
 

Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 11 maart 2021 

 
Aanstaande zondag 28 februari 
Afgelopen zondag hebben wij ondanks de 40-dagen tijd en de corona-maatregelen toch een feestelijke dienst mogen 
houden met de medewerking van Anna Marchrzak, sopraan en  
Lennart Moree op piano en Illa Lommers op orgel. Een kopie van de preek treft u in de bijlage aan. 
Aanstaande zondag 14 maart, de 4e zondag van de 40-dagen tijd, zondag Laetare (Latijn voor Verheugt U), staan we 
stil bij de wonderlijke vermenigvuldiging van vijf broden en twee vissen.  
Jan Moelker bespeelt dan het orgel en Marijke Opmeer zingt voor ons.  
Zondag 21 maart hoopt mijn vrouw proponent Anja Matser weer bij ons voor te gaan, zelf ga ik dan voor in de 
Lindtse kerk.                                                                                                                                                                              
 
Lief en leed 
Afgelopen maandag 8 maart hebben wij mw. Krijna Vreugdenhil-Molenaar begraven. Haar man Frans kon gelukkig 
met hulp van St. Ambulance wens nog bij de uitvaart van zijn vrouw zijn, daar was hij en zijn familie erg dankbaar 
voor. Gelukkig scheen de zon. Op weg naar de laatste rustplaats van Krijna hebben we nog rozen gelegd op het graf 
van Hennie, de dochter van Frans en Krijna. Dit was een ontroerend moment. Tijdens de dankdienst vooraf aan de 
begrafenis hebben we met elkaar stil gestaan bij het slot van Psalm 4:  
In vrede leg ik mij neer 
en meteen slaap ik in, 
want u, HEER, laat mij wonen 
in een vertrouwd en veilig huis. 
 
En hoe toepasselijk is dat voor hoe het leven van Krijna hier op aarde geëindigd is. Kleindochter Joyce belde mij 
maandag 1 maart aan het eind van de middag op omdat Krijna door de artsen was opgegeven. Ze wilde nog één keer 
mij spreken, zo goed en kwaad als mogelijk was, want ze was heel erg benauwd. Ik heb haar nog de zegen mogen 
meegeven en gezegd dat we elkaar weer zien, misschien niet meer hier op aarde maar wel in de hemel. Daarna 
legde zij zich in vrede neer en inderdaad ‘meteen sliep ze in’, een paar uur later is ze overleden. ‘Veilig in Jezus 
armen’, dat is het laatste wat ze tegen mij zei. Vol vertrouwen op haar Heer sliep ze in. Frans Vreugdenhil 
(Plantageweg 37) zal na zijn ontslag uit het ziekenhuis eerst nog verblijven in het zorghotel van Swinhove alvorens hij 
weer naar zijn eigen huis mag. Hij kan wel wat bemoediging gebruiken na het overlijden van zijn vrouw en nog 
vechtend tegen de corona.  
 
Pastoraat 
Onze pastorale medewerkers proberen zoveel mogelijk telefonisch contact te houden met onze gemeenteleden. 
Mocht u nog niet gebeld zijn en toch behoefte hebben aan contact, schroom dan niet om zelf contact op te nemen 
met of u pastorale medewerker of één van de pastorale ouderlingen. Hieronder staan hun telefoonnummers en 
mailadressen nog een keer weergegeven.  
De contactgegevens zijn: 
mw. Annelies Bakker-van de Ven, annelies.j.bakker@gmail.com                  06-411 908 11 
mw. Corrie Hekman-Opmeer, corriehekman@hotmail.com                   610 15 47 of 06-819 499 78  
mw.Jacomien Verschoor-Viergever, jacomienverschoor@upcmail.nl          645 08 33 of 06-308 639 12        
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Moderamen  
Er is deze week geen moderamen vergadering geweest. Op 1 maart was er online een kerkenraadvergadering 
gepland. Het online vergaderen lukte niet bij ieder kerkenraadslid. 
Op de agenda daarom alleen het punt hoe zie jijde toekomst van de kerk ?   
Aan de hand van 3 stellingen : 

a. Is er nog toekomst voor de kerk in de huidige vorm? 
b. Gaan we in de toekomst over naar huisgemeenten ? 
c. Hoe kunnen we het kerkgebouw nog meer benutten? 
d. Hoe gaan we omzien naar elkaar ? 

