstgemist.nl omdat uit onderzoek is gebleken dat deze service 

beter aansluit bij onze wensen dan kerkomroep.  

Heeft u thuis een “kastje” van kerkomroep, dan zullen we dit voor zondag 5 juli 

vervangen. De oude kastjes moeten namelijk worden ingeleverd. U wordt vooraf 

gebeld voor een afspraak.  

Namens het College van Kerkrentmeesters,  

Jan Saarloos 

0186-662661 of 06-22933978 

 

Start kerkdiensten  

Vanaf zondag 5 juli willen we weer kerkdiensten in de Eendrachtskerk houden.  

Er mogen vanaf 1 juli 2020 maximaal 100 mensen (inclusief de koster, de dominee, 

de kerkenraad, de organist, de kinderoppas - en kinderen - en de gastheren en - 

vrouwen) aanwezig zijn bij kerkdiensten.  

Wij hebben daarom besloten om maximaal 85 kerkbezoekers toe te laten.  

Omdat de pas gehouden enquête uitwees dat er veel meer dan 85 mensen 

belangstelling hebben om weer naar de kerk te gaan, wordt de gemeente in de 

maand juli uitgenodigd op basis van hun achternaam. De helft van de gemeente 

wordt de ene week uitgenodigd en de andere helft de volgende week.  

Hoe de verdeling precies wordt gemaakt, hoort u binnenkort. Op basis van de 

ervaringen in de maand juli zal gekeken worden of we op dezelfde wijze blijven 

uitnodigen of dat we overstappen op een ander reserveringssysteem.  

Afspraken 

Het kerkbezoek gebeurt volgens de richtlijnen 

van de overheid, het RIVM en de PKN-kerk.   

Wat zijn de gevolgen van die richtlijnen? 

● Voordat u de kerk binnengaat kunt u uw handen bij een desinfectiezuil 

ontsmetten. 

● De zitplaatsen zijn aangegeven en bevinden zich op 1,5 meter van elkaar.  

● Echtparen en gezinnen (huisgenoten) kunnen bij elkaar zitten.  

● Er wordt niet gezongen door de gemeente.  

● Niezen doet u in de elleboog.  

● De collectezak gaat niet door de kerk, maar er staat een collectepot bij de 

uitgang.  

● Als u verkouden bent, niest, keelpijn, koorts of last van benauwdheid hebt, komt 

u niet naar de kerk. 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk
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● Daarnaast kunt u in de kerk geen gebruik maken van de garderobe (dus: jas mee 

in de kerk) 

● Er wordt bij voorkeur geen gebruik gemaakt van het toilet; alleen het toilet in de 

Ark is toegankelijk 

● Na de dienst is er geen gelegenheid om koffie te drinken en is er geen ruimte 

voor ontmoeting.  

Al deze afspraken klinken misschien best streng en zijn dat ook wel. Belangrijk is dat 

we de risico’s minimaliseren en dat u op een veilige manier een kerkdienst bij kunt 

wonen.  

Gastvrouwen en -heren gezocht! 

Om het binnenkomen en het verlaten van het kerkgebouw in goede banen te leiden 

zoeken we voor de eerstkomende maanden gastvrouwen en -heren (binnen en 

buiten).  

Buiten 

Het kerkterrein kan alleen betreden worden via het pad naar de Toreningang 

richting de Hoofdingang. Ter hoogte van de Toreningang staan 2 gastvrouwen 

en/of -heren. Zij heten de mensen welkom en wijzen de mensen op het 

screeningsbord met gezondheidsvragen. Kan één van de vier vragen niet met 

nee worden beantwoord, dan wordt de betreffende persoon verzocht om weer 

naar huis te gaan. Verder zien zij toe op naleving van  de getroffen 

maatregelen (looproute en afstand houden) en zijn ze herkenbaar aan hun 

hesjes.  

