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Gemeente ontmoeting nr 12 
 
Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 28 mei 2020 
 
Aanstaande zondag 31 mei vieren we Pinksteren. In het kerkblad schrijf ik op de voorpagina 
daarover met als kop ‘als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’, graag verwijs ik u daar naar. 
Feitelijk is Pinksteren ook de geboorte van de kerk. Dé eersteling zien we bij Pasen, dan gedenken 
we dat  Jezus als eersteling opstaat uit de dood. Daarom komen we normaal gesproken ook altijd op 
zondag bij elkaar, de opstandingsdag van onze Heer. Met Pinksteren zien we de eerstelingen, Jezus 
navolgers, de discipelen die het werk van onze Heer Jezus op deze aarde gaan voortzetten. Samen 
vormen de navolgers ‘het lichaam van Christus’. Dit nieuw begin vieren wij zondag. En telkens als er 
een nieuw begin is in de Bijbel wordt er op de ramshoorn geblazen. Dat lezen wij zondag in Psalm 
81: ‘Jubel voor God……. en blaas op de ramshoorn bij nieuwe maan en voor onze feestdag!’ 
En daar mogen we dan ook van zingen: ‘Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte. Juicht voor Israëls 
Heer,….die ons heil bewerkte’. Vanuit Exodus 24 kijken we naar de geboorte van het volk Israël, op 
het moment dat God Zijn Verbond sloot met dit volk. De Eeuwige gaf hen de Tien Woorden ter 
bevrijding. Het ontvangen van de Tien Woorden gaat gepaard met vuur en wind, een beeld dat we 
ook terugzien bij de uitstorting van de Geest in Handelingen twee. Op dat moment werden de Tien 
Woorden in de harten van de discipelen geschreven, zoals verwoord bij Jeremia waarbij God 
aankondigt: “Ik zal mijn wet (Thora = onderwijs) in hun binnenste leggen en die in hun harten 
schrijven…”. Dit vernieuwde verbond verschilt daarin van het oude verbond, dat het niet verbroken 
kán worden. Alle verplichtingen zijn geheel eenzijdig: God belooft het en Hij zal het ook volbrengen 
met behulp van Zijn Geest, ook dat vieren wij met Pinksteren. Geen wonder dat mensen in vuur en 
vlam gezet werden toen ze van boven af vervuld werden met de Heilige Geest.  
 

 
 
Deze Pinksterdienst wordt muzikaal omlijst door Ilona de Kievit (zang), Leo Lommers (piano/orgel) 
en Illa Lommers (orgel).  
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Kindermoment tijdens meditatie dienst 
Tussen 10.00 – 10.15 uur is het kindermoment met het lied “Heb het leven lied” solo gezongen door  
Natascha Krol kleindochter van Herman en Jopie Vogelesang. Dit is een opname van de Passion 2019 
uitgevoerd door school de Notenbalk.…. 
 
Moderamenoverleg  
De plaatselijke regeling stond deze week op de agenda, maar helaas was het niet mogelijk alle 
stukken te  bespreken, in juni staat de afronding daarvan op de agenda.    
Bij alle adressen van onze gemeente is de kaart van  Pinksteren, feest van de Geest met een 
hartelijke groet vanuit de Develhof bezorgd. Maar ook bij onze buren van de Develhofkerk is de 
kaart in de bus gedaan. Daarbij ook de uitnodiging om te zien en mee te beleven wat  op zondag in 
de Develhof via kerkdienstgemist.nl, of website www.develhof.nl  gebeurt.  
Het mooie foto-ontwerp is gemaakt door Aart van Joolingen en laat goed zien hoe leeg de kerk is 
zonder uw aanwezigheid op zondagmorgen !  
Het gebruiksplan met de maatregelen voor de  kerkdiensten is bijna gereed. Maandagmorgen 
8  juni zal de kerkenraad weer vergaderen. Bovenstaande staat dan op de agenda want de 
kerkenraad moet het gebruiksplan vaststellen, goedkeuren en bespreken of het mogelijk is om vanaf 
zondag 5 juli weer kerkdienst in de Develhof te houden. 
 
