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Gemeente ontmoeting nr 13
Beste gemeenteleden,

Zwijndrecht, 03 juni 2020

Zo langzamerhand worden de maatregelen rond de corona wat versoepeld. Afgelopen maandag 1
juni mochten vanaf 12.00 uur de horecagelegenheden weer open met natuurlijk gepaste
maatregelen. Ook mogen deze maand kerkelijke gemeentes met (maximaal) 30 kerkgangers weer bij
elkaar komen als opmaat voor de (maximaal) 100 vanaf zondag 5 juli. Wij hebben als kerkenraad
maandag 8 juni overleg om te kijken wanneer en met welke maatregelen wij als Develhof ook weer
gemeenteleden kunnen ontvangen op zondagmorgen. Voorlopig gaan we door met alleen nog
online diensten. René de Reuver, scriba van de PKN, schrijft in zijn pastorale brief het volgende: ‘De
coronacrisis zet ons stil. Letterlijk: de samenleving is stilgevallen. Met alle gevolgen van dien.
De crisis zet ons ook op een andere manier stil. De toekomst blijken we niet in onze hand te hebben.
Ze is maar heel beperkt maakbaar. We ervaren hoe kwetsbaar we zijn.
Het virus verwoest en ontwricht het leven. Maar het houdt ons ook een spiegel voor: hoe is onze
levensstijl? Hoe gaan we om met elkaar en met onze planeet? Waar hebben we grip op? Welke
waarden doen er wezenlijk toe?’ Vragen die ons allemaal bezighouden. Gelukkig mochten we
afgelopen zondag het Pinksterfeest vieren. Vieren dat wij de Heilige Geest mochten ontvangen en
wij de negen vruchten daarvan mogen zien: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid,
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Vruchten die we juist nu goed
kunnen gebruiken in een samenleving die wordt gekenmerkt door: doe-eens-lief, niet-alleen, zie om
naar elkaar, alléén samen kunnen wij…….
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Bloemengroet
Zondag 31 mei kreeg de heer van der Harst (Waterhoenstraat 3) de bloemen uit de kerk
voor zijn 90e verjaardag op 25 mei. Namens alle gemeenteleden van harte gefeliciteerd.
Zondag 7 juni
Op deze zondag gaat ds. Wim van der Kooij bij ons voor. Hij leest Handelingen 2, de verzen 8-11 en
stelt de vraag: ‘welke taal spreken wij? en ‘spreken wij de moedertaal nog? U bent online welkom
om live de uitzending vanuit de Develhof mee te maken. Terugkijken kan natuurlijk ook.
Lief en leed
Wij beginnen met een leuk bericht. Zondag 19 juli hopen we weer een doopdienst te houden voor
Rachel Igone van Zijderveld, dochter van Roderick en Miriam van Zijderveld, zus van Sascha en
Vesper. Rachel is zo’n beetje op het hoogtepunt van de corona-uitbraak geboren, op 25 maart jl.
Hoe deze doopdienst er precies uit komt te zien en wie daar buiten de familie nog bij kunnen zijn
gaan we nog bespreken. Wij zijn in ieder geval blij en dankbaar dat er door de doopbediening weer
een gemeentelid mag worden toegevoegd.
Afgelopen Pinksterweekend zijn Jos en Thea van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB) samen met
hun kinderen en partners een paar dagen naar Friesland geweest. Gelukkig is dit goed gegaan en ze
hebben genoten van het samen zijn. Jos wordt verder onderzocht en mogelijk behandeld in het
Erasmus MC in Rotterdam. Hopelijk kunnen ze daar nog iets voor hem betekenen.
Afgelopen vrijdag ben ik op bezoek geweest bij de heer Herman van Hoogdalem in het hospice De
Cirkel in Hendrik Ido Ambacht. Hij en zijn vrouw waren onder de indruk van alle kaarten die zij onder
andere van gemeenteleden mochten ontvangen. Herman mocht ook even met de rolstoel naar zijn
eigen huis. Dit was fysiek en emotioneel een behoorlijke belasting, maar wel fijn dat dit kon dankzij
het mooie weer en de korte afstand van het hospice naar zijn huis. Verder is het afwachten hoe snel
de ziekte zich verder gaat ontwikkelen. Hij wordt in ieder geval goed verzorgd en hij weet ook dat de
dood niet het laatste woord heeft. Wilt u aan hen en alle zieken blijven denken en voor ze bidden.
Laten we met liefde, geduld en zachtmoedigheid (= vruchten van de Geest) naar elkaar blijven
omzien.
Moderamenoverleg
Deze week was er geen moderamenoverleg in verband met 2e Pinksterdag.
Met Pinksteren heeft de liturgie commissie al jaren het initiatief, om van enkele commissies de
vrijwilligers in het zonnetje te zetten met een attentie, dit jaar was het een hortensia.
De kerkenraad had als verrassing ook de liturgie commissie zelf op het lijstje gezet.
