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Gemeente ontmoeting nr 8
Beste gemeenteleden,

Zwijndrecht, 29 april 2020

Wat was het voor Ria Bredius een verrassing toen ze hoorde dat het koning Willem-Alexander had
behaagd om Ria Bredius-van Witteloostuijn een koninklijke onderscheiding te geven voor het vele
vrijwilligerswerk dat zij ook voor onze kerk en gemeente heeft gedaan en nog steeds doet.
Ook koningsdag mochten we dit jaar anders dan anders vieren dan normaal. Ik vond het
hartverwarmend hoe het koninklijk gezin ons een kijkje verschafte in hoe het op Huis ten Bosch
eraan toe ging, waar ter wereld vinden we dat? Aanstaande maandag en dinsdag, 4 en 5 mei,
herdenken en vieren wij dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd. Het is leuk om te vermelden
dat mijn vrouw Anja op 4 mei te zien is op de landelijke televisie met het verhaal van de
onderduikers op de Orgelzolders van de Breepleinkerk. Afgelopen vrijdagmiddag zijn aldaar opnames
gemaakt door een TV-ploeg van Eén Vandaag. Een 7-minuten durende reportage zal aansluitend aan
het 6-uur journaal bij Eén Vandaag te zien zijn. Haar boek is inmiddels ook vertaald in het Engels (The
Organ Attics. People in hiding in the Rotterdam Breepleinkerk) omdat er veel vraag naar was vanuit
Canada, Amerika en Israël van mensen die direct na de Tweede Wereldoorlog geëmigreerd zijn.
Kinderen en kleinkinderen beheersen veelal het Nederlands niet meer en wilde toch graag het
verhaal lezen, vandaar de vertaling. Burgemeester Aboutaleb heeft het symbolische eerste
exemplaar van de Engelse vertaling afgelopen vrijdag in ontvangst genomen.
Bloemengroet
Zondag 26 april is de bloemengroet bij mevrouw van de Vorm gebracht zij is 95 jaar geworden.
Preekrooster
Afgelopen zondag 26 april heeft proponent Corine Zonnenberg uit Hardinxveld bij ons de
meditatiedienst verzorgd. Via onze website kerkdienst gemist.nl is de dienst ook nog te volgen zeker
aan te raden voor onze jonge gezinnen. Op haar site bijbelborrels.nl publiceert ze creatieve
gezinsmomenten rondom de Bijbel en ze heeft ook een boek geschreven met praktische handvatten om
geloof in het gezinsleven vorm te geven.