Collectes / kerkelijke bijdragen 
Met Pinksteren is de 1e collecte voor de kerk en de 2e collecte voor Kerk in Aktie de jonge kerk in 
Marokko. De afgelopen week mochten we voor de kerk collectegeld € 338,00, gift voor de kerk 
€ 95,00, gift muziekfonds € 30,00 en gift onderhoud kerk € 25,00 ontvangen. 
Voor de diaconie algemeen € 72,00, collecte 24/5 € 26,00, diverse giften € 75,00 en voor de  
Voorjaars actie totaal € 715,00 ontvangen.  
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven,  voor de kerk en de diaconie. 
Heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage in deze hectische tijd. 
 
Kerk open    
Wanneer u  graag een moment in de kerk wilt zijn kunt u dat de kerkenraad laten weten en zorgen 
wij dat de kerk voor u open is. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn zondag ter bemoediging bij mevrouw Kijkuit-Mijnster, Eemstein 13 gebracht. 
 
Pastoraat en lief en leed 
Lief en leed 
Afgelopen dinsdag is Herman van Hoogdalem (Zalm 58, 3344HD HIA) overgeplaatst naar de hospice 
de Cirkel in Hendrik Ido Ambacht, hij en zijn vrouw Tiny realiseren zich dat dit hier op aarde het 
eindstation is voor Herman. Hij weet dat God bij hem is ook als hij komt te overlijden. Ook de 
gezondheid van Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB) gaat steeds verder achteruit. Wilt u 
aan hen blijven denken en voor ze bidden. Ook andere gemeenteleden die tobben met hun 
gezondheid en / of ouderdom niet vergeten, ook al worden ze hier niet genoemd ze hebben uw 
gebed en steun heel hard nodig. 
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Afsluiting 
Ik bid jullie Gods zegen toe en wens jullie inspirerende Pinksterdagen. Ik sluit af met een 
pinkstergebed: 
 
Stort uw Geest uit 
over jong en oud 
over man en vrouw 
over hoog en laag 
over west en oost. 
 
Stort uw vuur uit 
in het hart van de mensen 
in de mond van de mensen 
in de handen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over hen die geloven 
over allen die twijfelen 
over allen die liefhebben 
over allen die eenzaam zijn. 
 
Stort uw vuur uit 
over de woorden van de mensen 
over het zwijgen van de mensen 
over de talen van de mensen 
over de liederen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over allen die toekomst bouwen 
over hen die het goede bewaren 
over hen die het leven behoeden 
over allen die schoonheid scheppen 
 
Stort uw Geest uit 
over de huizen van de mensen 
over de steden van de mensen 
over de wereld van de mensen 
over alle mensen van goede wil. 
Hier en nu,  
over ons 
Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
 
 



 
 
 
 
KERKENRAAD 
 
 
 
Secr. : R. Slotema Haydn straat 1 3335 WE  Zwijndrecht   
Tel. :  (078) 8442623 
e-mail :  scriba@develhof.nl 
 
 

 
 
En voor de kinderen: 
 