Liturgie commissie : Griti de Bondt, Toos Sluiter, Ditta de Vroed, Jose de Jong, Illa Lommers en
Wim Westerman, Wim Helmink, Cees de Baat, Eric Matser. Beamer: Marc de Snoo, Jaap Bakker,
Kees Tuynman, Tine de Kievit. Camera: Agnes de Kloe, Carolien Biemans, Floor Groeneveld
Ziekenbezoek: Ria Bredius, Hennie Stege, Jacomien Verschoor.
Tuingroep: Henk Kaijim, Herman Vogelesang, Griti de Bondt, Leen van Rijswijk, Arthur de Kroon,
Wijnand Filemon, Piet Visser.
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Collectes / kerkelijke bijdragen
Zondag 1e collecte voor de kerk en 2e collecte voor diaconie / Nederlandse Zeemanscentrale.
De afgelopen week mochten we voor de kerk collectegeld € 241,00, en een gift voor de kerk onder
letter Z € 60,00 en onder letter IJ € 30,00 ontvangen.
Voor de diaconie algemeen € 152,50, en voor collecte 31/5 € 107,00 en er is nog ontvangen voor de
collecte 17/5 € 20,00 en 24/5 € 10,00 en voor collecte juni € 50,00.
Voor de diaconale Voorjaars actie € 205,00 tot nu toe € 870,00 totaal ontvangen.
Vorig jaar was het totaal € 3.877,50.
De diaconie hoopt dat u het mogelijk maakt om ook voor dit jaar een mooi eind resultaat te behalen.
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven, voor de kerk en de diaconie.
Heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage in deze hectische tijd.
Kerk open
Wanneer u graag een moment in de kerk wilt zijn kunt u dat de kerkenraad laten weten en zorgen
wij dat de kerk voor u open is.
Afsluiting
Ik bid dat de vruchten van de Geest meer en meer zichtbaar mag worden in al onze levens.
Daarom dit gebed:
O God, laat de vruchten van Uw Geest vandaag in ons groeien.
Breng liefde in ons voort.
Help ons om lief te hebben, zoals U liefhebt.
Help ons om U lief te hebben met heel ons hart, heel onze ziel, al onze gedachten en al onze
krachten.
We bidden U, help ons om onze naaste lief te hebben als onszelf.
Breng de vrucht van vreugde voort in ons vandaag, ongeacht onze omstandigheden,
ongeacht wat ons te wachten staat en zelfs ongeacht de emoties die we soms voelen.
We bidden voor vreugde die onze omstandigheden overstijgt.
Laat die vreugde ons leven karakteriseren.
We bidden om liefde, om vreugde en om vrede.
Vrede midden in alle onrust om ons heen, midden in alle frustratie die ons vandaag en morgen weer
verleidt, midden in alle moeilijkheden die ons te wachten staan.
De wereld tolt om ons heen, we bidden om vrede, vrede van Uw Geest.
We bidden om geduld. Help ons om geduldig te zijn.
Geduldig in elk gebied van ons leven.
Help ons om geduldig te zijn in onze relaties.
We worden snel boos.
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We haasten ons om te spreken.
Help ons om geduldig te zijn.
We bidden om vriendelijkheid. Laat Uw vriendelijkheid in ons groeien vandaag.
We bidden dat ons leven Uw vriendelijkheid zal weerspiegelen.
We bidden om goedheid, voor alles wat het betekent om goed, rechtvaardig en welwillend te zijn.
Dat we een goed leven zullen leven, dat we goede mensen zullen zijn die Uw goedheid zullen
weerspiegelen.
We bidden om geloof. God behoudt ons geloof.
Help ons om niet van U af te dwalen.
Help ons om U vandaag vol geloof te volgen.
We bidden om zachtmoedigheid.
We bidden voor de zachtmoedigheid van Christus in ons; in onze houding, in onze woorden, onze
gedachten en ons gedrag.
We bidden dat U zachtmoedigheid in ons zult voort brengen.
We bidden om zelfbeheersing. Dat we onszelf kunnen beheersen.
Dat het karakter van Christus steeds zichtbaarder wordt in ons.
Niet wat uit ons vlees voort komt, maar de vruchten van de Geest.
Laat het karakter van Christus zichtbaar worden in onze zelfbeheersing.
O God, laat deze vruchten vandaag in ons groeien: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid,
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
We bidden hierom in Jezus’ naam. Amen.
(Overgenomen en bewerkt van Radical.net)
En voor de kinderen:
Lieve God, ze zeggen dat ik moet bidden,
maar ik weet niet wat ik bidden moet.
Mama zegt; ik mag met U praten,
zoals een kind met moeder doet.
Jezus, U hebt zelf gezegd,
laat de kinderen bij Mij komen.
U hebt toen U op aarde was,
kinderen in Uw arm genomen.
Wilt U zo ook mij dragen, dan is het goed.
Amen
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,
Ds. Eric Matser, Metha van der Net