Zondag 3 mei, 4e zondag van Pasen
Op deze zondag hoopt ds. Erik Groeneveld weer bij ons voor te gaan.
Richard Bos is deze zondag de organist. Ds. Groeneveld leest met ons Psalm 13, gebedsvertrouwen
en Handelingen 1: 1-14 dat eindigt met de woorden: ‘allen bleven eendrachtig volharden in gebed’.
Wij zien uit naar een inspirerende en bemoedigende dienst.
Moderamenoverleg
Er is geen overleg geweest in verband met koningsdag.
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Predikant en Pastoraat
Anja en ik zouden in de meivakantie enkele dagen naar Engeland gaan, helaas kan ook dat niet
doorgaan. Tot zondag 10 mei zal ik af en toe een dag werken. Mocht u pastorale ondersteuning
willen dan kunt u contact opnemen met Metha van der Net tel. 06-3090 9923 of met uw
wijkouderling of pastorale medewerker. Dat neemt niet weg dat ik wel bereikbaar blijf want juist in
deze tijd wil ik er zijn voor alle gemeenteleden. Wij willen er als kerkenraad voor iedereen zijn,
schroom dus niet om volgens bovenstaande contact met ons op te nemen.
Lief en leed
Herman en Tiny van Hoogdalem (Zalm 58, 3344HD HIA) hebben gisteren, dinsdag 28 april de uitslag
gehad. Helaas geen goede uitslag. Bij Herman zijn op verschillende plaatsen in zijn lichaam
uitzaaiingen gevonden. Hij is doorverwezen naar het Erasmus MC in Rotterdam, daar gaan ze
bekijken of ze nog iets voor hem kunnen betekenen. U snapt wel dat dit voor Herman en Tiny een
grote schok is. Ik blijf met ze in contact. Ook Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB) is
afgelopen week onverwachts weer opgenomen geweest in het ziekenhuis. Thea was even bang voor
corona, maar gelukkig bleek het geen corona te zijn, maar een ontsteking aan een stent die geplaatst
is. Inmiddels is deze stent vervangen en mocht Jos afgelopen zondag weer naar huis. Blijft u ook aan
hen denken, ook in uw gebeden. Ik krijg steeds meer signalen dat gemeenteleden eenzaam worden
en zelfs depressief nu de ‘lockdown’ al zoveel weken duurt. Laten we op elkaar blijven letten en daar
waar kan blijven bemoedigen in deze onzekere tijden, zeker naar mate het langer duurt.
Kerk open
Agelopen woensdagmiddag was de kerk voor de eerste keer open en waren er vier gemeenteleden
die wij mochten begroeten.
De gast dames/heren hebben ook een kopje koffie of thee voor u klaar staan.
Woensdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur bent u dus van harte 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.
Collectes / kerkelijke bijdragen
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven, voor de kerk en de diaconie.
Het hoeven geen grote bedragen te zijn, elke euro is er één! Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk.
De afgelopen week mochten we voor de kerk € 363,00 collectegeld en onder letter L gift € 25,00 en
onder letter B een gift van € 50,00 ontvangen en voor de diaconie de collecte van 26 april € 48,75
en voor algemeen € 115,00. Heel hartelijk dank.
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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 dat op 4 mei
tijdens dodenherdenking zal worden uitgesproken door Hoofdkrijgsmachtrabbijn Menachem
Sebbag. Hij is geboren in Engeland en volgde zijn opleiding tot rabbijn aan het Talmoed College in
Israël en in Amsterdam. Hij is een van de oprichters van de synagoge AMOS (Amsterdam Modern
Orthodox Synagoge) en sinds 2006 hoofdkrijgsmachtrabbijn. In die functie spreekt hij op 4 mei het
Jizkor uit. Dit joodse gebed wordt uitgesproken voor overledenen. Het Hebreeuwse woord Jizkor
betekent letterlijk ‘gedenk’.
Jizkor / Gedenk
‘Hemelse vader, G’d van alle zielen, van levenden en van overledenen;
Zeer barmhartige G’d die in de hemel woont.
Geef rust en harmonie onder de vleugels van uw beschermende aanwezigheid
temidden van de zielen van de heiligen en zuiveren van geest,
die als lichten in de duisternis stralen,
aan de zielen van allen met wie wij ons verbonden voelen,
de mannen, vrouwen en kinderen die in tijden van oorlog werden gedood.
Bron van liefde, berg hen onder de beschutting van Uw vleugels.
Moge onze G’d hen ten goede gedenken,
tezamen met alle heiligen, rechtvaardigen en helden van de hele wereld.
Neem hun zielen op in de bundel van het eeuwig leven,
moge zij rust en harmonie hebben gevonden in de tuin van Eden.
De Eeuwige is hun erfdeel.
Moge de herinnering aan hen in onze harten gegrift blijven van generatie op generatie.
Laten wij daarop zeggen: amen’
En tot slot nog een gebed van en voor de kinderen:
Soms ben ik een beetje bang of verdrietig:
in het donker, of als ik alleen ben.
Maar ik weet dan,
dat ik nooit helemaal alleen ben,
want U bent altijd bij mij.
Dat geloof ik echt,
omdat Jezus het zelf aan ons gezegd heeft:
U bent onze Vader.
U hoort alles, wat wij U vragen,
en geef ons, wat goed voor ons is.
Help mij om hier altijd aan te denken
en dankbaar voor te zijn.
Amen.
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,
ds. Eric Matser, Metha van der Net

