
  

Beste gemeenteleden,             Zwijndrecht, 29 april 2021  

Aanstaande zondag 2 mei en zondag 9 mei  

Zondag 2 mei gaat voor het eerst in de Develhof ds. Frits Renes voor. Ik ken ds. Renes vanuit de Open 

Hof in Ommoord, de kerk waar wij als gezin vroeger kerkten. Ds. Renes studeerde Nederlandse taal- 

en letterkunde in Leiden. In Utrecht studeerde hij Theologie en daarop volgde een studie die deze 

twee studies verbindt: Theologie en Neerlandistiek. Op het Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam 

doceerde hij van 1993 tot 2019 Nederlandse taal- en letterkunde en Kunstgeschiedenis en 
incidenteel (klassiek) Grieks. Van 2011 tot zijn emeritaat was hij predikant in Puttershoek. Daar ben ik 

laatst een keer voorgegaan nu is hij bij ons uitgenodigd.   

Zondag 9 mei hoopt Jan Willem van der Straten (alias: Dominee Baardmans) bij ons voor te gaan. Hij 
is theoloog en geestelijk verzorger.  

  

Mei vakantie  

Anja en ik hopen van vrijdag 30 april tot woensdag 5 mei een paar dagen weg te zijn naar Bergen 

(Noord-Holland). Lekker wandelen en weer nieuwe inspiratie opdoen. Zoals gebruikelijk kunt u in 

deze periode in dringende gevallen weer een beroep doen op één van mijn collega’s. Neemt u 

daarvoor contact op met onze voorzitter, mw. M. van der Net (voorzitter@develhof.nl / 0630909923) 

of onze scriba, dhr. R. Slotema (scriba@develhof.nl / 0645582658).   

  

Lief en leed  

  
Ik begin dit keer met een heugelijke mededeling. Het heeft zijne Koninklijke Hoogheid behaagd om ... 

ons gemeentelid dhr. Arrie den Hoed te onderscheiden als Lid in de orde van Oranje Nassau. Arrie is 

al 48 jaar als vrijwilliger heel actief in de kerk, eerst in de Gereformeerde kerk in Ridderkerk (1972-
1974), na verhuizing naar Zwijndrecht achtereenvolgens in de Bethelkerk (1974-1984) en sinds 1985 

in onze kerk, de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht-Groote Lindt tot januari 2020. In die 48 jaar heeft 
Arrie als vrijwilliger vele functies mogen bekleden: lid van de beroepingscommissie, secretaris van de 

diaconie, ouderling, penningmeester van de diaconie, vertegenwoordiger namens onze kerk in de 

classis Dordrecht, penningmeester van de ZWO, kortom Arrie heeft zich al die jaren met hart en ziel 
actief ingezet als vrijwilliger binnen de kerk. Het is dan ook volledig terecht dat hij nu voor al zijn 

verdiensten onderscheiden is.                                                                                                                              1 



Mw. A.P.  de Weerdt verblijft in Swinhove (afd. Walburg, Kamer 2). Zij heeft longontsteking gehad 

maar knapt gelukkig weer wat op. Ze is vermagerd en haar arm zit nog in het gips wat fysiek ongemak 

betekent. Mw. M. de Moor (Voorn 28, HIA) heeft het zwaar. Mede door haar handicap (ze zit in een 
rolstoel) en de corona komt ze nergens meer. Een kaartje ter bemoediging zou haar goed doen. 

Helaas heeft Mw. Ineke van Bochove (Ooievaarsplein 100) te horen gekregen dat zij niet geopereerd 

kan worden. Een enorme teleurstelling voor haar. Ze had zo gehoopt dat door een operatie de 
kwaliteit van leven nog wat verder zou kunnen toenemen. Nu moet ze leren omgaan met haar 

beperkingen en pijn. Ook Dhr. J. Walinga (Groenestein 7) is nog steeds aan het revalideren. 
Hieronder volgt een stukje van zijn hand:  

 

‘Na mijn 2e rugwervel operatie in november, kwam er geen verbetering in het zelfstandig lopen, na 
controles werd besloten eind maart nogmaals een MRI te maken doch deze gaf geen perspectief 

voor nog een operatie en werd besloten met chirurg en de arts van de pijnpoli om door rugwervel 

injecties tot resultaat te komen. Vrijdag j.l. heb ik een eerste injectie gehad en nu maar geduldig 
afwachten of het resultaat mag hebben. Wij willen een ieder bedanken voor de warme belangstelling 

en wensen die wij mochten ervaren. 
 Met vriendelijke groet, Jaap en Janny Walinga’.  