Wind door je kleren, 
vuur uit de hemel 
zo is Gods Geest. 
Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 
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we dat  Jezus als eersteling opstaat uit de dood. Daarom komen we normaal gesproken ook altijd op 
zondag bij elkaar, de opstandingsdag van onze Heer. Met Pinksteren zien we de eerstelingen, Jezus 
navolgers, de discipelen die het werk van onze Heer Jezus op deze aarde gaan voortzetten. Samen 
vormen de navolgers ‘het lichaam van Christus’. Dit nieuw begin vieren wij zondag. En telkens als er 
een nieuw begin is in de Bijbel wordt er op de ramshoorn geblazen. Dat lezen wij zondag in Psalm 
81: ‘Jubel voor God……. en blaas op de ramshoorn bij nieuwe maan en voor onze feestdag!’ 
En daar mogen we dan ook van zingen: ‘Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte. Juicht voor Israëls 
Heer,….die ons heil bewerkte’. Vanuit Exodus 24 kijken we naar de geboorte van het volk Israël, op 
het moment dat God Zijn Verbond sloot met dit volk. De Eeuwige gaf hen de Tien Woorden ter 
bevrijding. Het ontvangen van de Tien Woorden gaat gepaard met vuur en wind, een beeld dat we 
ook terugzien bij de uitstorting van de Geest in Handelingen twee. Op dat moment werden de Tien 
Woorden in de harten van de discipelen geschreven, zoals verwoord bij Jeremia waarbij God 
aankondigt: “Ik zal mijn wet (Thora = onderwijs) in hun binnenste leggen en die in hun harten 
schrijven…”. Dit vernieuwde verbond verschilt daarin van het oude verbond, dat het niet verbroken 
kán worden. Alle verplichtingen zijn geheel eenzijdig: God belooft het en Hij zal het ook volbrengen 
met behulp van Zijn Geest, ook dat vieren wij met Pinksteren. Geen wonder dat mensen in vuur en 
vlam gezet werden toen ze van boven af vervuld werden met de Heilige Geest.  
 

 
 
Deze Pinksterdienst wordt muzikaal omlijst door Ilona de Kievit (zang), Leo Lommers (piano/orgel) 
en Illa Lommers (orgel).  
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Kindermoment tijdens meditatie dienst 
Tussen 10.00 – 10.15 uur is het kindermoment met het lied “Heb het leven lied” solo gezongen door  
Natascha Krol kleindochter van Herman en Jopie Vogelesang. Dit is een opname van de Passion 2019 
uitgevoerd door school de Notenbalk.…. 
 
Moderamenoverleg  
De plaatselijke regeling stond deze week op de agenda, maar helaas was het niet mogelijk alle 
stukken te  bespreken, in juni staat de afronding daarvan op de agenda.    
Bij alle adressen van onze gemeente is de kaart van  Pinksteren, feest van de Geest met een 
hartelijke groet vanuit de Develhof bezorgd. Maar ook bij onze buren van de Develhofkerk is de 
kaart in de bus gedaan. Daarbij ook de uitnodiging om te zien en mee te beleven wat  op zondag in 
de Develhof via kerkdienstgemist.nl, of website www.develhof.nl  gebeurt.  
Het mooie foto-ontwerp is gemaakt door Aart van Joolingen en laat goed zien hoe leeg de kerk is 
zonder uw aanwezigheid op zondagmorgen !  
Het gebruiksplan met de maatregelen voor de  kerkdiensten is bijna gereed. Maandagmorgen 
8  juni zal de kerkenraad weer vergaderen. Bovenstaande staat dan op de agenda want de 
kerkenraad moet het gebruiksplan vaststellen, goedkeuren en bespreken of het mogelijk is om vanaf 
zondag 5 juli weer kerkdienst in de Develhof te houden. 
 
Collectes / kerkelijke bijdragen 
Met Pinksteren is de 1e collecte voor de kerk en de 2e collecte voor Kerk in Aktie de jonge kerk in 
Marokko. De afgelopen week mochten we voor de kerk collectegeld € 338,00, gift voor de kerk 
€ 95,00, gift muziekfonds € 30,00 en gift onderhoud kerk € 25,00 ontvangen. 
Voor de diaconie algemeen € 72,00, collecte 24/5 € 26,00, diverse giften € 75,00 en voor de  
Voorjaars actie totaal € 715,00 ontvangen.  
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven,  voor de kerk en de diaconie. 
Heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage in deze hectische tijd. 
 
Kerk open    
Wanneer u  graag een moment in de kerk wilt zijn kunt u dat de kerkenraad laten weten en zorgen 
wij dat de kerk voor u open is. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn zondag ter bemoediging bij mevrouw Kijkuit-Mijnster, Eemstein 13 gebracht. 
 
