
                                                                                                                           

Gemeente ontmoeting   nr 4 

 

Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 1 april 2020 

 
Gisteravond 31 maart hebben wij te horen gekregen dat de maatregelen die het kabinet genomen 
heeft om het Coronavirus terug te dringen in stand blijven tot in ieder geval tot en met 28 april. 
  
1. Moderamen overleg                                                                                                                                       
Sinds de maatregelen van de overheid komen wij als Moderamen iedere maandagochtend bij elkaar.   
Naar aanleiding van deze maatregelen is het besluit genomen om de kerkdiensten te houden met zo 
min mogelijk aanwezigen tijdens de dienst. Aanwezig zijn alleen de predikant, ouderling, diaken, 
koster, en medewerker beamer en camera.                                                                                                                         

Op de agenda stond deze week de invulling van zondag Palmpasen, de stille week en Pasen.                   
De liturgie voor de komende zondag willen wij u graag via de mail laten weten. Omdat uiterlijk 
woensdagavond de liturgie gereed is zal de mail Gemeente ontmoeting op donderdagavond worden 
verzonden en hopelijk lukt het de postdienst deze op tijd bij u te bezorgen. Wij bespreken bij 
pastoraat welke zorgen zijn er bij onze gemeenteleden en is onze aandacht zeker nu nodig.  

2. Pastoraat en bloemengroet  
De bloemen van zondag 29 maart zijn bij Piet en Annie Bruining gebracht op donderdag 2 april zijn zij   
55 jaar getrouwd. Op zondag 12 april 1e Paasdag zijn Bep en Teun Griffioen 55 jaar getrouwd. 
 
Mocht u 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.  
 
3. Predikant 
Inmiddels heb ik enkele meditatieve diensten mogen verzorgen via internet. Gezien de reacties die ik 
daarover mocht ontvangen, wordt dit door u gewaardeerd. Voorlopig ga ik daar nog even mee door, 
in ieder geval tot en met Pasen. Daarna zullen we ook gastpredikanten internetdiensten laten 
verzorgen. Hieronder staat vermeld wat u de aankomende stille week mag verwachten.  
 
4. Palmpasen 
Aanstaande zondag, de zondag van intocht naar uittocht, staan we stil bij de intocht van Jezus in 
Jeruzalem en tegelijk ook het begin van de uittocht / de exodus van Jezus. Vanaf aanstaande zondag 
begint de stille week waarin wij gedenken dat Jezus ons vastgehouden heeft over dood en graf heen.  
Jezus heeft laten zien wat God bedoelt met de woorden: ‘Ik laat niet los’, want: ‘Eeuwig duurt zijn 
trouw’. Daar mogen we ook van horen uit Psalm 118 waar boven staat: ‘Danklied tot Gods eer’. Wij 
lezen zondag de verzen 1-6a + 19-29, met als sleutelvers:  ‘Eeuwig duurt zijn trouw’ – wat een 
voorrecht om dit te mogen weten. God houdt ons vast hoe erg de Corona virus ook te keer mag 
gaan. Als tweede lezing natuurlijk het verhaal van de intocht in Jeruzalem. We lezen daarbij uit het 



evangelie naar Mattheus, hoofdstuk 21, de verzen: 1-11. En natuurlijk zijn er weer mooie liederen te 
zien en te horen. En de kinderen komen ook aan bod. Vorige week heb ik gevraagd aan de kinderen 
en hun ouders of zij thuis Palmpasenstokken wilde maken en die op de foto / film wilde zetten. Deze 
worden dan naar ons gemaild en achter elkaar gezet, zo hebben wij toch nog een Palmpasenoptocht, 
al is het ‘op afstand’. Ik hoop dat u kijkt! 
 
5. Vespers + Goede Vrijdag 
Van maandag tot en met donderdag worden er vanuit de Lindtsekerk vespers uitgezonden (alléén 
geluid, te luisteren via www.kerkdienstgemist.nl, en dan zoeken op Lindtse Kerk), deze worden 
verzorgd door achtereenvolgens: 
Maandag   6 april: 19.30 uur: ds. W. van der Schee 
Dinsdag     7 april: 19.30 uur: ds. R.A. Wouda 
Woensdag 8 april: 19.30 uur: ds. W. van der Schee 
Donderdag  9 april: 19.30 uur: ds. W. van der Schee viering Heilig Avondmaal  
Goede Vrijdag 10 april: 19.30 uur: ds. Eric Matser vanuit de Develhof, live uitzending.  
 
Liturgie van Goede Vrijdag is het volgende: 
De muzikale medewerking wordt live verzorgd door Jan Moelker (orgel), Diana Abspoel (hobo) en 
Debora de Borst, sopraan. Verder zullen koralen uit het Johannes evangelie te zien en te horen zijn 
uit opnames van vorig jaar van het koor Con Amore. Rembert Slotema en ds. Eric Matser zullen live 
het passieverhaal weer voordragen vanuit het evangelie naar Mattheus. Tijdens de dienst wordt de 
huidige Paaskaars gedoofd en aan het einde van de dienst door een diaken weggedragen. Met Pasen 
wordt de nieuwe Paaskaars de kerk ingedragen, daarover volgende week meer.  
 
6. Collectes / kerkelijke bijdragen 
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven voor kerk en de wereld (=diaconaat).          
De afgelopen weken mochten we € 785,- ontvangen voor de kerk en € 668,00 voor de diaconie.                
Zo kunnen wij er zijn voor allen die het (financieel) zwaar hebben zijn. Wilt u alstublieft blijven geven 
door uw gaven over te maken op onderstaande rekeningnummers. Het hoeven geen grote bedragen 
te zijn, elke euro is er één! 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! 
Hoe we met de opbrengst uit de Paasdoosjes omgaan leest u volgende week! 
 
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 gebed: 

Lieve God,                                                                                                                                                              
Wat moeten we ervan denken nu het coronavirus zo dichtbij is gekomen en er zo veel mensen in ons 
land besmet zijn?                                                                                                                                                  
We willen vertrouwen dat het goed komt.                                                                                                        
We willen onszelf en anderen niet bang maken.                                                                                                                           
We willen realistisch blijven, verstandig zijn met hygiëne.                                                                                                               
Maar we voelen ook onze kwetsbaarheid.                                                                                                              
We voelen de ongrijpbaarheid en de grilligheid van het virus dat om zich heen grijpt.                                                                                                                  
Sommigen noemen het een hype en het lijkt ineens over niks anders te gaan.                                       
God geef ons open ogen om al het nodige te doen, en de durf om te doen wat we niet hoeven te 
laten. Geef wijsheid aan onze artsen en verpleegkundigen, onze bestuurders en wetenschappers.                           
Geef vertrouwen in hun kunde. Geef geloof in een goede afloop.                                                                                                                              



Geef verbondenheid met wie het aller kwetsbaarst zijn, en met hen die door andere ziekten zich 
kwetsbaar voelen.                                                                                                                                                                 
Ons leven is uit en in uw hand. Behoed ons en bewaar ons.                                                                              
Amen. 

En tot slot nog een gebed van een kind geschreven door Nellie van Manen ter bemoediging voor al  
onze kinderen:  

Lieve Heer, 
 
Alles is anders.  
De school is dicht, we missen onze vrienden, en sport gaat ook al niet door.  
De hele dag thuis is soms ook saai. 
Wilt U in ons huis zijn.  
Zie ons als we ons schoolwerk doen als we lachen en spelen maar ook als ons geduld 
op is en als we bang zijn vanwege dat virus. 
Geef dat we het ook mérken dat U er voor ons bent!  
 
Amen 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 