 

Mw. W.C. van Nugteren (Beethovenlaan 156) is gevallen en een paar dagen opgenomen geweest in 

het ziekenhuis ter observatie vanwege nekklachten. Zij is inmiddels overgebracht naar Swinhove  

(1e verdieping, K. 104), in verband met de coronamaatregelen mag ze nog geen bezoek ontvangen, 

een kaartje sturen kan natuurlijk wel. Wilt u de mensen genoemd maar ook zij die niet genoemd zijn 
en het zwaar hebben gedenken. Namens hen alvast bedankt!  

In de bijlage de rouwkaart van ons gemeentelid mevrouw Ella Verhoeven-Middelhoek, ’t Anker 65.  

  

Moderamen overleg  

Zondag na de dienst zal er aandacht worden besteed aan het lintje van Arrie den Hoed, Haydnstr.20  

voor de vele jaren en de taken die hij voor de diverse kerken heeft verricht.  

De corona cijfers zijn nog niet goed maar toch zijn wij al aan het nadenken als we weer met elkaar 

naar de kerk mogen komen. Hiervoor is al een werkgroep samengesteld die in juni met elkaar een 

feestelijk programma zal gaan bedenken.    
Het zal spannend zijn hoe het met de besmettingen zal gaan nu er een kleine versoepeling is.  

Er is daarom besloten dat voorlopig nog steeds 30 gemeenteleden de kerkdienst kunnen bijwonen. 

Na 14 jaar zal in september a.s. Mw  Wil van de Klein-Voordendag stoppen met haar bezoekwerk in 
de tehuizen u begrijpt dat we op zoek zijn naar ….. u misschien ?  Ik hoop veel telefoontjes te krijgen !  

Ook zijn we nog op zoek naar versterking voor het kerkelijk bureau!  Helpt 

u mee om deze vacatures op te vullen ?  
  

Pastoraat De pastorale ouderlingen:  

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 49978  

Mw. Jacomien Verschoor-Viergever, jacomienverschoor@upcmail.nl  645 08 33 of 06-308 639 12    

  

Diaconie                                                                                                                                                                    
40-DAGEN SPAARACTIE DEVELHOFGEMEENTE VOOR MERCYSHIPS AFGEROND                      
Namens onze gemeente mogen we een cheque van € 2.500,00 !! gaan overhandigen. Wat een geweldig resultaat.   
Het ingeleverde collectebusje onder de letter V bevatte € 125,00. Heel hartelijk dank voor uw bijdragen!     

In de komende weken kunt u een brief verwachten voor de voorjaarsactie van de diaconie. 
De diaconie ondersteund vele doelen en die willen wij met uw hulp blijven ondersteunen. 
Blijft u meehelpen voor de mensen die het minder hebben dan wij. 
                                           2 



 

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  

  

Afscheid van dhr. Rien van Linschoten als kerkrentmeester.  

Op 20 april jl. heeft het College van Kerkrentmeesters afscheid genomen van Dhr. Rien van 

Linschoten, in verband met het beëindigen van zijn vrijwilligerswerk als Kerkrentmeester.  

Na maar liefst ruim 22 jaar heeft hij zijn taak als Kerkrentmeester beëindigd.  

Veel afspraken werden door Rien perfect ten uitvoer gebracht. Zoals het verhuren van de diverse 

ruimtes in Develhof kerk, aan heel veel belangstellenden die op verzoek gebruik maakten  

van ruimtes in Develhof kerk. Ook coördineerde hij de jaarlijkse de vele onderhoudswerkzaamheden 
van bijvoorbeeld, de schilder, dakbedekking, CV-installatie, etc.  Zijn samenwerking met de kosters 

was alle jaren uitstekend. Vanuit het College van Kerkrentmeesters is Rien hartelijk bedankt voor zijn 

intensieve en langdurige vrijwilligerswerk.  