Pastoraat en lief en leed 
Lief en leed 
Afgelopen dinsdag is Herman van Hoogdalem (Zalm 58, 3344HD HIA) overgeplaatst naar de hospice 
de Cirkel in Hendrik Ido Ambacht, hij en zijn vrouw Tiny realiseren zich dat dit hier op aarde het 
eindstation is voor Herman. Hij weet dat God bij hem is ook als hij komt te overlijden. Ook de 
gezondheid van Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB) gaat steeds verder achteruit. Wilt u 
aan hen blijven denken en voor ze bidden. Ook andere gemeenteleden die tobben met hun 
gezondheid en / of ouderdom niet vergeten, ook al worden ze hier niet genoemd ze hebben uw 
gebed en steun heel hard nodig. 
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Afsluiting 
Ik bid jullie Gods zegen toe en wens jullie inspirerende Pinksterdagen. Ik sluit af met een 
pinkstergebed: 
 
Stort uw Geest uit 
over jong en oud 
over man en vrouw 
over hoog en laag 
over west en oost. 
 
Stort uw vuur uit 
in het hart van de mensen 
in de mond van de mensen 
in de handen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over hen die geloven 
over allen die twijfelen 
over allen die liefhebben 
over allen die eenzaam zijn. 
 
Stort uw vuur uit 
over de woorden van de mensen 
over het zwijgen van de mensen 
over de talen van de mensen 
over de liederen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over allen die toekomst bouwen 
over hen die het goede bewaren 
over hen die het leven behoeden 
over allen die schoonheid scheppen 
 
Stort uw Geest uit 
over de huizen van de mensen 
over de steden van de mensen 
over de wereld van de mensen 
over alle mensen van goede wil. 
Hier en nu,  
over ons 
Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
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En voor de kinderen: 
 
Wind door je kleren, 
vuur uit de hemel 
zo is Gods Geest. 
Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 
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Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 28 mei 2020 
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een nieuw begin is in de Bijbel wordt er op de ramshoorn geblazen. Dat lezen wij zondag in Psalm 
81: ‘Jubel voor God……. en blaas op de ramshoorn bij nieuwe maan en voor onze feestdag!’ 
En daar mogen we dan ook van zingen: ‘Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte. Juicht voor Israëls 
Heer,….die ons heil bewerkte’. Vanuit Exodus 24 kijken we naar de geboorte van het volk Israël, op 
het moment dat God Zijn Verbond sloot met dit volk. De Eeuwige gaf hen de Tien Woorden ter 
bevrijding. Het ontvangen van de Tien Woorden gaat gepaard met vuur en wind, een beeld dat we 
ook terugzien bij de uitstorting van de Geest in Handelingen twee. Op dat moment werden de Tien 
Woorden in de harten van de discipelen geschreven, zoals verwoord bij Jeremia waarbij God 
aankondigt: “Ik zal mijn wet (Thora = onderwijs) in hun binnenste leggen en die in hun harten 
schrijven…”. Dit vernieuwde verbond verschilt daarin van het oude verbond, dat het niet verbroken 
kán worden. Alle verplichtingen zijn geheel eenzijdig: God belooft het en Hij zal het ook volbrengen 
met behulp van Zijn Geest, ook dat vieren wij met Pinksteren. Geen wonder dat mensen in vuur en 
vlam gezet werden toen ze van boven af vervuld werden met de Heilige Geest.  
 

 
 
Deze Pinksterdienst wordt muzikaal omlijst door Ilona de Kievit (zang), Leo Lommers (piano/orgel) 
en Illa Lommers (orgel).  



 
 
 
 
KERKENRAAD 
 
 
 
Secr. : R. Slotema Haydn straat 1 3335 WE  Zwijndrecht   
Tel. :  (078) 8442623 
e-mail :  scriba@develhof.nl 
 
 

Kindermoment tijdens meditatie dienst 
Tussen 10.00 – 10.15 uur is het kindermoment met het lied “Heb het leven lied” solo gezongen door  
Natascha Krol kleindochter van Herman en Jopie Vogelesang. Dit is een opname van de Passion 2019 
uitgevoerd door school de Notenbalk.…. 
 
