KERKENRAAD
Secr. : R. Slotema Haydn straat 1 3335 WE Zwijndrecht
Tel. : (078) 8442623
e-mail : scriba@develhof.nl

Beste gemeenteleden,

Zwijndrecht, 10 juni 2020

Afgelopen zondag heb ik genoten van de dienst van ds. Wim van der Kooij met de muzikale
medewerking van countertenor Sebastiaan van Lingen en sopraan / alt Corrie Timmer-Bok onder
leiding van organist / dirigent Gerard de Wit. De centrale vraag tijdens de overdenking luidde: welke
taal spreken wij ? en ‘spreken wij de moedertaal nog’?.
Tijdens zijn overdenking moest ik denken aan Psalm 81 vers 12 in de oude berijming:
"Opent uwen mond;
Eist van Mij vrijmoedig,
Op mijn trouwverbond;
Al wat u ontbreekt,
Schenk Ik, zo gij 't smeekt,
Mild en overvloedig."
Afgelopen maandag zijn we als kerkenraad bij elkaar geweest om plannen te maken over de
erediensten na 1 juli. Waarschijnlijk mogen we dan met 70 – 75 gemeenteleden weer bijeenkomen,
afhankelijk van een goedgekeurd veiligheidsplan. Eén ding staat al wel vast, er mag door
gemeenteleden niet worden gezongen tijdens de samenkomsten. Toch willen wij de lofzang gaande
houden, dit thema wil ik aanstaande zondag centraal stellen. Daarvoor lezen wij Psalm 100 die
begint met de woorden: ‘Juich de HEER toe, heel de aarde, dien de HEER met vreugde, kom tot hem
met jubelzang’. Hoe kan je tot Hem komen met jubelzang als je niet mag zingen? Ik geloof dat de
jubelzang in je hart, in stilte, altijd gaande kan blijven. Echter tijdens de erediensten willen we God
ook de lof blijven toezingen. Daarom hebben wij besloten om aanstaande zondag de eerste collecte
te bestemmen voor het muziekfonds. Helaas is de bodem van dit fonds in zicht en wij als kerkenraad
vinden het zo belangrijk dat de lofzang gaande blijft en hopelijk u ook. Verderop in deze brief staat
het rekeningnummer voor de kerkelijke bijdragen. Wij hopen dat u allen wilt bijdragen om ook in
coronatijd de lofzang gaande te houden. De totale opbrengst van deze collecte wordt bestemd voor
het muziekfonds zodat wij ook de aankomende maanden muziek en zang kunnen laten horen.
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Zondag 14 juni
Zoals u net heeft kunnen lezen ga ik zelf voor en zullen we stilstaan rond Psalm 100, de lofzang. Jan
Moelker is deze zondag onze organist en Annelies Bakker en Marijke Opmeer zingen voor ons de
liederen. Thuis mag u natuurlijk wel van harte en hardop meezingen.
Pastoraat en Lief en leed
Mevr. J. van Dijk - de Heer (t Anker 71) hoopt a.s. vrijdag 12 juni 90 jaar oud te worden, ook vanaf
deze plaats van harte gefeliciteerd. De heer en mevrouw Miedema-Oorebeek zijn twee weken
geleden verhuisd naar Hendrik Ido Ambacht (Sophia promenade 126). Mevrouw Miedema blijft
gezondheidsklachten houden. Gelukkig hebben zij de kinderen in de buurt wonen die altijd voor ze
klaar staan. De gezondheid van Teun Griffioen (Duinbeek 2, 3334 GC) blijft broos. Gelukkig mag hij
binnenkort weer een dag naar de dagopvang zodat Bep weer wat lucht krijgt. Mw. M. Marijnissen
(Trompetstraat 43) heeft speciaal voor haar ontwikkelde medicijnen gekregen tegen de kanker,
maar dat is niet goed gegaan. Ze is vorige week donderdag met spoed opgenomen in het Erasmus
MC in Rotterdam, voor haar leven wordt gevreesd. Wilt u voor haar en haar man blijven bidden.
Blijf in uw gebeden ook denken aan de heer Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB), de heer
Herman van Hoogdalem die in het hospice De Cirkel in Hendrik Ido Ambacht verblijft en wiens
gezondheid ook hard achteruit gaat. Verder heeft mw. Krijna Vreugdenhil (Plantageweg 37) steeds
vaker epileptische aanvallen en haar man Frans krijgt als mantelzorger voor zijn vrouw zelf ook
lichamelijke klachten. Denk ook aan dhr en mw. de Deugd (’t Anker 34) die beiden steeds meer
gezondheidsklachten krijgen door ouderdom. Zo zijn er veel kleine- en grote zorgen in de gemeente.
Blijf elkaar vasthouden en voor elkaar bidden, niet alleen voor de mensen zojuist genoemd maar
voor allen die u kent, juist in deze corona-tijd die vaak nog extra eenzaam maak
Bloemengroet
Zondag 14 juni kreeg de heer Leen van Nieuwehuijse (Zalm 116 HIA) de bloemen uit de kerk namens
