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Gemeente ontmoeting nr 9 
 
Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 6 mei 2020 
 
Was u ook zo onder de indruk van de toespraak van koning Willem-Alexander bij de Nationale 
Dodenherdenking op 4 mei? Met name over wat hij vertelde over zijn ontmoeting met Jules Schelvis 
en wat hij over hem vertelde: Hij doorstond de hel en wist toch als vrij mens weer iets van het leven 
te maken. Veel meer dan dat. “Ik heb vertrouwen in de mensheid gehouden”, zei hij. Als hij het kon, 
kunnen wij het ook. Wij kunnen het, wij doen het samen. In vrijheid.  
En ook werd ik getroffen door de woorden die de koning wijdde aan zijn overgrootmoeder. ,,Wat 
een heilzame en grootmoedige erkenning van het nagenoeg geheel zwijgen van onze toenmalige 
koningin over de vervolging en de vernietiging van Joden’’. In Trouw van vandaag, 6 mei, staat dat 
onderzoeker Jord Schaap heeft ontdekt dat in slechts 3 van de 31 toespraken van koningin 
Wilhelmina vanuit Londen zij verwees naar de Jodenvervolging en ook na de bevrijding heeft ze daar 
nauwelijks iets over gezegd. Wat een moed om dat onder ogen te zien en uit te spreken tijdens 
Dodenherdenking. Rabijn Soetendorp zei hierover: ‘de toespraak laat zien dat de generatie van nu 
doorgaat met lessen trekken’. Laten we het hopen. Op 5 mei waren Anja en ik ’s-avonds in een lege 
Breepleinkerk om een livestream uitzending te maken over de Orgelzolders samen met Martin 
Mans. Indrukwekkend orgelspel omluisterde het verhaal van de Orgelzolders door Anja verteld. Ook 
las Wouter Groenleer een zelfgemaakt gedicht voor met betrekking tot 75 jaar bevrijding en gaat als 
volgt: 
 
Stille Vrijheid 
Het lijkt zó lang geleden 
de grote vreugde van het einde. 
Na 5 jaar strijd, verdriet en pijn 
is het voorbij, maar wat heeft het ons gebracht? 
Hadden we die vrijheid niet eerder verwacht? 
 
De vlaggen gingen uit, we hingen uit de ramen 
we joelden op de straten, er klonk vrolijk geluid. 
We zongen en het Wilhelmus klonk 
op onze wang een vreugde-traan, die helder blonk. 
Wie kan deze vreugde van toen nog beamen? 
 
Vreemde soldaten werden onze beste vrienden, 
hun binnenkomst was een groots onthaal.  
We klommen op hun tanks, we aten samen chocola 
rookten samen sigaretten, we gooiden met 
hun veelkleurige baretten. 
 
Voor Koningin en Vaderland, Oranje Boven 
eindelijk vrijheid, konden we het al geloven? 
Zoveel leed, verdriet en pijn 
zou het nu dan echt voorbij zijn? 
Heeft de vijand ons nu echt verlaten? 
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De schuilplaatsen van hoop op betere tijden stromen leeg 
mensen komen uit hun huizen, stoppen met schuilen. 
Ze komen van zolder, komen uit kerken en holen 
vliegen elkaar in de armen en huilen. 
Verloren familie wordt samen, Gode bevolen. 
 
Het was een eenzame opsluiting, gewoon om wie je bent 
verwijderd van hen die je zo goed kent. 
Van huis en haard verdreven om deze strijd te overleven 
Wees jezelf, je mag er weer zijn 
Herpak en omarm zonder beven dit vernieuwde, bevrijde leven.  
 
Zou nu het gewone leven weer beginnen? 
Kunnen we onszelf herpakken en overwinnen? 
Gaat het leven weer zijn gang? 
Of blijven we nog bang? 
Nee, we zijn vol goede moed, het nieuwe leven wordt begroet! 
 
Elk jaar opnieuw herdenken wij 
hoe ze samen streden, zij aan zij. 
En elk jaar opnieuw danken wij 
die hun leven voor ons gaven, 
jonge helden ver van huis begraven.  
 
Onze jonge helden, ooit thuis weggegaan 
naar een ver en vreemd land 
onbekend, of thuis ooit weer thuis zou zijn. 
Niet voor niets was hun strijd, 
want hun levens werden onze Vrijheid 
 
Die grote vreugde van toen 
heeft nu plaatsgemaakt voor stilte en rust. 
Onze vrijheid wordt nog steeds liefkozend gekust. 
Niet samen op de straat, niet samen vieren 
maar wel verbonden, hier en thuis. 
 
75 jaar, van toen tot heden 
het hoort bij ons verleden. 
We zullen nooit vergeten, 
wij geven de Vrijheid door 
in volle dankbaarheid voor hen die streden. 
 
Wij denken aan toen, we denken aan straks 
wij leven in stilte en vieren in stilte 
om ooit weer uitbundig te zijn. 
Wij danken voor alles, ook in deze tijd 
wij bidden voor allen dat God ons geleidt. 
 
