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Gemeente ontmoeting nr 6
Beste gemeenteleden,

Zwijndrecht, 15 april 2020

Wij kunnen met z’n allen terugkijken op twee bijzondere vieringen, op Goede Vrijdag mochten wij stil staan bij
het lijden en sterven van Jezus. Rembert Slotema en ik mochten samen de lezingen uit het passieverhaal laten
horen, afgewisseld door prachtige muziek van Jan Moelker op het orgel, Diana Abspoel op hobo en Debora de
Borst als sopraan. Jammer dat de opnames van het koor ‘Con Amore’ van vorig jaar niet goed tot haar recht
kwam, toch was het al met al een waardige dienst. En afgelopen zondag de Paasdienst. Het is ondanks de
beperkende maatregelen opgelegd door de overheid toch nog een feestelijke dienst geworden. Wij hebben heel
veel positieve reacties mogen ontvangen vanuit de gemeente. Ook tijdens het rondbrengen van de tulpen werden
wij blij verrast met vaak spontane positieve reacties. Het is toch fijn om juist in deze tijd op zo’n manier met
elkaar verbonden te zijn en te blijven. De Paastijd is nog maar net begonnen en loopt tot Pinksteren, 50 dagen
lang.
Deze week geen moderamen overleg geweest in verband met 2e Paasdag.
Bloemengroet
Op 1e Paasdag na de meditatiedienst zijn wij met 25 dames en heren bij gemeenteleden in Zwijndrecht,
H.I.Ambacht, Volgerlanden en Heerjansdam langs geweest. Om namens de Develhof een bosje tulpen, met een
hartelijke groet, bij u langs te brengen. Dit was mede mogelijk door de sponsoring van de bloemen kweker.
Uw reacties waren voor ons als kerkenraad hard verwarmend.
Pastoraat en lief en leed
Helaas hebben Herman en Tiny van Hoogdalem (Zalm 58, 3344HD HIA) slecht nieuws gekregen over de
gezondheid van Herman. Er is kanker bij hem geconstateerd. Hij moet nu nog twee onderzoeken ondergaan om
te constateren om wat voor een kanker het gaat en of er nog behandeling mogelijk is. U snapt dat deze
mededeling hard binnenkomt. Wilt u Herman en Tiny gedenken in uw gebeden en laten weten dat u aan hen
denkt. Teun Griffioen (Duinbeek 2, 3334GC) is weer thuis. Hij moest plaatsmaken voor coronapatiënten en
verplicht naar huis. Hij is wel blij en dankbaar dat hij weer thuis mag zijn, maar de zorg om zijn broze
gezondheid blijft. Blijf ook hen en zijn vrouw Bep gedenken. En tot slot vraag ik om aandacht voor de vele
gemeenteleden die nu geen bezoek meer mogen ontvangen, kent u ze stuur dan eens een kaartje of bel ze eens op.
Iedere vorm van afleiding is nu meer dan welkom. Ik merk dat hoe langer de maatregelen duren, hoe moeilijker
het voor mensen gaat worden. De eerste weken ging het nog wel, maar nu duurt het al zo lang en het einde is nog
lang niet in zicht. Laten we elkaar vasthouden en blijven bemoedigen.
Collectes / kerkelijke bijdragen
Vanaf 1 april t/m 15 april mochten wij € 1.138,00 ontvangen voor de Kerk. De Diaconie de collecte 5 april
€ 104,25 en 12 april € 253,25 en zonder omschrijving (algemeen) € 705,00. Voor de paasdoosjes € 791,95 .
Daar zijn wij als kerkenraad heel erg blij en dankbaar voor het is hartverwarmend dat u zo blijft geven voor kerk
en de Diaconie. Het hoeven geen grote bedragen te zijn, elke euro is er één! Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk.
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Paasdoosjes:
Dit is de laatste oproep voor de Paasdoosjes. Aanstaande zondag willen wij de opbrengst van de Paasdoosjes
bekend maken. Wanneer u nog wilt bijdrage dan graag a.u.b. zo snel mogelijk. Wij tellen de opbrengsten bij
elkaar op en maken dan een cheque die wij op zondag 19 april aan u laten zien. Wanneer het weer mogelijk is
zullen wij de cheque in het aandachtscentrum overhandigen aan Hussein en Petra.
Bij voorbaat dank voor uw/ jullie bijdrage.
Het banknummer van de diaconie is: NL55INGB0000193127 en zet er bij ‘paasdoosje’.
Zondag 19 april, 2e zondag na Pasen
Op deze zondag zal ds. Klaas Goverts met ons stil staan bij Psalm 63, waar de vertalers boven gezet hebben
‘mijn ziel dorst naar God’. Vervolgens leest hij enkele gedeeltes voor uit Lucas 24, De Emmaüsgangers, en zal
hij daar in zijn overdenking verder op ingaan. Verder zal onder andere te horen zijn ‘het Hallelujah’, gezongen
door het Urker Mannenkoor, want de lofzang moet doorgaan ook in deze tijd, of misschien wel juist in deze tijd.

Preekrooster
Zondag 26 april staat Corinne Zonnenberg proponent uit Hardinxveld op het preekrooster. Corinne heeft een
boek geschreven met praktische handvaten en leuke proefjes om geloof in het gezinsleven vorm te geven.
Benieuwd naar haar uitleg voor deze zondag.
Zondag 3 mei gaat ds Erik Groeneveld als gastpredikant bij ons voor.
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Afsluiting
Ik bid jullie Gods wijsheid en kracht toe om het met elkaar vol te houden. Laten we elkaar blijven vasthouden en
met en voor elkaar bidden. Ik sluit deze brief af met een gebed:
Wij zoeken U God,
zoals iemand naar woorden zoekt
voor wat onzegbaar is.
Als wij het diepste uitspreken
dat ons ter harte gaat,
noemen wij dan niet Uw naam?
Als wij voor U zwijgen,
omdat we geen woorden vinden,
komt U dan niet in ons aan het woord?
God,
Die ons zo vreemd zijt
en zo vertrouwd,
dichter bij ons dan wij bij onszelf zijn,
maak ons aandachtig voor Uw aanwezigheid.
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen.
Amen.
En tot slot nog een gebed van een kind voor al onze kinderen:
Lieve Vader in de hemel, hoe bijzonder is het toch dat er tijdens de Corona tijd, zoveel wonderlijke dingen
gebeuren, de lucht wordt schoner, de zeeën helderder, de mensen liever, waarin we Uw ingrijpen en leiding zien.
Elke avond dank ik U er voor. Amen

Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,
ds. Eric Matser, Metha van der Net

