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Gemeente ontmoeting nr 10 
 
Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 13 mei 2020 
 
Vanaf afgelopen maandag 11 mei mogen we weer naar de kapper, zijn de basisscholen voorzichtig 
weer van start gegaan, mogen we in sommige verpleeghuizen weer bezoeken afleggen, kortom er 
komt weer wat lucht in de stringente coronamaatregelen. Toch blijven mensen angstig, patiënten 
mijden zorg, het aantal mensen dat psychisch in problemen is gekomen is flink toegenomen en veel 
mensen ervaren nog niet veel van de versoepeling. Ook worstelen veel sectoren met ‘het nieuwe 
normaal’ en de 1,5 meter maatregelen. De onzekerheid blijft groot. Hoe nu verder? Niemand die het 
weet. Ook wij als kerken krijgen weer wat meer speelruimte, zo mogen vanaf 1 juni maximaal 30 
personen aanwezig zijn en vanaf 1 juli maximaal 100 personen. Toch blijven wij als kerkenraad van 
mening dat gezien de kwetsbaarheid van onze gemeente we niet gelijk de grenzen willen gaan 
opzoeken. Aankomende weken gaan we op zoek naar wat er op termijn wel en niet mogelijk en 
verantwoord is. Tot die tijd gaan we door met elke week een meditatiedienst te verzorgen en u te 
blijven ondersteunen met telefonisch contact en af en toe een kaartje. En in urgente gevallen gaan 
we met de nodige voorzorgsmaatregelen ook op bezoek.  
 
Zondag 17 mei,  Avondmaalszondag / 5e zondag na Pasen 

 
Op deze zondag hopen we met elkaar in deze bijzondere tijd het Avondmaal te vieren. Na de 
meditatie zullen wij met drie mensen (één ouderling, één diaken en ikzelf) het Avondmaal vieren.     
U wordt uitgenodigd om het Avondmaal thuis mee te vieren tijdens de online dienst. Concreet kan 
dat door te kijken hoe wij in de kerk het brood breken en de wijn drinken en zo het Avondmaal mee 
te vieren. Als u de vrijmoedigheid heeft kunt u ook thuis van te voren brood en wijn als zichtbare 
tekens van het lichaam en bloed van Christus klaarzetten en dan op het aangegeven moment zelf 
ook daadwerkelijk het  brood en de wijn nuttigen. Mogelijk wordt daardoor de verbondenheid met 
Christus en met elkaar voor u nog tastbaarder. Voelt u zich echter nooit verplicht, u mag zelf thuis 
brood en wijn tot u nemen, maar u mag ook volstaan met het meebeleven van wat in de kerk 
gebeurt. Voorafgaand aan het Avondmaal zullen wij met elkaar stilstaan bij Psalm 77, waarin de 
psalmist getuigt dat hij terugdenkt aan de daden van de Heer (v. 12). Dat zullen wij tijdens de dienst 
ook doen door stil te staan bij Exodus 6 en 12, de instelling van het Pascha en Mattheus 26 waarin 
Jezus met Zijn discipelen het Laatste Avondmaal vierde. Tijdens deze dienst zullen Jan Moelker 
(orgel) en Diana Abspoel (hobo) hun muzikale medewerking verlenen.  Marijke Opmeer en       
Annelies Bakker zullen samen zingen en dan hopen we dat u thuis met ons meezingt. 
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Donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag 
Op Hemelvaartsdag wordt er om 9.00 uur ’s-ochtends een gezamenlijke meditatiedienst (van 
Develhof en Lindtse Hof gemeente) verzorgd vanuit de Lindtse Kerk, deze dienst is te volgen via 
www.kerkdienstgemist.nl en dan naar Lindtse Kerk. Deze dienst is alleen te beluisteren (zonder 
beeld). Voorganger is ds. W. van der Schee.  
 
Zondag 24 mei (zesde zondag na Pasen)) 
Op deze zondag gaan we uit van een profetie bij Jeremia. Hij ziet hoe de sabbat, een rustdag, niet op 
een goede manier wordt ervaren. Alles gaat maar door en iedereen loopt maar door. Wat is de 
sabbat wél en hoe komt de profeet aan zijn kritiek (Jeremia 17:19-23)? Wat vindt Jezus van de 
sabbat (Johannes 5:1-13)? Wat is het effect van zijn mening? Alleen de evangelist Johannes vertelt: 
en Jezus droeg zelf zijn kruis (19:16-17). Waarom? En wat heb ik daaraan? Dit zijn een paar vragen 
over rust en spanning en over wat het betekent in deze tijd je toch ‘beschermd’ te voelen. In het 
teken van het kruis ontmoeten zoveel mensen in onze hele wereld vol ziekte elkaar en zondag 24 
mei is dit ons thema. Lees van te voren maar even de genoemde bijbelteksten en kijk en luister 
zondag naar een meditatieve kerkdienst. U bent welkom om half tien voor een uitzending uit de 
Develhof!  Ds. Harry Faber van der Meulen  
 
