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Gemeente ontmoeting nr 7
Beste gemeenteleden,

Zwijndrecht, 22 april 2020

Gisteravond 21 april om 19.00 uur samen met onze kleinzoon Ezmir naar de persconferentie van
onze minister-president mark Rutte gekeken. Ezmir sprong letterlijk een gat in de lucht toen hij
hoorde dat de basisscholen na de meivakantie weer (gedeeltelijk) open mogen. Ik denk dat met hem
heel veel kinderen blij gereageerd zullen hebben op dit nieuws. Zo langzamerhand krijgen we het
coronavirus beetje voor beetje verder onder controle, tegelijk weten we dat we er nog lang niet zijn.
Toch is elke verruiming van de strikte maatregelen een opluchting. Heel veel ouders zullen ook blij
en dankbaar zijn dat hun kinderen in de basisschoolleeftijd vanaf 11 mei weer (gedeeltelijk) naar
school mogen. Ik heb diep respect en bewondering voor al die ouders die de afgelopen weken hun
kinderen thuis onderwijs hebben moeten geven en hebben moeten opvangen. Chapeau voor al die
ouders, dat mag ook wel eens gezegd worden. Ondertussen gaan wij als kerk door met u te
bemoedigen door telefoontjes, kaartjes en bloemen zoals met Pasen. Ook de online diensten
worden goed bezocht en gewaardeerd.
Zondag 19 april, 2e zondag van Pasen
Afgelopen zondag ging ds. Klaas Goverts bij ons voor. Ik mocht ter ondersteuning van Klaas achter in
de kerk zitten, dan had hij een oriëntatiepunt. Ik weet uit eigen ervaring dat het helpt als er iemand
zit om je op te richten in plaats van alleen maar lege stoelen. En wat had hij een mooie boodschap
voor ons naar aanleiding van het gedeelte uit Lucas 24, De Emmaüsgangers. Eén van de twee
mannen die onderweg waren naar Emmaüs was Kleopas, deze naam is afgeleid van de Griekse naam
Cleopatros, wat volgens Klaas ‘sleutel van de Vader’ betekent. Hij opent onze harten, ons verstand,
zoals Hij ook het graf van Jezus Christus geopend heeft.
Zondag 26 april
Aanstaande zondag 26 april hoopt proponent Corine Zonnenberg uit Hardinxveld bij ons de
meditatiedienst te verzorgen. Schriftlezing: Marcus 1:40-45. Corine is theoloog, moeder van drie
kinderen en werkzaam bij Youth for Christ als schrijver, ontwikkelaar en trainer. Op haar site
bijbelborrels.nl publiceert ze creatieve gezinsmomenten rondom de Bijbel. Zij schreef: ‘Ik ben een
Bijbelontdekker’. Aan de hand van experimentjes en opdrachten bij Bijbelverhalen ontdekken
kinderen de Bijbel. De proefjes kunnen ze samen met volwassenen uitvoeren. Na het doen van een
opdracht of proefje (ervaren), volgt het Bijbelverhaal (lezen) waarna er ruimte is voor gesprek en het
opschrijven van gebedspunten (doorpraten). Een mooie manier van geloofsopvoeding die de
Bijbelverhalen tot leven wekt.
Kerk open
Als kerkenraad hebben wij besloten om één middag in de week de Develhof ook open te stellen.
Vanaf as woensdagmiddag 29 april van 14.00 – 16.00 uur bent u welkom in de Develhof voor een
praatje, of een kaarsje aan te steken op het liturgisch centrum. Ook dan geldt de voorschriften van
het RVIM om minimaal 1,5 meter afstand te bewaren van elkaar. Laten we daar met elkaar op
blijven toezien.
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Moderamenoverleg
Het predikantenrooster is besproken in verband met “vakantie” van ds Eric Matser want voor de
komende 3 weken gaan gastpredikanten voor. Over de invulling van de meditatie diensten hebben
woensdag Eric, Rembert en Metha, namens moderamen, en Illa, Toos en Griti namens de
liturgiecommissie overleg gehad. Vanaf zondag 3 mei gaan de organisten aan de dienst meewerken.
