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Ergens las ik dat jongeren zonneschijn meer 

waarderen dan ouderen. Dat geldt – denk ik – 

zeker als de temperatuur boven de 30 graden 

uitgaat. Vandaar enkele verzen uit Psalm 121 

om u en jou te bemoedigen.  

 

Ondertussen gaan de voorbereidingen voor het 

opstarten van de diensten gewoon door. We 

zijn nog op zoek naar gastheren en gastdames. 

Vergeet niet je aan te melden.   

Klik HIER  (graag invullen voor 28 juni as.).  

Jaap van Oudheusden stuurde een lied in met een bijzondere tekst: 

https://youtu.be/qZlXfLQl8yE, ‘We will meet when the danger is over’.  

Namens de kerkenraad,  
Antje Groenendijk-Meindersma 

 

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 

 

Zondag 28 juni: de laatste viering van de Eendrachtskerk via het kanaal 

Eendrachtskerk van Youtube!!  

 
 

Daarnaast kan elke dienst later terug gekeken en geluisterd worden.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesDWCDKyiBNeoC-QvpMbOcdfo6w1aRpeAI3nNxevWFFFM-7A/viewform?usp=sf_link
https://youtu.be/qZlXfLQl8yE
mailto:familieberichten@eendrachtskerk.nl
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Beste kinderen van de Eendrachtskerk,  
Wat was het warm in de afgelopen week! Elke dag 

scheen de zon! En het was meer dan 30 graden. 

Misschien heb jij elke avond ook wel een – korte – 

koude douche gekomen. Brrrrr – heerlijk! Wist je dat 

het op de zon heel veel warmer is dan bij ons op de 

aarde, onvoorstelbaar warm: 6000 graden. In de 

dienst van zondag gaat het ook een beetje over de zon.  

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

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

Groetjes, dominee Antje  

 
Collecte zondag 28 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! 

 
Internetviering Zondag 28 juni 2020 Eendrachtskerk Zuid-Beijerland  

  

Thema: Zonder  
 

Voorganger: ds. Antje Groenendijk-Meindersma 

Muzikale medewerking: Adri Poortvliet (orgel/piano), Marion van 

Brakel (zang)  

Beeld en geluid: Dirk-Jan Brokken 

Beamer: Tejo Vink 

Ouderling van dienst: Jan Buth 

 

Orgelspel 

 

Welkom 

 

Intochtslied: Lied 825: 1,3 en 5  

 

Stil gebed 

 

Bemoediging en groet 

 

We luisteren naar: ‘Where is the love’ – ‘Waar is de liefde’ 

https://www.youtube.com/channel/UCLSVl1ZfAW9biU4k_9qcCQg?
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People killin', people dyin' – mensen doden, mensen worden 

gedood 

Children hurtin', I hear them cryin' – kinderen doen elkaar pijn, ik 

hoor hun huilen 

Can you practice what you preachin'? – kun je praktiseren wat je 

preekt? 

Would you turn the other cheek again? – ben je bereid om ook je 

andere wang naar de ander toe te keren? 

Mama, mama, mama, tell us what the hell is goin' on – mama, 

mama, vertel ons in vredesnaam wat er aan de hand is……. 

Can't we all just get along? – kunnen we allemaal niet wat beter 

met elkaar opschieten 

Father, father, father help us – Vader, Vader, Vader, 

help ons 

Send some guidance from above – Leid ons vanuit 

de hemel….. 

'Cause people got me, got me questioning – Mensen 

hebben me te pakken, zorgen ervoor dat ik blijf 

vragen 

Where is the love….- Waar is de liefde……… 
   

Gebed om de aanwezigheid van de Heilige Geest  
 
Moment voor de kinderen 
 
Zingen: Lied 224  
 
Bijbellezing: Exodus 33: 12-17 (NBV) 
12Mozes zei tegen de HEER: ‘U draagt mij wel op het volk verder te laten trekken, 

maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij mee zult sturen, terwijl u toch gezegd 

hebt: “Jou heb ik uitgekozen, jou ben ik goedgezind.” 13Als dat werkelijk zo is, laat 

mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en weet ik zeker dat u mij 

goedgezind bent. Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk 

zijn.’ 14De HEER antwoordde: ‘Moet ik dan zelf meegaan om je gerust te 

stellen?’ 15Mozes zei: ‘Als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. 16 

Hoe zou moeten blijken dat u mij goedgezind bent, mij en ook uw volk, tenzij u met 

ons meegaat? Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder de 

volken die de aarde bewonen.’ 17De HEER zei tegen Mozes: ‘Ik verzeker je dat ik zal 

doen wat je vraagt, want ik ben je goedgezind en ik heb je uitgekozen.’ 

Verkondiging  

 

Zingen: De kracht van uw liefde (Hemelhoog 629) 
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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: You raise me up  
 
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  
 

 

 


