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Beste gemeenteleden,

Zwijndrecht, 24 juni 2020

Afgelopen woensdag 24 juni hebben wij de afscheidsdienst van Herman van Hoogdalem mogen
houden. Wij hebben met elkaar nagedacht over de tekst die boven zijn rouwkaart stond: ‘Uw woord
is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’ (Psalm 119:105). Ik heb toen de vergelijking
gemaakt met een onze navigatiesystemen, die we in onze auto en/of op onze smart Phone hebben
geïnstalleerd. Je tikt je eindbestemming in en een vriendelijke stem geleidt je erheen, zonder dat je
verder enig idee hoeft te hebben waar je precies bent. Iedere zomer levert dat weer hilarische
reportages op uit de diverse ANWB-steunpunten in het buitenland: heel wat landgenoten blijken
geen flauw idee te hebben waar ze zijn, zodra hun navigatiesysteem in de auto het begeeft. Dan zijn
ze volslagen gedesoriënteerd en bellen in paniek de alarmcentrale. Waar ben ik eigenlijk en hoe kom
ik thuis? Velen komen niet eens op het idee om bij de eerste, beste benzinepomp zo’n goeie, ouwe
wegenkaart te kopen. Mensen laten zich aansturen door een satelliet gestuurde computer en
denken zelf niet meer na! Is dit niet symbolisch van wat er in veel levens gebeurt? Niet meer weten
waar je vandaan komt en dan ook niet meer weten waar je naar toe onderweg bent. Wat een
contrast met Gods woord. Daarin valt te ontdekken waar onze oorsprong ligt en waar we naar toe
onderweg zijn. De lamp waarover gesproken wordt in deze Pslam 119 is ook geen schijnwerper die
ons heel ons levenspad bestraalt, maar een lichtje die laat zien hoe wij dag voor dag door het leven
kunnen komen, in goede tijden maar ook in moeilijke tijden. Ook vandaag de dag leven wij in
moeilijke tijden. Het coronavirus is nog steeds niet de wereld uit en ook wij als kerk hebben daar nog
dagelijks mee te maken. Bij de uitvart van Herman mochten ook maar 30 mensen aanwezig zin.
Gelukkig hebben iwj het voorrecht om vanuit de kerk beeld en geluid uit te zenden (over licht
gesproken!) naar u allen in de huiskamers. Zo blijven wij toch nog met elkaar verbonden in lief en
leed.

Zondag 28 juni + 5 juli
Aanstaande zondag gaat ds. H. Faber van der Meulen bij ons voor tijdens de laatste dienst zonder
gemeenteleden. Marijke Opmeer zal voor ons de liederen zingen. Zondag 5 juli hopen we weer met
maximaal 70 mensen bij elkaar te komen. De kerkrentmeesters hebben samen met de kosters een
heel gebruiksplan opgesteld zodat u met een gerust hart naar de kerk kunt komen, wel van te voren
opgeven! Deze zondag hoop ik zelf weer voor te gaan en ik hoop vele van jullie weer te zien,
eindelijk na al die maanden. Ik zie er naar uit. Omdat we er toch een feestelijke dienst van willen
maken hebben we Jacqueline Meijer-Bax uitgenodigd om te komen zingen.
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Pastoraat en Lief en leed
Afgelopen week bij mw. M. Marijnissen (Trompetstraat 43) op bezoek geweest. Het gaat niet echt
goed met haar. De vraag is of ze door mag gaan met de experimentele medicatie die ze vanuit het
Erasmus MC voorgeschreven kreeg. Haar gezondheid is broos en de bijwerkingen van de medicijnen
groot. Bid voor haar en haar man om wijsheid en sterkte. Ook de gezondheid van de heer Jos van
Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB), gaat steeds verder achteruit. Hij en zijn vrouw hopen dat hij
nog de bruiloft van hun zoon kan meemaken op donderdag 9 juli. Dat is zijn laatste grote wens.
Wilt u met hen meebidden dat dit nog mag lukken. Verder noem ik u de namen van Teun Griffioen
(Duinbeek 2) die afgelopen zondag 88 jaar mocht worden, maar wiens gezondheid ook achteruit
gaat en Cor de Kloe (Hilverbeek 8) die steeds meer hinder ondervindt van zijn amputatie en de niet
goed functionerende vaten. Laten wij hen ook niet vergeten en met elkaar om hen heen gaan staan.
Niet alleen zij die genoemd zijn maar zoveel meer gemeenteleden die door ouderdom en / of
lichamelijke klachten het moeilijk hebben.
Bloemengroet
Zondag 21 juni kreeg de heer Teun Griffioen (Duinbeek 2, 3334 GC) de bloemen uit de kerk voor zijn
88e verjaardag op 21 juni, namens alle gemeenteleden.
Kerkenraad vergadering
Het gebruiksplan is woensdag 24 juni door de kerkenraad definitief vastgesteld en goedgekeurd.
In een aparte mail zal het uitgebreide gebruiksplan naar alle gemeenteleden worden verzonden.
CORONA-REGELS voor het bijwonen van de kerkdienst:

Gebruik altijd uw gezonde verstand en stel uzelf iedere keer de vraag of het verstandig is om naar de
kerk te komen.
Houdt u ook in en om de kerk altijd 1,5 meter afstand.
(Geldt niet voor gezinnen waarvan de leden op hetzelfde adres woonachtig zijn)
We schudden elkaar niet de hand.
Nies en hoest in de binnenkant van uw elleboog.
Desinfecteer uw handen voordat u de kerk betreedt.
Als u verkouden bent, blijft u thuis! Als u of één van uw huisgenoten koorts heeft of benauwd is, dan
moeten alle huisgenoten thuisblijven.
Ga thuis naar het toilet, de toiletten in de kerk zijn alleen in noodgevallen beschikbaar.
Bij het betreden van de kerk wacht u op de koster.
Deze weet u bent geregistreerd/uitgenodigd, geeft aan waar u mag zitten en geeft u de looproute
naar uw zitplaats aan.
De koster is verantwoordelijk voor de orde en handhaving van de regels, instructies dienen te allen
tijde te worden opgevolgd.
Er mag Niet gezongen en geneuried worden.
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Kerkauto
In de maand juli is er nog geen kerkauto mogelijk. Als het duidelijk is wat de nieuwe maatregelen
precies inhouden hopen we dat u in augustus weer gebruik kunt maken van de kerkauto.
Wij verzoeken u dit nu al kenbaar te maken via het mailadres: hkaijim@planet.nl of telefoonnummer
078-6120244 van Marijke Kaijim-Larson, en u moet dan ook reserveren voor het bijwonen van de
kerkdienst via mail: aanmeldenkerkdienst@develhof.nl of via telefoonnummer 078-844 2623 van de
scriba.
Kerkdienst bijwonen
Ieder die de kerkdienst wil bijwonen dient vooraf te reserveren via mailadres:
aanmeldenkerkdienst@develhof.nl of via telefoonnummer van de scriba 078-844 2623.
Deze week ontvangt u voorlopig de laatste Gemeente ontmoeting mail.
Omdat in juli weer gemeenteleden bij de kerkdiensten aanwezig mogen zijn en voor de
vergaderingen is de vakantieperiode aangebroken.
Wanneer nodig dan zullen wij u zeker informeren per mail/brief.
Maar …in het kerkblad staat iedere week informatie over de Develhof en de andere kerken in
Zwijndrecht. Het abonnementsgeld is € 31,00 daarvoor ontvangt u een heel jaar het kerkblad !
U kunt u zich aanmelden bij: www.pkn-zwijndrecht.nl of schriftelijk bij het kerkelijk bureau.
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 Kerk en 2e collecte voor de Onderhoud gebouw en interieur.
De afgelopen week mochten we voor de kerk collectegeld € 85,35, voor het muziekfonds € 206,64

en voor de diaconie de collecte 14/6 € 4,00, 21/6 € 68,00 en de Voorjaars actie € 95,00 totaal nu
€ 1.300,00 ontvangen.
Namens de kerkenraad heel hartelijk dank voor uw bijdrage.
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Afsluiting
Ik sluit af met een gebed gebaseerd op Psalm 119:105
Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan;
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.
Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is;
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.
Heer, toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef;
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.
En voor de kinderen een lied dat ik zelf vroeger vaak gezongen heb als een gebed:
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad
Wanneer het ’s avonds donker wordt
en je geen hand voor ogen ziet
dan doe je ook een lichtje aan
zodat je ziet waar je kunt gaan
Ja, zo is ook het Woord van God
het helpt je als je niks meer ziet
want elke keer als je het leest
dan zul je zien waar je kunt lopen
en waar je heen kunt gaan
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,
Ds. Eric Matser, Metha van der Net