In Ontmoetingen vertellen wij u meer hierover.  
 

Diaconie                                                                                                                                                                                             
Heeft u in de jubileumdienst tijdens de collecte het filmpje gezien voor ons spaardoel Mercy Ships?                            
Dan weet u dat het een heel mooi spaardoel is en als diaconie hopen wij op een heel mooi eind resultaat.  

U kunt natuurlijk ook uw steun voor dit sympathieke doel laten blijken via de diaconie rekeningnummer   NL55 
INGB 0000 1931 27 van uw diaconie. 

Collectes / kerkelijke bijdragen 
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven voor de kerk en de wereld (=diaconaat). Wilt u alstublieft 
blijven geven door uw gaven over te maken op onderstaande rekeningnummers. 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 
 
 
40-dagen kalender Week 5 en 6 
De 40 dagen kalender Ik ben er voor jou staat voor iedere dag het thema op de website van de Develhof. .  
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Breepleinkerk en de Orgelzolders 
Zoals u mogelijk in Trouw van afgelopen dinsdag 9 maart heeft kunnen lezen zijn wij als bestuur van de SSOR, 
Stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam druk doende om de Orgelzolders open te kunnen houden en er een 
museale functie aan te kunnen geven. Helaas heeft de vorige eigenaar de PGRZ, Protestantse Gemeente Rotterdam 
Zuid de kerk op 31 december verkocht aan één van de huurders de Levend Woord Gemeente zonder vooraf de 
positie van de andere ‘huurders’ veilig te stellen. Dat zijn niet alleen wij als Orgelzolders, maar dat zijn ook de 
activiteiten van de ‘Zingen maakt Blij’ diensten die om de week in de Breepleinkerk worden gehouden en waar zowel 
Wim de Penning (geen onbekende hier in Zwijndrecht) en Martin Mans als organisten veelvuldig aan meewerken. 
Ook mijn vrouw Anja gaat hierin geregeld voor. Wilt u ook dat we hiermee door kunnen gaan dan vragen wij u om 
een petitie te tekenen, u kunt die vinden op: 
https://petities.nl/petitions/search?utf8=%E2%9C%93&search=Orgelzolders&locale=nl 
Hier kunt u uw steun te betuigen. 
 
Afsluiting 
Ik wil deze Ontmoetingsbrief van 2021 afsluiten met een gedicht van Corrie ten Boom, zij zegt in dat gedicht: God 
ziet de boven- en ik de onderkant. Ik hoop dat we leren met God mee te kijken, dan komt alles in een ander 
perspectief te staan.  
 
Mijn leven is een weefsel 
tussen mijn God en mij. 
Niet ik kies uit de kleuren; 
heel doelbewust werkt Hij. 
Soms weeft Hij er verdriet in 
en ik, door onverstand, 
vergeet; Hij ziet de boven- 
en ik de onderkant. 
 
‘Als ’t weefgetouw zal rusten 
en de spoel schiet niet meer om, 
zal God het doek ontvouwen 
en verklaart Hij het ‘waarom’. 
Hoe nodig donk’re draden 
zijn in des Wevers hand 
naast goud-en zilverdraden. 
Zó komt zijn plan tot stand                                – Gedicht van Corrie ten Boom – 
 
En voor de kinderen een lied in de vorm van een gebed alvast ter voorbereiding op de dienst van zondag: 
 
Hij ging van stad tot stad, Hij sprak:                                 
"tot u ben Ik gezonden."                                             
Voor zieken en gewonden 
had Hij een woord, een onderdak 
Refr.: Alles heeft Hij welgedaan. 
Tot wie zou ik anders gaan. 
 