  

Nu Rien het College van Kerkrentmeesters heeft verlaten is er al sinds enige tijd een vervangende 
Kerkrentmeester aanwezig. Vanaf eind vorig jaar heeft Dhr. Floor Groeneveld zich bereid verklaart de 

taak als Kerkrentmeester te gaan uitvoeren. Hiervoor heeft het College van Kerkrentmeesters een 

groot vertrouwen in de inzet en deskundigheid van Dhr. Floor Groeneveld. Dus bij het verzoek om 

een ruimte te huren van Develhof kerk moet dit geregeld worden via Dhr. Floor Groeneveld. Zijn 

contactadres is floorenmarijkegroeneveld@hetnet.nl of 06-22603806.  

Namens College van Kerkrentmeesters, C. van Breugel  

  

Ongelovige Thomas?  

Door de traditie hebben wij vaak een negatief beeld gekregen van Thomas, hij is niet voor niets de 

geschiedenis ingegaan als de ‘ongelovige Thomas’. Maar is dat terecht? De naam van Thomas 

(Aramees), één van de discipelen van Jezus, betekent tweeling; de toenaam Didymus (Grieks) 

betekent ook tweeling. Vandaar dat er oude tradities zijn die zeggen: weet je wat het diepste 
verlangen was van Thomas’ hart? Omdat hij er een was van een tweeling verlangde hij naar zijn 

andere helft. Zo heeft hij gezocht naar Jezus als naar zijn tweeling broer. Zou ik datgene kunnen 

vinden wat ik mis in mijzelf? Tweelingen kunnen sterk op elkaar afgestemd zijn en veel met elkaar 
gemeen hebben.   

  

“Wanneer zal hij komen, mijn tweelingbroeder, de helft die ik mis?”   

Is dat niet het diepste verlangen geweest van Thomas? Ergens voelde hij in zich de leegte, het gemis, 

de verborgen eenzaamheid van zijn ziel. Hij verlangde ernaar om weer compleet te worden, om weer 

volledig mens te zijn.   
Compleet worden: wat dat betreft zijn we allemaal Thomassen.   

Zo begrijp je Thomas ook wat beter en begrijp je ook waarom hij soms wat somber overkomt. Hij 

kende het heimwee. Een uitspraak van Thomas in het Johannes-evangelie luidt:   
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«Thomas dan, genaamd Didymus, zeide tot zijn medediscipelen: Laten wij ook gaan om met Hem te 

sterven»  Joh.11:16.  

  

Hij voelde zijn verbondenheid met Jezus. Hij wist zich lotsverbonden en verweven met Hem. Laat ons 

dan met Hem sterven, laat ons ook met Hem opstaan, laat ons lot met Hem verweven zijn. Daarom 

wachtte hij ook na Pasen tot de achtste dag.   
Ongelovige Thomas? Nee, het gaat veel dieper. Hij wilde wéten of de opgestane Jezus dezelfde was 

als Degene die ook het lijden had doorgemaakt. Is daar wel de continuïteit tussen gisteren en 

vandaag? Is dit wel Dezelfde, die weet van mijn pijn en mijn gemis? Alleen als Hij dezelfde is van 
gisteren dan is Hij ook dezelfde van morgen en kunnen we samen één worden in diepte en hoogte, in 

lief en leed. Dat was het heimwee van Thomas.   

Laten we daar maar veel respect voor hebben en allemaal Thomassen worden. We zijn allemaal 

tweelingen en wij wachten op onze andere helft, op Hem die ons compleet maakt. Die onze tekorten  

aanvult.             (Bron: ds. K.D. Goverts)  

  

Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de kerkenraad,   

Ds. Eric Matser   Metha van der Net, voorzitter  
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Bijlage: Preek Develhof, 25 april 2021   

Toen ik nog als bedrijfsadviseur werkte heb ik vaak leiderschapstrainingen gegeven.   

