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3 juli 2020 

You were great!!! 
 In de afgelopen maanden heeft een aantal gemeenteleden zich bijzonder 

ingezet.  
Alleen daardoor konden de onlinediensten gehouden worden.  

Alleen daardoor kunnen we a.s. zondag weer de ‘gewone’ diensten 
opstarten. 

 Ik noem een paar namen: Tejo Vink en Jan van Drunen.  
Daarnaast noem ik de muzikanten. Ik kijk met dankbaarheid en plezier terug op jullie 

aller medewerking. Jullie hebben ieder op eigen wijze bijgedragen aan een 
gevarieerd en afwisselend aanbod  

en we hopen dat we daarmee regelmatig ook mensen konden bereiken die het 
goede nieuws van Gods liefde zelden horen. 

Ook bedank ik het beheerdersteam voor de inspanningen rondom het opstarten van 
de diensten en de heropening van de Ark en de commissie die het gebruiksplan 

heeft opgesteld.  

You all were great!!! 
Tenslotte: dit is ‘mijn’ laatste nieuwsbrief. Het was fijn om door middel van deze brief 

contact met elkaar te houden.  
Het is bijzonder fijn dat de wekelijkse nieuwsbrief in aansluiting bij de nieuwsbrief 

voor de beamer tijdens de dienst nu door Teuny van der Giesen wordt overgenomen.  

You are great!!! 
Namens de kerkenraad,Antje Groenendijk-Meindersma 

Zondag 5 juli 2020: Welkom in de Eendrachtskerk 

Deze zondag zijn de gemeenteleden wiens achternamen beginnen met de letter 

A t/m N uitgenodigd voor de kerkdienst. 

U en jij hoeft zich niet aan te melden. Omdat wij de gemeente in twee groepen 

hebben gedeeld, is de verwachting dat we ruim voldoende – veilige - zitplaatsen 

hebben. 

 

Er is KINDEROPPAS en KINDERNEVENDIENST!! 

Voor meer informatie kunt u en jij terecht in de uitnodiging die donderdag 2 juli is 

verstuurd!  

 

Bent u/jij niet aan de beurt of kunt/wilt u/jij (nog) niet komen? 

Vier dan de dienst live of achteraf mee via  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk 
Thuis of in de kerk goede diensten toegewenst! 

 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk
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Familieberichten kunt u doorgeven aan: 

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

 
De berichten over wel en wee staan in de interne nieuwsbrief.  
 
 
Vakantie. Vanaf maandag 6 januari tot zaterdag 2 augustus viert ds. Groenendijk-
Meindersma vakantie. Pastor Therese van Kampen is achterwacht.  

 
Beste kinderen van de Eendrachtskerk,  
Misschien zien we elkaar zondag, als jij samen met 

je ouders naar de ANDERHALVEMETER KERK 

komt. Als je achternaam met A t/m N begint, mag je 

deze zondag voor het eerst in lange tijd weer echt 

naar de kerk. En al zijn we niet met z’n allen, we 

hopen toch dat het gezellig wordt! Ook bij de 

kindernevendienst! 

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

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

Groetjes, dominee Antje  

 

 
 
Collecte zondag 5 juli 2020 
Zondag 5 en zondag 19 juli is de opbrengst van de 
diaconiecollecte bestemd voor de Stichting Kika (Kinderen 
Kankervrij). 
Jaarlijks krijgen bijna 600 kinderen in Nederland kanker. Op dit 
moment geneest al 75% van deze kinderen. Het doel van de 
stichting is om te komen tot een genezingskans van 95%. 
Kika doet o.a. onderzoek gericht op minder pijn tijdens de behandelingen, meer 
genezingen en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. 
Helpt u ook mee om de kansen voor kinderen met kanker te 
verbeteren? 
U kunt een gift overmaken  
1: naar het nummer van de diaconie: NL21 RABO 0361 8659 37 
m.v.v. KiKa.  
2: via het SKG m.v.v. Kika.  
Zowel 1 als 2 zijn gedurende de gehele maand juli mogelijk!! 

mailto:familieberichten@eendrachtskerk.nl
https://www.youtube.com/channel/UCLSVl1ZfAW9biU4k_9qcCQg?
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3: In de kerk komt een “pot” te staan bij de uitgang waar u een bijdrage in kan doen. 
 

 

Zondag 5 juli 2020 – Eendrachtskerk - Zuid-Beijerland  
 

Thema: Moeten? 
 
 

 

Voorganger: ds. Antje Groenendijk-Meindersma 

Orgel: Jan van Veelen 

Zang: Anja Boon  

Lector: Johan Konijnendijk 

Beamer en geluid: ??? 

Ouderling van dienst: Ria de Groot  

Orgelspel 

 

Welkom 

 

Aanvangslied: Psalm 84: 1 en 2 

 

Stil gebed 

 

Bemoediging en groet 

 

Drempelgebed 

Voorganger: Wij zijn geschapen om in gemeenschap te leven.  

Maar wij beseffen dat wij dikwijls geen gehoor geven aan de oproep elkaar nabij te 

zijn met hulp en ondersteuning, met genegenheid en hartelijkheid. 

 

Heer, U roept ons om een helpende hand te zijn, 

belangeloos in liefde en trouw. 

Wil je je deze keer serieus voorbereiden op de dienst van zondag, kijk dan 

naar onderstaande filimpje: 

12 veelzeggende minuten met de Nederlands rapper Typhoon!! 

https://www.facebook.com/watch/?v=875960592825080 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=875960592825080
https://www.facebook.com/watch/?v=875960592825080
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Vergeef ons als we anderen aan hun lot overlaten. 

 

Jezus gaf ons het goede voorbeeld in zijn liefdevolle aandacht voor de zieken en 

gehandicapten.  

Wij beseffen dat wij dat voorbeeld soms onvoldoende navolgen. 

 

Christus, U roept ons om open te staan voor elke medemens, 

vooral voor hen die moeilijke dagen moeten doorstaan.  

Vergeef ons als we die opdracht wel eens vergeten. 

 

Alleen in verbondenheid met elkaar kunnen we echt mens zijn.  

Maar we beseffen dat we soms te gemakkelijk als vreemden langs elkaar heenlopen. 

 

Heer, U leidt ons op de weg door het leven, een weg van vrede en harmonie. 

Vergeef ons als we mensen in de kou laten staan. 

Moge God zich over ons ontfermen, ons tot voltooiing brengen en ons laten delen in 

zijn verbond van liefde.  

Amen. 

 

Vervolg aanvangslied: Psalm 84: 3 

 

Kyriegebed  

 

We kijken en luisteren naar: Lied 1005: 1,2,4 en 5  
   

Gebed om de aanwezigheid van de Heilige Geest  
 
Moment voor de kinderen 
 
Wij kijken en luisteren naar: Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
  

De kinderen gaan naar de nevendienst. 
 
Bijbellezing: Matteüs 11: 25-30  

25In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze 

dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan 

eenvoudige mensen hebt onthuld. 26Ja, Vader, zo hebt u het gewild. 27Alles is mij 

toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie 

de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil 

openbaren. 

28Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie 

rust geven. 29Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en 

nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30want mijn juk is zacht en 

mijn last is licht.’ 

Verkondiging  
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Zingen: Lied 685 alle coupletten 

 
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: Lied 704: alle 3 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  
 
 

 

 