Hij gaf aan blinden het gezicht, 
de nacht heeft Hij verdreven, 
gaf doden weer het leven. 
Waar Hij voorbijging werd het licht. 
Refr.: Alles heeft Hij welgedaan. 
Tot wie zou ik anders gaan. 
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Daags voordat Hij gestorven is 
heeft Hij het brood genomen: 
"Hiertoe ben ik gekomen, 
doet dit tot mijn gedachtenis." 
Refr.: Alles heeft Hij welgedaan. 
Tot wie zou ik anders gaan. 
 
En alwie Jezus' naam belijdt 
zal wonderen verrichten 
en als een lamp verlichten 
de lange gang van onze tijd. 
Refr.: Alles heeft Hij welgedaan. 
Tot wie zou ik anders gaan.           
 
       Met vriendelijke groeten ook namens de hele kerkenraad,  
       ds. Eric Matser  Metha van der Net, voorzitter 
 
Preek van 7 maart 2021 door ds. Eric Matser / Jubileumdienst 
 
Had ze nog maar geleefd, mijn oma, Aartje Matser-Baan. Dat dacht ik verschillende keren bij de voorbereiding van 
deze jubileumdienst, ik had haar van alles willen vragen…. 
Mijn oma is in 1906 geboren, het vierde kind in een rij van 9, dochter van Pieter Baan en Margaretha Los. Zij trouwde 
op 7 april 1940 (net voor het uitbreken van de 2e WO) hier in  Zwijndrecht met mijn opa Jan Matser, zij was toen 34 
jaar oud. Mijn opa was weduwnaar, want bij de geboorte van mijn vader in 1933 is zijn eigenlijke moeder, de eerste 
vrouw van opa Jan op het kraambed overleden. 
Ik heb van mijn vaders kant dus nooit een andere oma gekend dan Aartje Matser Baan. 
 
Zij was 15 jaar oud toen op 11 maart 1921 de eerste officiële kerkenraadsvergadering gehouden werd en de 
Gereformeerde Kerk Zwijndrecht-Groote Lindt een feit was. Mijn oma kwam uit een tuindersfamilie en woonde aan 
Het Slagveld hier in Zwijndrecht. Helaas heeft zij nooit mee mogen maken dat ik hier in 2014 predikant werd. Zij is in 
november 1997 overleden, Anja en ik studeerden toen theologie aan de UvA in Amsterdam. Dat heeft ze dus nog 
wel bewust meegemaakt en daar was ze trots op. Maar zult u zich afvragen wat wilde je oma dan vragen?. 
Natuurlijk of ze nog iets kon vertellen over ‘het houten kerkje’ dat als eerste kerk gebouwd werd en ingewijd op 30 
juni 1922. Zij heeft het ongetwijfeld gekend. Maar ook over een uitspraak die ze ooit deed, ‘dat de katholieken 
volgens haar rechtstreeks naar de hel gingen’. Want de paus was de antichrist. Ja, mijn oma durfde het wel te zeggen 
en was zij niet ook niet ‘een product van haar tijd’?.  
 
Ik weet natuurlijk niet wat de rede geweest is van ds. Hoek om op  eerste Paasdag van 1908 een preek te houden 
over de belijdenis van Petrus uit Matt. 16, maar opmerkelijk is het wel.  
Zou het iets van doen gehad hebben met de opmerking van mijn oma? U zult zeggen in 1908?, de gereformeerde 
Kerk Zwijndrecht-Groote Lindt is toch pas in 1921 opgericht. Ja, maar er werd al wel ‘voorarbeid’ verricht, o.a. door 
ds. Hoek van Heinkeszand. Hij was de pionier van wat later onze kerk zou worden, tevens medeoprichter van de 
Christelijke School, van waaruit de gereformeerde Kerk Zwijndrecht-Groote Lindt is opgericht. 
 
