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Gemeente ontmoeting   nr 5 
 
Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 8 april 2020 
 
Afgelopen zondag op Palmpasen hebben de kinderen extra aandacht gekregen. Op mijn oproep om thuis met de 
kinderen een Palmpasenstok te maken is gehoor gegeven. Dit leverde enkele leuke filmpjes en foto’s op en weer 
veel leuke reacties! Zo proberen wij als kerk er te zijn voor de ouderen, maar ook voor de jonge gezinnen met 
hun kinderen. Ik merk zelf hoe zwaar het is om de hele dag kinderen om je heen te hebben. Gelukkig neemt Anja 
het grootste deel voor haar rekening. Vanaf deze plaats wil ik jullie allemaal veel geduld, creativiteit en  kracht 
toe wensen, want het valt niet mee. 
 
Moderamen overleg                                                                                                                                         
Deze week hebben wij de meditatiedienst van afgelopen zondag besproken want helaas kwam bij het 
kindermoment het geluid jammer genoeg niet goed over. Aan de beamercommissie zal worden gevraagd of 
hiervoor een oplossing is. Verder is ook de informatie die aan de gastpredikanten moet worden gemeld 
besproken. En van de classispredikant hebben wij een brief ontvangen over viering van het Heilig Avondmaal in 
deze tijd. In een volgende Gemeente ontmoeting komt ds Eric Matser hierop terug. Ontmoetingen heeft u 
inmiddels via de email ontvangen en hopelijk leest u deze ook met veel plezier.                                                                            
 
Pastoraat en bloemengroet  
De bloemen van zondag 5 april Palm Pasen zijn bezorgd bij Herman van Hoogdalem als groet en bemoediging 
van onze gemeente. 
Aandacht is er zeker voor elkaar dat laat u ons weten en wij als kerkenraad merken het ook.             
Het is zo belangrijk aandacht geven aan elkaar en dat moeten als gemeenteleden zeker blijven doen. 
 
Lief en leed 
Woensdag 25 maart jl. werd Rachel Igone, dochter van Roderik en Miriam en zusje van Sascha en Vesper van 
Zijderveld geboren. Met Miriam en Rachel gaat het goed. Wel zal de kraamtijd door de huidige omstandigheden 
anders zijn. Fijn als u aan ze wilt denken, Havenkant 2, 2995 BD Heerjansdam. Wat ook een heugelijk feit is, is 
dat Teun en Bep Griffioen (Duinbeek 2, 3334 GC) aanstaande zondag 12 april, 1e Paasdag, 55 jaar getrouwd 
zijn. U weet dat de gezondheid van Teun achteruit gaat, maar hij is weer thuis. Bezoek is in verband met het 
corona niet mogelijk, het zou fijn zijn als u Teun en Bep op een andere manier wilt verrassen.  
 
Diaconie de Paasgroeten actie PKN voor gedetineerden 
Op 1 maart, het begin van de 40-dagentijd, werden er 40 kaarten na de dienst door u meegenomen met het 
verzoek deze in de Develhof met uw persoonlijke groet en de postzegel op het deel waarmee de ontvanger zelf 
een kaart aan iemand kan sturen, weer in te leveren. Helaas tot op heden werden er slechts 14 kaarten 
retour ontvangen. 
Een belangrijke reden kan de Covid-19 ramp zijn en de de kerk is helaas dicht. De PKN heeft om deze reden de 
actie verlengd. Dit jaar heeft uw persoonlijke groet/wens nog veel meer waarde, omdat gevangenen ook beperkt 
zijn in hun vrijheden i.v.m deze ramp. Daarom dit jaar wat extra moeite gevraagd, dit valt toch ook onder omzien 
naar elkaar? 
De oplossing voor de kaarten is: de buitenbrievenbus van de Develhof, ds. Matser of de koster kijken er 
regelmatig in of de brievenbus van Pïet Visser, Klaproosstraat 26.  
Voor de duidelijkheid nog even: de dubbele kaart. Op het bovendeel uw groet/wens ZONDER postzegel. 
Onderste deel: ZONDER tekst MET postzegel. Enkele kaart: Alleen met uw groet/wens  ZONDER postzegel in 
te leveren.  
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Paasviering 
Voor mij is Pasen het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. En ondanks het feit dat we als gemeente niet samen 
kunnen komen hopen wij er toch een feestelijke dienst van te maken. De eerste lezing is een gedeelte uit Psalm 
136, waarin Gods trouw en goedertierenheid zo prachtig wordt verwoord. In die hele Psalm komt 26x het woord 
goedertierenheid voor, God blijft trouw van a tot en met z. Daar gaan we ook naar kijken en luisteren “Loof de 
Heer, want Hij is goed’, om nooit meer te vergeten. De 2e lezing is uit Johannes 20: 1-18, het 
Opstandingsverhaal. Ik zal stil staan bij de verschillende reacties die de mensen rond het open graf hadden:  
- zien en niet geloven (Petrus),  
- zien en wel geloven (Johannes)  
- en horen en geloven (Maria) 
Het verhaal van de opstanding van Jezus Christus is pas echt te verstaan als we de Schriften in zijn geheel 
verstaan, anders blijft het ongeloofwaardig. Daarover in de overdenking meer. Ook tijdens deze feestelijke dienst 
zal er muzikale medewerking worden verleend.  Annelies Bakker en Marijke Opmeer zullen live een 3-tal 
prachtige liederen voor ons zingen. En natuurlijk sluiten we ook deze internetdienst af met het bekende Paaslied: 
‘Christus onze Heer verrees’, zingt u thuis met ons mee! 
 