Binnen 

Voor iedere kerkdienst staan twee gastvrouwen en/of -heren in de hal van de 

hoofdingang. 

Ze zien toe op de naleving van de getroffen 

maatregelen, zoals het desinfecteren van de 

handen.  Tevens wijzen zij de mensen hun 

plek en de looproute en zijn ze herkenbaar aan 

hun hesjes.  

 

Belangrijk 

We streven naar minimaal 12 gastvrouwen- en/of heren voor binnen en 12 

gastvrouwen- en/of heren voor buiten. Als dit lukt kunnen we een rooster maken 

waarbij je om de 6 weken aan de beurt bent.  

We hebben deze gastvrouwen- en heren echt nodig om te kunnen starten met de 

kerkdiensten, anders kunnen we niet op een verantwoorde wijze kerkdiensten 

houden. Daarom doen we een dringende oproep aan u om mee te helpen de 

kerkdiensten weer op te starten. 

Klik HIER om je aan te melden (graag invullen voor 26 juni as.).  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesDWCDKyiBNeoC-QvpMbOcdfo6w1aRpeAI3nNxevWFFFM-7A/viewform?usp=sf_link
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Online 

Voor de mensen die (nog) niet naar de kerk (kunnen) komen, of niet aan beurt zijn 

i.v.m. hun achternaam is er de mogelijkheid om de diensten vanaf 5 juli mee te kijken 

en te luisteren via www.kerkdienstgemist.nl. Dit kan zowel live als achteraf.  

 Gebruiksplan 

Voordat een gemeente kerkelijke activiteiten - zoals erediensten - hervat, moet er 

(verplicht) een gebruiksplan van het kerkgebouw worden opgesteld. Dit plan is ook 

voor onze gemeente gemaakt en goedgekeurd door de kerkenraad. Het gebruiksplan 

staat binnenkort op de website. Tevens is er een exemplaar aanwezig in het 

kerkgebouw (de consistoriekamer).  

Werkgroep ‘Opstarten Eredienst’ 

 

Beste kinderen van de Eendrachtskerk,  
Op school gaat het vast wel eens over pesten. Want 

gepest worden is niet leuk. Meesters en juffen 

hebben er een hekel aan en heel veel kinderen ook. 

Wist je dat in heel wat landen de mensen die in de 

Here God en in Jezus geloven ook gepest worden. 

Stel je voor: omdat jij thuis een Bijbel hebt of omdat 

jij naar de kerk gaat, wordt je door andere mensen gepest! In de dienst van zondag 

gaat het daar ook over.  

En ook deze week staat het kindernevendienstverhaal weer op Youtube. Kijk maar: 

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

Groetjes, dominee Antje  

Collecte zondag 21 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. 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCLSVl1ZfAW9biU4k_9qcCQg?
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Rekeningnr. Diaconie: NL21RABO0361865937 o.v.v. Indonesië 
Bij voorbaat dank! 
 

Internetviering zondag 21 juni 2020 Eendrachtskerk Zuid-Beijerland  
 

Thema: Vervormd   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: ds. Antje Groenendijk-Meindersma 

Muzikale medewerking: Jan van Veelen (orgel), 

Emiel van Gemert (trompet), Jan van Gemert (bas), 

Rob Schipper (euphonium), Arie Zwijgers (trompet) 

en Jeanine Zwijgers (hoorn) 

Beeld en geluid: Dirk-Jan Brokken 

Beamer: Tejo Vink 

Ouderling van dienst: Ria de Groot 

Orgelspel 

 

Welkom 

 

Bericht van overlijden  

 

Intochtslied: Lied 971: 1 en 2   

 

Stil gebed 

 

Bemoediging en groet 

 

Wij bidden het gebed om ontferming met de woorden van lied 1008:  
   Rechter in het licht verheven, 
 Koning in uw majesteit, 
 louter ons geringe leven, 
 scheld ons onze schulden kwijt, 
 laat uw vleug'len ons omgeven, 
 troost ons met uw tederheid. 
 