Gelukkig spreken wij tegenwoordig niet meer zoals mijn oma over de Rooms-katholieken en zijn wij elkaar beter 
gaan verstaan. Toch is het wel een feit dat de Rooms-Katholieken hun kerk gebouwd hebben op deze tekst: dat Jezus 
zegt: ‘op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen’, verwijzend naar de uitspraak van Petrus. Volgens de Katholieken 
is Petrus dan ook de eerste Bisschop  
en is de huidige Paus Franciscus de 266e paus / bisschop sinds Petrus. 
Maar de vraag is waar de uitspraak ‘op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen’ betrekking op heeft. Laten we eerst 
eens kijken in welke context deze uitspraak gedaan is. 
Jezus en de discipelen waren aangekomen in Caesarea Filippi,. 
En Caesarea Filippi is gebouwd ter ere van Caesar Augustus door Filippus, de zoon van Herodes de Grote. Het hele 
Romeinse Rijk was daar als het ware present. 
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Boven de stad verheft zich een witte tempel van marmer, die Herodes de Grote reeds had gebouwd ter ere van 
Augustus. Boven de tempel tekenden zich de bijna drieduizend meter hoge toppen van het Hermongebergte af. Dat  
alles maakte een heel imposante indruk. Tegen deze achtergrond, klinkt de vraag van Jezus aan Zijn discipelen: ‘Wie 
zeggen jullie dat Ik ben?’  
 
Dan komt daar de belijdenis van Petrus.  Juist tegenover heel die keizercultus,  
tegenover heel dat Romeinse Rijk en alle andere machten: is daar de belijdenis: ‘U bent de Christus, de Zoon van de 
levende God ‘ Dat is een proclamatie, een getuigenis tegenover al die machten en krachten, die daar 
vertegenwoordigd zijn. 
NIET zij hebben het voor het zeggen, maar U, de Zoon van de levende God. 
 
Het krioelde in die stad van afgodsbeelden, verwijzend naar allerlei machtshebbers en goden. 
En nu zegt Petrus: niet die doden beelden hebben het voor het zeggen, maar U, de zoon van de levende God. En dan 
zegt Jezus tegen Petrus: Zalig ben je, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn 
Vader, Die in de hemelen is. Wat je nu belijdt heb je niet van ‘horen zeggen’ niet van mensen, maar van God zelf. 
Van ‘Mijn Vader, die in de hemelen is’, zegt Jezus. En Ik zeg u, vervolg Jezus, op deze petra zal Ik Mijn gemeente 
bouwen. 
 Op wélke petra gaat Jezus zijn gemeente nu bouwen?  
Op die belijdenis van Petrus!  
Op die openbaring die Petrus van God de Vader mocht ontvangen: 
‘U bent een steenrots en op deze steenrots, op die belijdenis, bouw Ik de gemeente’. 
En ook wij de gereformeerde Kerk Zwijndrecht-Groote Lindt bouwt nog steeds voort op deze belijdenis van Petrus. 
En voegt Jezus daaraan toe:   
en ‘de poorten van de hel / het dodenrijk zullen haar niet overweldigen’.  
Waarom nou juist ‘die poorten’?  Hoe word je nu overweldigd door een poort?  
 
