Gemeente ontmoeting nr. 3
Beste gemeenteleden,

Zwijndrecht, 24 maart 2020

Gisteravond 23 maart hebben wij te horen gekregen dat het kabinet verdere maatregelen neemt om het
corona virus onder controle te krijgen. Wat dit voor u en anderen binnen onze gemeente betekent leest u
hieronder.
1. Meditatie
Ik zal als predikant in ieder geval tot en met de Pasen elke zondag om 9.30 uur een meditatie en een gebed
uitspreken, afgewisseld door muziek. Dit mag gelukkig nog gewoon doorgaan. Ik ben blij en dankbaar dat ik
vorige week zondag de juiste woorden heb mogen vinden. Bedankt voor jullie positieve reacties hierop. Deze
meditatie is terug te kijken en te horen via onze website: www.develhof.nl Slechts één druk op de knop en u
bent er.
2. Pastoraat
Als kerkelijke gemeenschap willen we omzien naar elkaar. We vragen daarom als kerkenraad van ieder
gemeentelid de inzet om dat ook in deze periode te realiseren. Wilt u in uw straat en wijk aandacht geven aan
elkaar en laten merken dat u aan elkaar denkt. Bellen, een kaartje of de kinderen creatief wat laten maken en
bezorgen bij bewoners in straat en wijk, dat zijn zomaar wat ideeën misschien heeft u ook een idee, dan horen
wij het graag. Ook de bloemen bij de dienst zal als groet namens alle gemeenteleden bezorgd worden.
Onze pastorale medewerkers zijn afgelopen weken al druk bezig geweest om gemeenteleden te bellen. Mocht
u nog niet gebeld zijn en toch behoefte hebben aan contact, schroom dan niet om zelf contact op te nemen
met uw pastorale medewerker of één van de pastorale ouderlingen.
Laten we zo in deze moeilijke tijden gemeente voor elkaar zijn.
De contactgegevens zijn:
mw. Annelies Bakker-van de Ven, annelies.j.bakker@gmail.com
mw. Corrie Hekman-Opmeer, corriehekman@hotmail.com

06-411 908 11
610 15 47 06-819 499 78

mw. Jacomien Verschoor-Viergever, jacomienverschoor@upcmail.nl 645 08 33 06-308 639 12
3. Website
Op de website kunt u ook veel actuele informatie over de Develhof vinden.
4. Predikant
Juist in deze tijd wil ik er zijn voor alle gemeenteleden. U snapt hopelijk dat mijn tijd en mogelijkheden beperkt
zijn, vandaar de oproep om eerst uw pastorale medewerker te benaderen, dan uw wijkouderling. Zij nemen
dan contact met mij op. Wij willen als kerkenraad er voor iedereen zijn, schroom dus nooit om volgens
bovenstaande richtlijnen contact met ons op te nemen.
5. Collectes / kerkelijke bijdragen
Wij willen u vragen om juist in deze periode uw betrokkenheid met de kerk en de wereld tot uiting te brengen
in uw gaven. Nu we als gemeente ook niet meer fysiek bij elkaar mogen komen missen wij de opbrengst van de
collectes. Wilt u blijven bijdragen door uw gaven over te maken op onderstaande rekeningnummers. Wij zijn u
daarvoor zeer erkentelijk.
Kerk

NL33 INGB 0000 2073 94 ten name van
Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt

Diaconie

NL55 INGB 0000 1931 27 ten name van
Diaconie Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt

En vergeet u de Paasdoosjes niet!
6. Kerk open
Vooralsnog blijven zowel de Lindtse kerk als de Kijfhoekkerk elke middag open van 13.30 - 18.00 uur, totdat
mogelijk dit ook verboden wordt vanuit de overheid. Deze kerken zijn open om gewoon even binnen te lopen;
een praatje te maken; een luisterend oor te vinden; stil te zijn. Wij als Develhof sluiten ons daarbij aan. Voel je
vrij en welkom om binnen te lopen! Alleen houdt ook daar rekening met de voorschriften van het RIVM om
minimaal 1,5 meter afstand te bewaren van elkaar.
Afsluiting
Ik bid jullie Gods wijsheid en kracht toe bij alles wat op ons af komt en gaat komen. Laten we elkaar
vasthouden en met en voor elkaar bidden. Ik sluit deze brief weer af met een dankgebed:
Om te bidden en te danken
God van nabijheid, we komen bij U nu het niet meer mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen. Wij zijn door u
geschapen als sociale wezens, wij zoeken elkaar graag op juist in deze moeilijke tijden, maar dat kan nu niet.
Help ons om deze tijd van isolatie en dreiging door te komen. Troost ons met Uw hart en Uw Woorden, met uw
Naam die is ‘Ik ben’, Ik ben bij je ook in de nacht van het leven, ook in die donkere uren. Geef ons
verbondenheid, dat U ons niet alleen met Uzelf verbindt maar ook met elkaar als broeders en zusters van één
Vader.
Help ons om manieren te vinden om elkaar tot steun te zijn, om op te bellen naar wie eenzaam is om tijd te
maken voor elkaar, om elkaar te bemoedigen. We vragen U om rust en vrede in ons hart als we bang zijn. We
vragen U om wijsheid om de juiste beslissingen te nemen, ieder voor zijn of haar eigen situatie en voor hen die
over ons gesteld zijn, dat zij die maatregelen nemen die goed zijn voor ons land en die van levensbelang zijn
voor iedereen.
We bidden voor alle zorgverleners die vaak met gevaar voor hun eigen gezondheid anderen helpen, zieken
bijstaan. Geef ze kracht, geef ze wijsheid om het goede te doen, zegen de handen van de artsen en
verpleegkundigen.
We bidden voor alle gezinnen die thuis zitten met hun kinderen. We bidden dat ze het met elkaar vol houden,
geef hen creativiteit en ontspanning.
We bidden voor al die mensen die nieuw leven verwachten, zij die zwanger zijn. Wilt u het in goede banen
leiden en zorgen dat moeder en kind gezond blijven.
We bidden voor ouderen, eenzamen die vaak hele dagen alleen thuis zitten, waarbij bezoek noodgedwongen
wegblijft. Omring hen met Uw liefde.
Tenslotte bidden wij om solidariteit met en voor elkaar:
Ja, er is angst, maar er hoeft geen haat te zijn.
Ja, er is isolatie, maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja, er wordt gehamsterd, maar er hoeft geen gierigheid te zijn.
Ja, er is ziekte maar de ziel hoeft niet te lijden.
Ja, er is zelfs dood, maar er kan altijd een wedergeboorte vanuit liefde zijn.
Heer, U heeft de dood overwonnen, laten wij dat juist in deze tijd als we toeleven naar Pasen voor ogen
houden Amen.
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,

ds. Eric Matser, Metha van der Net