Moderamenoverleg  
De veranderde maatregelen voor kerkdiensten hebben wij besproken en besloten tot 1 juli de 
meditatie diensten te houden met alleen ambtsdragers, koster,  mensen die de beamer en camera 
bedienen. Er mogen van af 1 juli diensten met 100 gemeenteleden worden gehouden, samen met de 
kosters gaan wij uitzoeken hoe hier mee om te gaan. Op het preekrooster staat de gezamenlijke 
dienst  op Hemelvaartsdag met de Lindtse Hof.  Deze dienst is alleen te beluisteren via 
kerkdienst.gemist.nl. 
Voor de open kerk op woensdagmiddag is zeer weinig belangstelling en na deze proefperiode is 
besloten ermee te stoppen. De vacatures zijn weer besproken,  maar nog geen reactie van 
gemeenteleden.  Dus mocht u gevraagd worden , dan hopen wij dat u daar zeker over na zou willen 
denken.    
 
Collectes / kerkelijke bijdragen 
Zondag 17 mei zijn de collectes bestemd voor de diaconie met als bestemming de schrijnende 
situatie van de kinderen en vluchtelingen in Griekenland op het eiland Lesbos en voor de kerk. 
Daarom steunt Kerk in Actie partner Borderline Lesvos vooral om de kinderen daar te helpen. 
De afgelopen week mochten we voor de kerk € 264,00 collectegeld ontvangen en voor de  diaconie 
algemeen € 199,00. Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven,  voor de kerk en de 
diaconie. Heel hartelijk dank. 
 
Kerk open    
Afgelopen woensdagmiddag is de kerk open geweest van 14.00 – 16.00 uur.   
Vanwege de zeer geringe belangstelling is door het moderamen besloten na deze proefperiode de 
kerk niet meer open te stellen op woensdagmiddag. Wanneer u toch graag een moment in de kerk 
wilt zijn kunt u dat de ouderlingen laten weten en zorgen zij dat de kerk voor u open is. 
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Bloemengroet 
Afgelopen zondag 10 mei werden de bloemen bij de heer en mevrouw van Dalen (Obrechtstraat 37) 
gebracht zij waren op 29 april 50 jaar getrouwd. 
 
Pastoraat en lief en leed 
We beginnen met een heugelijk feit. Zaterdag 16 mei vieren dhr. H. en mevr. A. van Wingerden - de 
Man (Groenendaal 22 3334 GD Zwijndrecht) hun 45 jarig huwelijksfeest. Vanaf deze plaats van harte 
gefeliciteerd. Verder wacht Annie van der Laars-Versteeg (Schuttersveld 2) de verdere poliklinische 
onderzoeken af. Zelf is ze optimistisch over de uitslagen. Herman van Hoogdalem (Zalm 58, 3344HD 
HIA) en Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB) zijn minder optimistisch. De zorgen rond hun 
ziek zijn nemen toe. Wilt u aan hen blijven denken en voor ze bidden, ook voor hun vrouwen.  
Laten we vooral in deze tijd naar elkaar blijven omzien en daar waar kan blijven bemoedigen in deze 
onzekere tijden. En laten we elkaar blijven opdragen in onze gebeden.  
Mocht u behoefte hebben aan contact, schroom dan niet om zelf contact op te nemen met of u 
pastorale medewerker of één van de pastorale ouderlingen. 
 
Afsluiting 
Ik bid jullie Gods wijsheid en kracht toe om het met elkaar vol te houden. Laten we elkaar blijven 
vasthouden en met en voor elkaar bidden. Dit keer een gebed om zegen van Sela. 
 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
Vader, maak mij tot een zegen; 
Ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
Als de Bron van leven, 
Die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
Vader, maak ons tot een zegen; 
Hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
Om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
Zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
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En voor de kinderen een gebed van Elly Zuiderveld: 
 
LIEVE GOD   
 
Met mijn handen samen 
en mijn ogen dicht 
kom ik met U praten 
Vader van het licht. 
  
Ik wil U bedanken, 
ook voor deze dag. 
Wilt U voor mij zorgen 
dat ik groeien mag? 
  
Wilt U mij ook helpen 
als ik speel of leer, 
om bij U te blijven 
heel dicht bij U, Heer? 
  
Zegen alle kinderen. 
Mensen groot en klein. 
Laat er vrede komen, 
laat er liefde zijn. 
 
Amen. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 