Moderamenoverleg  
De plaatselijke regeling stond deze week op de agenda, maar helaas was het niet mogelijk alle 
stukken te  bespreken, in juni staat de afronding daarvan op de agenda.    
Bij alle adressen van onze gemeente is de kaart van  Pinksteren, feest van de Geest met een 
hartelijke groet vanuit de Develhof bezorgd. Maar ook bij onze buren van de Develhofkerk is de 
kaart in de bus gedaan. Daarbij ook de uitnodiging om te zien en mee te beleven wat  op zondag in 
de Develhof via kerkdienstgemist.nl, of website www.develhof.nl  gebeurt.  
Het mooie foto-ontwerp is gemaakt door Aart van Joolingen en laat goed zien hoe leeg de kerk is 
zonder uw aanwezigheid op zondagmorgen !  
Het gebruiksplan met de maatregelen voor de  kerkdiensten is bijna gereed. Maandagmorgen 
8  juni zal de kerkenraad weer vergaderen. Bovenstaande staat dan op de agenda want de 
kerkenraad moet het gebruiksplan vaststellen, goedkeuren en bespreken of het mogelijk is om vanaf 
zondag 5 juli weer kerkdienst in de Develhof te houden. 
 
Collectes / kerkelijke bijdragen 
Met Pinksteren is de 1e collecte voor de kerk en de 2e collecte voor Kerk in Aktie de jonge kerk in 
Marokko. De afgelopen week mochten we voor de kerk collectegeld € 338,00, gift voor de kerk 
€ 95,00, gift muziekfonds € 30,00 en gift onderhoud kerk € 25,00 ontvangen. 
Voor de diaconie algemeen € 72,00, collecte 24/5 € 26,00, diverse giften € 75,00 en voor de  
Voorjaars actie totaal € 715,00 ontvangen.  
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven,  voor de kerk en de diaconie. 
Heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage in deze hectische tijd. 
 
Kerk open    
Wanneer u  graag een moment in de kerk wilt zijn kunt u dat de kerkenraad laten weten en zorgen 
wij dat de kerk voor u open is. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn zondag ter bemoediging bij mevrouw Kijkuit-Mijnster, Eemstein 13 gebracht. 
 
Pastoraat en lief en leed 
Lief en leed 
Afgelopen dinsdag is Herman van Hoogdalem (Zalm 58, 3344HD HIA) overgeplaatst naar de hospice 
de Cirkel in Hendrik Ido Ambacht, hij en zijn vrouw Tiny realiseren zich dat dit hier op aarde het 
eindstation is voor Herman. Hij weet dat God bij hem is ook als hij komt te overlijden. Ook de 
gezondheid van Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB) gaat steeds verder achteruit. Wilt u 
aan hen blijven denken en voor ze bidden. Ook andere gemeenteleden die tobben met hun 
gezondheid en / of ouderdom niet vergeten, ook al worden ze hier niet genoemd ze hebben uw 
gebed en steun heel hard nodig. 



 
 
 
 
KERKENRAAD 
 
 
 
Secr. : R. Slotema Haydn straat 1 3335 WE  Zwijndrecht   
Tel. :  (078) 8442623 
e-mail :  scriba@develhof.nl 
 
 

 
Afsluiting 
Ik bid jullie Gods zegen toe en wens jullie inspirerende Pinksterdagen. Ik sluit af met een 
pinkstergebed: 
 
Stort uw Geest uit 
over jong en oud 
over man en vrouw 
over hoog en laag 
over west en oost. 
 
Stort uw vuur uit 
in het hart van de mensen 
in de mond van de mensen 
in de handen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over hen die geloven 
over allen die twijfelen 
over allen die liefhebben 
over allen die eenzaam zijn. 
 