Hierin kwamen verschillende vormen van ‘Leiderschap’ aan bod. Tijdens deze overdenking wil ik een 

paar van die leiderschapsstijlen met u doornemen. Ieder van ons krijgt van jongst af aan te maken 

met ‘leiders’. Dat begint al met je vader en moeder, zij voeden je op en  ‘leiden’ je op die manier naar 

een zelfstandig functioneren. Zij hanteren hiervoor vaak onbewust een bepaalde leiderschapsstijl.  

Vorig week heeft collega ds. Marloes Meijer gevraagd waar een herder / een leider allemaal aan 

moet voldoen.  Toen kwam er als antwoord: Hij of zij moet vertrouwen scheppen, verbinden, 
grenzen aangeven en vooral goed kunnen luisteren. En ieder doet het op zijn of haar eigen manier.  

  

Dat het ook wel eens mis gaat hebben we kunnen zien in de documentaire die gemaakt is over de 

kinderen van Ruinerwold.  Vader Gerrit Jan van D. wilde ‘zijn kinderen’, zijn schaapjes beschermen 

tegen de grote boze buitenwereld. En hij sloot ze letterlijk op, hij corrigeerde ze met harde hand en 
indoctrineerde zijn kinderen met zijn ideeën over wie hij was en wat zijn roeping was hier op aarde 

met alle gevolgen van dien. Gelukkig hebben de meeste van ons niet zulke traumatische ervaringen 

opgelopen in hun jeugd.  Maar toch, elke ouder hoe goed ook bedoeld maakt fouten en gelukkig is 
het de wederzijdse liefde tussen ouders en kinderen die ervoor zorgt dat fouten ook vergeven 

kunnen worden. Een gezin is gelukkig vaak nog een veilige plaats waar je door vallen en opstaan 
zelfstandigheid kunt leren. We kunnen dit het beste omschrijven als ‘liefdevol leiderschap’.   

  

Veel mannen in onze gemeente hebben net als ik in militaire dienst gezeten en toen werden ze voor 

het eerst geconfronteerd met een heel ander soort leiderschap: autoritair leiderschap.  

En neem van mij aan dat dit nogal verschilt met wat je van huis uit gewend was.  

Hier is geen sprake van ‘liefdevol leiderschap’. Ieder een die maar een half streepje meer had op zijn 

schouders,  de zogenaamde rangonderscheidingstekens, moest je gehoorzamen. Tegenspraak werd 

niet geduld. Maar ook op je werk kom je verschillende type leiders tegen. De ene leider heeft vooral 

oog voor de organisatiedoelen, de targets die gehaald moeten worden en zijn zeer taakgericht, 

andere leiders hebben vooral oog voor de mens die deze taken moeten uitvoeren. Mensgerichte 

leiders dus. Kortom  leiders hebben we genoeg, meer dan genoeg zelfs, maar lang niet iedere leider 

kan ook gekenmerkt worden als ‘een herder’, laat staan ‘een goede herder’.   

  

Leidinggevende zijn vaak eerst en vooral managers, ze worden ingevlogen om winst te maken, om de 
organisatie efficiënt te laten draaien, vaak zonder hart voor de mensen die het moeten doen.  

Jezus zegt daarvan: zo’n iemand is een huurling en de schapen kunnen hem niks schelen. Want als 

deze klus geklaard is heeft hij morgen weer een ander winstgevend project. In het bedrijfsleven luidt 

het mantra: ‘je bent zo goed als je laatste klus’. Wie je bent in de ogen van de leiders hangt af van 

wat je presteert. Presteer je goed dan ben je de gevierde man of vrouw. Presteer je slecht dan ben je 
opeens een ‘looser’. Alléén het laatste resultaat geldt….wat je daarvoor allemaal hebt gepresteerd 

zijn ze al lang vergeten. Hoe herkenbaar is dat niet voor velen van ons?  