Bloemengroet 
Afgelopen zondag 3 mei waren de heer en mevrouw van den Hoogen 60 jaar getrouwd en werden 
met de bloemengroet namens alle gemeenteleden van harte gefeliciteerd. 
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Moderamenoverleg  
Zondag 26 april vertelde ik u al hoe bijzonder wij het als ambtsdragers vinden om dienst te doen in 
een lege kerk! Wij missen u ook net zoals alle predikanten die voorgaan, maar wij hopen als 
kerkenraad wel dat u zich gezien en verbonden voelt met ons. 
 
De kijkcijfers geven bij de live uitzending een vrijwel constant aantal kijkers ,maar het aantal 
terugkijkers loopt op. Helaas is de dienst van afgelopen zondag niet meer terug te kijken door een 
probleem bij kerkdienst gemist. De oorzaak hiervan is nog niet bekend. 
 
Bij de diaconie moeten de taken van voorzitter en secretaris worden ingevuld en bij het college van 
Kerkrentmeesters de taak van voorzitter. Deze vacatures ontstaan met ingang van 1 januari as.  
 
Preekrooster 
Zondag 3 mei,  4e zondag van Pasen 
Deze zondag ging ds. Erik Groeneveld bij ons voor, helaas is de dienst dus niet na te luisteren.  
 
Zondag 10 mei,  5e zondag van Pasen 
Op deze zondag zal ik de dienst voorgaan omdat ds. Marloes Meijer met haar huisgenoten in 
quarantaine is. Wij wensen haar vanaf deze plaats heel veel sterkte. Het thema van deze zondag is 
‘vrijheid’. Zowel Illa als Leo Lommers zullen deze dienst op orgel en piano begeleiden. 
Wij beginnen met het eerste gedeelte uit Psalm 103, ‘Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn 
heilige naam,die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een 
arend’. Het beeld van de arend ga ik verder uitwerken en in verbinding brengen met ‘vrijheid’. Ook 
zullen we stilstaan bij moederdag.  
 
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 € 192,00 collectegeld ontvangen en voor de diaconie 
de collecte van 3 mei € 22,00 en voor algemeen € 170,00. Heel hartelijk dank. 
 
Lief en leed 
Afgelopen zondag mochten Marijke en Peter van den Hoogen (Haydnstraat 42) hun 60-jarige bruiloft 
vieren. Zorgen zijn er ook o.a. bij Herman en Tiny van Hoogdalem en bij Jos van Noorloos blijft het 
ook spannend hoe zijn ziektebeeld verder gaat verlopen. Zo heeft Annie van der Laars enkele dagen 
in het ziekenhuis gelegen met hartklachten en hoopt dat met poliklinische onderzoeken de oorzaak 
achterhaald kan worden. Laten we vooral in deze tijd na elkaar blijven omzien en daar waar kan 
blijven bemoedigen in deze onzekere tijden. En laten we elkaar blijven opdragen in onze gebeden.  
 
Pastoraat 
Mocht u behoefte hebben aan contact, schroom dan niet om zelf contact op te nemen met of u 
pastorale medewerker of één van de pastorale ouderlingen. 
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Kerk open 
Op woensdagmiddag is de kerk open van 14.00 – 16.00 uur en bent u in de gelegenheid voor het aan 
te steken van een kaarsje, een moment van bezinning of weer om eens in de kerk te kunnen zijn.  
Afgelopen woensdagmiddag zijn er 3 gemeenteleden langs geweest. 
Volgens de voorschriften mogen er drie personen tegelijk in de kerkzaal zijn en ook dan geldt om 
minimaal 1,5 meter afstand te bewaren van elkaar. Laten we daar met elkaar op blijven toezien.  
De kerk is op deze beperkte en verantwoorde manier een vindplaats van Geloof, Hoop en Liefde! 
 
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 weer af met een gebed. 
God, toevlucht in onze nood, 
kracht in onze vertwijfeling en angst, 
vertroosting in ziekte en lijden. 
Wees ons, uw volk, nabij en genadig 
nu wij allen de gevolgen ondervinden 
van het uitgebroken corona-virus. 
 
Wees een Beschermer voor hen 
die dit virus hebben opgelopen. 
Wij bidden voor hen om hoop en genezing. 
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, 
dat zij bij U geborgen mogen zijn. 
 
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn 
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, 
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving. 
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons 
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. 
Versterk ons geloof en onze hoop 
Zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven 
aan uw vaderlijke voorzienigheid. 
Door Christus onze Heer. 
 
En tot slot nog een gebed van en voor de kinderen:  
"In stilte bidden wij tot U..." 
Vaak vatten wij zo een gebed aan, Heer, maar eigenlijk is het nooit stil. 
Als we echt luisteren, horen we U, Heer. 
U spreekt tot ons, overal, altijd.  
Echte eenzaamheid bestaat niet. Steeds bent U er. 
U bent als de beste vriend die luistert naar ons verhaal. Altijd opnieuw. 
Amen 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 