  Hoor de bittere gebeden 
 om de vrede die niet daagt. 
 Zie hoe diep er wordt geleden, 
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 hoe het kwaad de ziel belaagt. 
 Zie uw mensheid hier beneden, 
 wat zij lijdt en duldt en draagt. 
 
  Houd wat Gij hebt ondernomen, 
 klief het duister met uw zwaard. 
 Kroon de menselijke dromen 
 met uw koninkrijk op aard. 
 Laat de vrede eind'lijk komen, 
 die uw hart voor ons bewaart. 
   

Gebed om de aanwezigheid van de Heilige Geest  
 
Moment voor de kinderen  
 
Kinderlied: Dit is mijn hand en dit mijn voet (Hemelhoog 110: 1 en 3) 

 

Bijbellezing: Exodus 32: 1-14 (NBV) 
32 1Het volk wachtte lang op Mozes. Toen hij maar niet van de berg afkwam, 

verdrongen ze zich om Aäron en eisten van hem: ‘Maak een god voor ons die voor 

ons uit kan gaan, want wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte heeft 

geleid, weten we niet.’ 2Aäron antwoordde: ‘Neem dan uw vrouwen, zonen en 

dochters hun gouden oorringen af en breng die bij mij.’ 3Hierop deden alle Israëlieten 

zonder aarzelen hun gouden oorringen af en gaven die aan Aäron. 4Alles wat ze 

hem brachten smolt hij om en hij goot er een beeld van in de vorm van een stierkalf. 

Het volk riep uit: ‘Israël, dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!’ 5Toen Aäron 

besefte wat er gebeurde, bouwde hij een altaar voor het beeld en kondigde hij aan 

dat er de volgende dag een feest voor de HEER zou zijn. 6De volgende morgen 

vroeg brachten ze brandoffers en vredeoffers. Ze gingen zitten om te eten en te 

drinken, en stonden daarna op om uitbundig feest te vieren.7De HEER zei tegen 

Mozes: ‘Ga terug naar beneden, want jouw volk, dat je uit Egypte hebt geleid, 

misdraagt zich. 8Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik hun gewezen heb. Ze 

hebben een stierenbeeld gemaakt, hebben daarvoor neergeknield, er offers aan 

gebracht en gezegd: “Israël, dit is je god, die je uit Egypte heeft 

geleid!”’ 9De HEER zei verder tegen Mozes: ‘Ik weet hoe onhandelbaar dit volk 

is. 10Houd mij niet tegen: mijn brandende toorn zal hen verteren. Maar uit jou zal ik 

een groot volk laten voortkomen.’ 11Mozes probeerde de HEER, zijn God, milder te 

stemmen: ‘Wilt u dan uw toorn laten woeden tegen uw eigen volk, HEER, dat u met 

sterke hand en grote macht uit Egypte hebt bevrijd? 12Wilt u dat de Egyptenaren 

zeggen: “Hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te storten, om hen in het 

bergland te doden en van de aarde weg te vagen”? Wees niet langer toornig en zie 

ervan af onheil over uw volk te brengen! 13 Denk toch aan uw dienaren Abraham, 

Isaak en Israël, aan wie u onder ede deze belofte hebt gedaan: “Ik zal jullie zo veel 

nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn, en het hele gebied waarvan ik 

gesproken heb zal ik hun voor altijd in bezit geven.”’ 14Toen zag de HEER ervan af 

zijn volk te treffen met het onheil waarmee hij gedreigd had. 
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Verkondiging  

 

We luisteren naar: ‘Great is thy faithfullness’ 
 

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: Psalm 150 (beide coupletten)  
 
Zegen 
 Als antwoord op de zegen zingen we: Lied 415: 3 

Amen, amen, amen, 
dat wij niet beschamen, 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, Uw naam ter eer. 

 
Orgelspel  
 
 

 