  

Maar het wordt een heel ander verhaal als je baas tegelijk iets van een herder heeft. Natuurlijk is die 

baas er niet om zoete broodjes te bakken. Ja, hij heeft een stok en een staf en hij brengt zijn mensen 

in beweging terwijl jij daar misschien helemaal geen zin in had. En als het goed is heeft hij een doel 



voor ogen (missie) en een richting (visie). Daar moeten we heen;  dat moeten we met elkaar zien te 

bereiken. Alléén een herder heeft niet alleen een doel voor ogen. Hij heeft ook oog voor de mensen 

waarmee hij dat doel moet bereiken. Hij weet te verbinden, hij kent z’n mensen en de mensen 
kennen hem. Over zulke kwesties heeft Jezus het als hij zegt “Ik ben de goede herder”.   

Hij vergelijkt zichzelf, Zijn manier van leiderschap met de andere leiders uit Zijn tijd, de Farizeeën en 

Schriftgeleerden. Zij weten precies hoe het hoort en ze nemen dan ook iedereen de maat.  

Totaal geen oog voor het hart van de mensen.  

In het vorige hoofdstuk van Johannes zagen we al een goed voorbeeld van het verschil van een 
herder en een Schriftgeleerde. Jezus heeft op sabbat een man genezen die blind geboren was, 

geweldig toch! Maar de ‘zogenaamde herders van Israël’ komen niet verder dan mopperen dat die 

genezing op de sabbat gebeurd was. Er stond weliswaar in de wet dat je in geval van nood ook op de 
sabbat mocht werken maar deze man is blind geboren en dan kan er dus nooit sprake geweest zijn 

van spoedeisende hulp. Hetzelfde zien we vandaag de dag in ziekenhuizen en verzorgingshuizen.  

Iemand wordt door een hulpverlener geholpen en heeft er baad bij, maar de hulpverlener krijgt toch 
op zijn falie, omdat hij of zij niet gehandeld heeft volgens de protocollen. De leiders roepen dan al 

dan niet ingegeven door verzekeraars de hulpverlener tot de orde. Het maakt niet uit of je iemand 

helpt of niet, als het maar volgens de protocollen gaat. Herkenbaar?  

Want stel je voor dat het mis gaat dan krijgen wij een claim, of iets dergelijks…..  

Dit is de praktijk van alle dag. Dit zijn mensen waarvan Jezus zegt: ‘het zijn huurlingen en geen 

herders’. De schapen, de mensen, gaan hen niet ter harte. ….  

Wat een verschil met een herder. Een herder kent zijn schapen, hij kent de mensen.  

Niet voor niets zijn de grote leiders in Israël eerst letterlijk ‘herder’ geweest. Abraham, vader van alle 

gelovigen, was herder. Jakob, diende zijn oom Laban 2 x 7 jaar als herder. Mozes, de grote leider, 

moest maar liefst 40 jaar herder zijn voor zijn schoonvader Jetro, priester van Midjan… en ten slotte 

Koning David, ook hij is als herder begonnen was en was dat nooit meer vergeten.   

En reken maar dat dat verschil maakte. Deze leiders hebben aan den lijve ondervonden wat het is om 

‘je leven in te zetten’ voor je schapen. Met gevaar voor eigen leven beschermde zij de schapen voor 

wolven en andere vijanden. Waar vindt je nog zulke leiders?  

  

In de Tenach (O.T.) wordt al geklaagd over leiders die alleen aan zichzelf denken, over herders die zelf 
de weg kwijt zijn en die zodra er gevaar dreigt meteen op de vlucht slaan. Zo lazen wij in Ezechiël:   

Wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alléén jezelf geweid! “jullie eten wel van hun kaas, 

jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, 
dat doen jullie niet” (Ezechiël 34: 3). En dan wordt er gezegd door de profeten dat God zelf gaat 

ingrijpen: “Ik zal die kwade herders slaan”, zegt God, en “Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf 
voor ze zorgen, Ik zal ze weiden zoals het hoort”.  