Preekrooster 
Zondag 19 april 
Pasen loopt door tot Hemelvaartsdag. Op de 2e zondag na Pasen hoopt mijn collega, vriend en leermeester ds. 
Klaas Goverts bij ons voor te gaan.  
 
3e zondag na Pasen, 26 april  
Op het preekrooster voor deze zondag staat proponent Corinne Zonnenberg.  Corinne is al eerder bij ons 
voorgegaan. Zij schreef een boek met praktische handvatten en leuke proefjes om geloof in het gezinsleven vorm 
te geven. Wij zijn benieuwd met welke boodschap zij komt.  
 
Collectes / kerkelijke bijdragen 
COLLECTEN Zondag  1                                                      Zondag 8 maart                                                                                               
1e collecte: kerk                              € 177,76         1e collecte: kerk                                                 € 151,60                                                                                                                     
2e collecte: eredienst                        € 152,00         2e collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat     € 193,46                                                                                      
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven voor kerk en de wereld (=diaconaat).          Zo kunnen 
wij er zijn voor allen die het (financieel) zwaar hebben zijn. 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 
Paasdoosjes: 
Kinderen en gemeenteleden hebben de afgelopen weken gespaard in de uitgereikte spaardoosjes. Het was mooi 
hoe Petra Jongekrijg en Houssein op zondag 1 maart hiervoor aandacht vroegen en er zijn heel veel doosjes 
meegenomen. Helaas kunnen Houssein en Petra en niet bij zijn om op eerste Paasdag de opbrengst van de 
paasdoosjes in ontvangst te nemen maar natuurlijk kunnen wij wel zorgen dat het Diaconaal Aandachtscentrum 
de opbrengst krijgt. Hierbij het verzoek aan alle spaarders om voor Pasen de doosjes open te maken en het 
bedrag graag overmaken op de rekening van de Diaconie onder vermelding van ‘opbrengst paasdoosje’.  Wij 
tellen de opbrengsten bij elkaar op en maken dan een cheque die wij zullen laten zien op zondag 19 april. 
Wanneer het weer mogelijk is zullen wij de cheque in het Aandachtscentrum overhandigen aan Hussein en Petra.                           
Bij voorbaat dank voor u en jullie bijdrage.  
Het banknummer van de diaconie is: NL55INGB0000193127 en graag vermelden “paasdoosje”. 
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Afsluiting                                                                                                                                                                              
Ik bid jullie Gods wijsheid en kracht toe om het met elkaar vol te houden en sluit af met een Paasgebed: 
 
Pasen 
 
Eeuwige en liefdevolle God, 
In deze dagen lijden wij met U mee. 
Met de dood van die ene mens: 
Jezus van Nazareth. 
In pijn en smart moeten we Hem, 
laten gaan in het leven, 
om te ondervinden, 
dat de dood geen eindpunt is, 
maar een nieuw begin. 
Een nieuw begin van leven, 
om met U op weg te gaan, 
erop vertrouwend, 
dat u warmte brengt in ons hart, 
en licht op ons pad.. 
God, geef ons met Pasen, 
de rust en vrede, 
om bij U te zijn, 
om bij te mogen blijven, 
Geef ons geloof en besef, 
dat wij met U, 
gelukkig mogen zijn in dit leven. 
Geef dat wij beseffen, 
dat onze grenzen  
niet Uw grenzen zijn. 
En dat wij 
in leven en sterven 
getekend zijn in Uw hand. 
 
Amen.                                        
 
Een gebed van een kind voor al  onze kinderen:     
 
God, het is Pasen vandaag.      
Jezus is opgestaan uit het graf.                                                                                                                                                                                  
Wij hebben de paaskaars gezien, het licht van Jezus.  
Wij hebben al die andere dingen gezien die bij Pasen horen.                                                                                       
Wat zijn er vandaag veel verhalen!                                                                                                                          
We bidden dat dat licht van Pasen mag schijnen, God, in onze wereld.                                                                
Om blijdschap te brengen.                                                                                                                                           
Om mensen te helpen die alleen zijn of verdrietig.                                                                                                
Dat donkere stenen mogen veranderen in stenen met veel kleuren.                                                                   
Dank U wel God, U maakt ons blij, U hoort bij ons.                                                                                                 
Amen.                
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,                                                                                                             
ds. Eric Matser,  Metha van der Net 