In het oude Oosten had elke stad zijn poorten. In de poorten zaten de rechters en de oudsten.  
In de poorten van een stad vielen de beslissingen. Daar was de gemeenteraad.  
Daar zetelde om het in tegenwoordige termen te zeggen ‘het parlement’.  
Zij bepaalde de wetten. Zij bepaalde ook over ‘leven en dood’.  
Vandaar dat Jezus sprak over ‘de poorten van het dodenrijk’, poorten van de Hadus in het Grieks. 
Je kon in die poorten zomaar ‘te dood’ worden veroordeeld. En nu zegt Jezus: welke doodvonnis er ook verzonnen 
wordt binnen de poorten, het zal de gemeente niet verwoesten.  
Want Ik (Jezus) zal u (Zijn gemeente) de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven. 
Als er sprake is van sleutels, moet er ook sprake zijn van poorten. Poorten van het Koninkrijk de hemelen. Dus niet 
alleen ‘de wereld’ heeft poorten, de gemeente heeft die ook.  
Jezus zegt niet voor niets tegen Petrus in Joh. 14:1,2: 
In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. 
Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Want als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen, de 
eeuwige God. Van wie geschreven staat: 
De eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige armen. (Deut 33: 27) 
Dit beeld zien we ook terug in Psalm 91, waar de  eerste officiële kerkenraadsvergadering van 11 maart 1921 mee 
geopend werd: 
De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. 
Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. 
En vanuit Psalm 127:  
Als de Here het huis niet bouwt,  tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan.     
De gemeente heeft dus ook poorten.  
In deze psalmen gaat het over een woning en een huis.  
Twee prachtige beelden van de gemeente, beelden waarvan wij, de gemeente van Jezus, de sleutels in handen 
hebben. Wat een voorrecht, maar ook wat een verantwoording. 
Niet voor niets zei Jezus in die tijd nog tegen Petrus en de andere discipelen:  
Ik verbied je tegen iemand te zeggen dat Ik, Jezus, de Christus, de Messias, de Gezalfde ben. 
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Waarom mochten ze dat nog niet zeggen? Omdat ze nog geen flauw idee hadden wat het inhield om ‘de Gezalfde’ te 
zijn. Niet voor niets staat er in het vervolg van Mattheus, direct na die belijdenis van Petrus: ‘Van toen aan begon 
Jezus Christus (nu wordt er dus ‘Christus’ aan de naam toegevoegd) zijn discipelen te tonen dat Hij naar Jeruzalem 
moest gaan en veel lijden’  Matt.16:21. 
Juist nu, in deze 40-dagen tijd staan we opnieuw stil bij de weg die Jezus moest gaan. 
De weg van lijden. 
De weg van vernedering door ‘de mannen in de poort’, de leidslieden, de machtshebbers. 
De weg die leidde tot de dood, ja tot de dood aan het kruis. 
Maar daar bleef het niet bij. 
Na drie dagen wordt Jezus door Zijn en onze Hemelse Vader opgewekt uit de dood. 
Als begin van de opwekking van alle mensen, zoals zo treffend geschreven staat: 
Vanwege de zonde van één mens, Adam, kreeg de dood macht over alle mensen.  
Maar dankzij één mens, Jezus Christus, zullen wij allemaal eeuwig leven,  
samen met Hem. (Rom. 5) 
Dus ja, oma, de katholieken ook, maar dat zult u zelf al wel ondervonden hebben. 
Want de overwinning van Jezus Christus op de dood is niet exclusief maar inclusief.  
Dit is de goede boodschap die ook in de toekomst vanuit deze kerk verkondigt mag worden, ‘opdat wie binnen 
treden het licht mogen zien’. 
Want zegt Jezus: ‘Ik ben het Licht der wereld’, wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het 
licht des levens hebben (Joh. 8:12). 
 
Tot slot, hoe ziet de toekomst voor onze kerk eruit? 
Wij weten het niet. We zijn allemaal plannen aan het maken, kijken hoe we ook door de weeks meer kerkelijke 
activiteiten kunnen ontwikkelen. Of we kunnen fuseren met de Bethelkerk en de drie hervormde gemeentes in 
Zwijndrecht. Hoe we een feestelijke dienst kunnen organiseren als we weer eindelijk met zijn allen bij elkaar mogen 
komen. Hoe we in 2022 het 100-jarig bestaan van de kerk (het houten kerkje) echt feestelijk kunnen gaan omlijsten. 
Eén ding weet ik zeker, de kerk zal altijd blijven bestaan. Misschien niet in de huidige vorm, misschien met minder 
mensen, maar zolang Jezus niet teruggekeerd is op deze aarde blijft Hij het Hoofd en wij als gemeente het lichaam. 
En niets in deze wereld kan dat ongedaan maken. 
En de belofte voor deze aarde en haar mensen blijft staan: De steppe zal bloeien  de steppe zal lachen en juichen. 
Amen 
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