alle gemeenteleden ter bemoediging.
Kerkenraad vergadering
Afgelopen maandag zijn we na maanden weer fysiek als kerkenraad bijeen geweest en hebben
diverse zaken besproken. Bij de kerkdiensten mag NIET gezongen worden.
Bij het ontbreken van gemeente zang zal de muziekcommissie proberen of er medewerking van
muzikanten en/of zangers kan zijn bij de diensten.
Helaas , het saldo staat al in het rood ! Op de kerkenraadvergadering is besloten om as zondag de
1e collecte voor het MUZIEK fonds en de 2e collecte voor de diaconie te bestemmen.
Bij de doopdienst op 19 juli zal er ook crèche en kindernevendienst zijn.
Het eerste concept van het gebruiksplan is doorgenomen en op de volgende
kerkenraadsvergadering, 24 juni definitief worden vastgesteld. Wanneer het gebruiksplan definitief
is vastgesteld zullen wij u de maatregelen in een aparte mail toezenden.
Vanaf juli mogen een bepaald aantal gemeenteleden bij kerkdiensten aanwezig zijn, wij zijn
benieuwd of u de intentie heeft om te komen.
Hierbij het verzoek aan u om dit via mailadres: aanmeldenkerkdienst@develhof.nl of via
telefoonnummer van de scriba 078-844 2623, aan ons te laten weten.
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Zomeropening in coronatijd
Zoals u van ons gewend bent willen wij ook dit jaar een zomeropening organiseren in de kerk.
Wel in aangepaste vorm zoals u zult begrijpen en met inachtneming van de regels van het RIVM.
Vanaf 8 juli 14.00 uur tot ca. 15.00 uur bent u van harte welkom voor een praatje, kopje koffie of
thee met wat lekkers. Namens uw pastorale ouderlingen, Annelies Bakker, Jacomien Verschoor,
Corrie Hekman.
Collectes / kerkelijke bijdragen
Zondag 1e collecte voor de MUZIEK fonds en 2e collecte voor de diaconie.
De afgelopen week mochten we voor de kerk collectegeld € 332,00 ontvangen.
Voor de diaconie algemeen € 50,00, en voor collecte mei € 29,00, 7/6 € 85,50 voor collecte van
14/6, 21/6 en 28/6 3x € 27,50 en een gift onder letter L. € 125,00 ontvangen.
Voor de Voorjaars actie € 110,00 tot nu toe € 980,00 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.
Heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage voor de kerk en diaconie in deze hectische tijd.
Afsluiting
Ik bid dat u ondanks de moeilijke omstandigheden het loflied gaande mag houden.
Of zoals Karel Eykman het zo mooi verwoordde:
Bergen kunnen het:
door het ruisen van 1000 bomen in bossen, roepen en zingen ter ere van de Here.
Zeeën kunnen het:
door het bruisend geluid van golven in de branding, juichen en swingen ter ere van de Here.
Mensen kunnen het:
tot het uiterste einde van heel deze aarde dansen en springen ter ere van de Here.
Wij zijn de echo van Gods naam op aarde.
Daarom dit lied als gebed:
Heer,
Laat ons zingen van de dromen, van het hart dat liefde kent,
van de mens die uit wil stromen en zich naar de ander wendt,
van de God die met ons mee trekt en ons licht en leven zendt.
Laat ons danken voor de toekomst, die zich als een bloem ontvouwt,
in de mens die zich wil geven, zich de ander toevertrouwd,
die de woning van zijn leven, op de rots van liefde bouwt.
Laat ons vieren dat wat goed is, dat wat mensen mensen maakt,
dat wat leven, kracht en moed is en in tederheid ontwaakt:
hoop, geloof en vooral liefde, waarin God ons intens raakt.
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En voor de kinderen dit lied van Elly & Rikkert als gebed:
Maak een vrolijk geluid voor de Heer, of je thuis bent of buiten op straat.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer, met de bel van je fiets op de maat.
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij. Doe je mee, want ook jij hoort erbij.
Zing en fluit!
Roep het uit!
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer, of je bruin bent of sproetig of blond.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer met je hand of je voet of je mond.
Want een vrolijk geluid maakt je blij. Ben je ziek of gezond, kom erbij!
Ook je stem
is van Hem.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,
Ds. Eric Matser, Metha van der Net