Tijdens de dienst zal de organist het betreffende lied spelen en op de beamer de tekst worden
vertoond. Vanaf 3 mei zal dan een film van een lied tot het minimum worden beperkt.
De kijkcijfers krijgen wij iedere week door en laten een flinke stijging zien.
Pastoraat en lief en leed
Herman en Tiny van Hoogdalem (Zalm 58, 3344HD HIA) zitten in spanning over de uislag van de
onderzoeken van Herman. Dinsdag 28 april hopen ze te horen of er nog behandelingen mogelijk zijn
en zo ja, wat. U begrijpt dat dit een spannende tijd voor ze is. Ik heb gelukkig regelmatig contact met
ze en blijf voor ze bidden, bidt u mee. Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB) heeft inmiddels
zijn 3e kuur achter de rug. Begin mei volgen er nieuwe onderzoeken om te kijken of de kuur de
gewenste uitwerking heeft, ook voor Jos en Thea blijft het een onzekere en spannende tijd. Blijft u
ook aan hen denken, ook in uw gebeden. Wat wel een zegen is, is dat we als gemeente tot nu toe
redelijk Corona vrij gebleven zijn, alleen Caroline de Kloe heeft een lichte vorm van Corona gehad,
opgelopen op haar werk in het ziekenhuis, maar is gelukkig weer genezen. Laten we elkaar
vasthouden en blijven bemoedigen in deze onzekere tijden.
Predikant
Anja en ik zouden in de meivakantie enkele dagen naar Engeland gaan, helaas kan ook dat niet
doorgaan. Omdat Ezmir vanaf volgende week ook officieel meivakantie heeft, zal ik af en toe een
dag thuisblijven om iets met Ezmir en/of Anja te doen. Dat neemt niet weg dat ik wel bereikbaar blijf
want juist in deze tijd wil ik er zijn voor alle gemeenteleden. Toch herhaal ik ook de boodschap van
afgelopen weken 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.
Alleen in echt schrijnende situaties kunt u rechtstreeks met mij contact opnemen op 06 51608003.
Ik hoop dat u daar begrip voor kunt opbrengen. Wij willen er als kerkenraad er voor iedereen zijn,
schroom dus nooit om volgens bovenstaande richtlijnen contact met ons op te nemen.
Collectes / kerkelijke bijdragen
Tot gisteren, 21 april, is er € 1.167,95 binnengekomen voor de actie van de Paasdoosjes. Hiermee
kan het aandachtscentrum in Dordrecht mooie dingen organiseren wanneer dat weer mogelijk is.
Als diaconie zijn wij de gulle gevers heel dankbaar. Zodra het aandachtscentrum weer open kan
gaan, zal Aart van Joolingen namens de diaconie van de Develhof een symbolische cheque aan de
leiding van het aandachtscentrum overhandigen.
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven, niet alleen met de Paasactie, maar ook
voor de kerk en de diaconie. De afgelopen week mochten we € 211,50 ontvangen voor de kerk en
€ 62,50 voor diaconie. En een gift € 10,00 van KV voor de kosten van uitzending kerkdienst gemist.
Als waardering voor de organisatie en de aandacht voor onze gemeenteleden.
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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 ook deze brief af met een gebed:
God, het is stil op straat
een kwaad virus waart als een spook rond
over Uw wereld
en wij weten niet hoe en wat en hoelang.
Richt onze ogen op U
en op Uw Zoon Jezus Christus,
die kwam om mensen te redden.
Schenk ons Uw goede Geest
om te vertrouwen
op een nieuwe morgen
Trouwe God, bevrijd ons van zorgen en kom gauw!
Amen.
(gebaseerd op lied 1003 ‘Stil is de straat’)
En tot slot nog een Paasgebed van een kind voor al onze kinderen:
Goede God,
Vandaag zijn we blij en vieren we feest
om wie Jezus is en wat Hij ons leerde door zijn leven en opstanding.
Wij eren hem.
Net zoals de kinderen en volwassenen hem toen eerden.
Hij is onze koning!
Zo heel anders dan alle andere heersers hier op aarde.
Dienstbaar en nederig.
Haast onbegrijpelijk.
Wat een liefde.
Halleluja
Amen
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,
ds. Eric Matser, Metha van der Net