  

  

Nou dat speelt allemaal op de achtergrond mee als Jezus gaat spreken. Toen Jezus het had over ‘de 
goede herder’ verstonden de mensen die taal. Ze ondervonden dagelijks de lasten die ze werden 

opgelegd door de slechte herders van die tijd. En ze geloofde dat God zelf daar een einde zou gaan 

maken. En nu komt Jezus en Hij zegt:  “ik ben de goede herder” . Hoe zo? God is toch de goede 



herder? We zijn daar vanmorgen mee begonnen, met die prachtige Psalm 23: ‘God, de Heer, is mijn 

herder’.  ‘Hij zal mij leiden’. ‘Hij waakt voor mijn ziel’. ‘Hij schraagt me als ik wankel’, ‘Hij draagt me’.  

Hoe kan Jezus dan zeggen: “Ik ben de Goede Herder”? Sterker, Hij zegt ook nog:  “Ik zet mijn leven in 
voor de schapen.”.  Dit gaat veel verder dan gewoon ‘een leider’ zijn , een inspirator. Het gaat hier 

over dat aller diepste, waar geen aardse herder aan kan tippen. Deze uitspraak van Jezus is dan ook 

geheel in lijn met Zijn Hemelse Vader: De ‘Ik ben’ uitspraken van Jezus verwijzen rechtstreeks naar 

God zelf. Je kunt dus ook vertalen: ‘De Ik Ben…is de Goede Herder’, waarbij ‘Ik Ben’ staat voor God 

zelf. Jezus bevestigt dat ook zelf als Hij zegt: ‘Ik ken de mijne (‘mijn schapen’) en de mijne (‘mijn 
schapen’) kennen Mij, gelijk (even als)  Mij de Vader kent en Ik de Vader ken. Deze uitspraak verwijst 

direct naar het Hogepriesterlijk gebed uit Johannes 17, waarin Jezus bidt voor Zijn discipelen voordat 

Hij ze erop uit stuurt om het evangelie te verkondigen: ‘Ik bid…….dat zij allen één zijn zoals U Vader in 
mij en ik in U ben,  opdat ook zij in ons zijn……’.   

  

Ik ben vanmorgen begonnen met te zeggen dat leiders altijd een doel voor ogen hebben.  

Een ‘missie’. Deze herder, deze leider Jezus maakt hier Zijn doel / Zijn missie bekend.  

Hij zegt: zoals Ik en de Vader één zijn, ………zo wil Ik dat jullie zijn:  Eén met ons. Eén met de Vader en 
de Zoon. Dat is het gebed van Jezus voor ons. Dat is waarom Hij naar de aarde gekomen is, om God 

Zijn en onze Vader aan ons bekend te maken. Om ons vast te houden en met ons mee te gaan, zelfs 
over dood en graf heen. Om ons allen uiteindelijk bij de Vader te brengen. Opdat wij één zijn met 

God de Vader. Wij zeggen het zo makkelijk en we zingen het vaak zo achteloos “Jezus is de Goede  

Herder”. Het is niet voor niets het meest geliefde kinderversje. Het zit ons ook tussen de oren, maar 
“de goede herder” is eerst en vooral een verwijzing naar God zelf. Hij heeft Jeshua (God redt) naar 

ons toegezonden zodat wij één kunnen worden met God zelf. Jezus is aan Zijn roeping trouw 
gebleven ook al kostte dat Zijn leven. Dat gaat wel een stuk verder dan wat tegenwoordig zo mooi  

‘participerend leiderschap’ genoemd wordt. De vraag aan ons vanmorgen is  durf jij jezelf toe te 

vertrouwen aan ‘deze goede Herder’? Durf je te geloven dat God zelf ons allemaal weer veilig naar 
Zijn stal zal brengen, zodat het gebed van Jezus werkelijkheid wordt, nl. dat wij allen één zullen zijn 

zoals God en zijn zoon Jezus één zijn!. Durf je op Zijn stem te vertrouwen? Want Hij kent Zijn 

schapen. Hij kent u, jou en mij. Hij heeft u, jou en mij gemaakt. Hij wil ons weiden en uiteindelijk 

thuis brengen naar Zijn stal. Durven wij deze leider te volgen en Zijn aanwijzingen te vertrouwen?  

Zalig zijn zij die het Woord van God geloven en er naar leven…… Amen.  