Stort uw vuur uit 
over de woorden van de mensen 
over het zwijgen van de mensen 
over de talen van de mensen 
over de liederen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over allen die toekomst bouwen 
over hen die het goede bewaren 
over hen die het leven behoeden 
over allen die schoonheid scheppen 
 
Stort uw Geest uit 
over de huizen van de mensen 
over de steden van de mensen 
over de wereld van de mensen 
over alle mensen van goede wil. 
Hier en nu,  
over ons 
Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
 
 



 
 
 
 
KERKENRAAD 
 
 
 
Secr. : R. Slotema Haydn straat 1 3335 WE  Zwijndrecht   
Tel. :  (078) 8442623 
e-mail :  scriba@develhof.nl 
 
 

 
 
En voor de kinderen: 
 
Wind door je kleren, 
vuur uit de hemel 
zo is Gods Geest. 
Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 



 
 
 
 
KERKENRAAD 
 
 
 
Secr. : R. Slotema Haydn straat 1 3335 WE  Zwijndrecht   
Tel. :  (078) 8442623 
e-mail :  scriba@develhof.nl 
 
 

Gemeente ontmoeting nr 12 
 
Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 28 mei 2020 
 
Aanstaande zondag 31 mei vieren we Pinksteren. In het kerkblad schrijf ik op de voorpagina 
daarover met als kop ‘als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’, graag verwijs ik u daar naar. 
Feitelijk is Pinksteren ook de geboorte van de kerk. Dé eersteling zien we bij Pasen, dan gedenken 
we dat  Jezus als eersteling opstaat uit de dood. Daarom komen we normaal gesproken ook altijd op 
zondag bij elkaar, de opstandingsdag van onze Heer. Met Pinksteren zien we de eerstelingen, Jezus 
navolgers, de discipelen die het werk van onze Heer Jezus op deze aarde gaan voortzetten. Samen 
vormen de navolgers ‘het lichaam van Christus’. Dit nieuw begin vieren wij zondag. En telkens als er 
een nieuw begin is in de Bijbel wordt er op de ramshoorn geblazen. Dat lezen wij zondag in Psalm 
81: ‘Jubel voor God……. en blaas op de ramshoorn bij nieuwe maan en voor onze feestdag!’ 
En daar mogen we dan ook van zingen: ‘Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte. Juicht voor Israëls 
Heer,….die ons heil bewerkte’. Vanuit Exodus 24 kijken we naar de geboorte van het volk Israël, op 
het moment dat God Zijn Verbond sloot met dit volk. De Eeuwige gaf hen de Tien Woorden ter 
bevrijding. Het ontvangen van de Tien Woorden gaat gepaard met vuur en wind, een beeld dat we 
ook terugzien bij de uitstorting van de Geest in Handelingen twee. Op dat moment werden de Tien 
Woorden in de harten van de discipelen geschreven, zoals verwoord bij Jeremia waarbij God 
aankondigt: “Ik zal mijn wet (Thora = onderwijs) in hun binnenste leggen en die in hun harten 
schrijven…”. Dit vernieuwde verbond verschilt daarin van het oude verbond, dat het niet verbroken 
kán worden. Alle verplichtingen zijn geheel eenzijdig: God belooft het en Hij zal het ook volbrengen 
met behulp van Zijn Geest, ook dat vieren wij met Pinksteren. Geen wonder dat mensen in vuur en 
vlam gezet werden toen ze van boven af vervuld werden met de Heilige Geest.  
 

 
 
Deze Pinksterdienst wordt muzikaal omlijst door Ilona de Kievit (zang), Leo Lommers (piano/orgel) 
en Illa Lommers (orgel).  



 
 
 
 
KERKENRAAD 
 
 
 
Secr. : R. Slotema Haydn straat 1 3335 WE  Zwijndrecht   
Tel. :  (078) 8442623 
e-mail :  scriba@develhof.nl 
 
 

Kindermoment tijdens meditatie dienst 
Tussen 10.00 – 10.15 uur is het kindermoment met het lied “Heb het leven lied” solo gezongen door  
Natascha Krol kleindochter van Herman en Jopie Vogelesang. Dit is een opname van de Passion 2019 
uitgevoerd door school de Notenbalk.…. 
 
Moderamenoverleg  
De plaatselijke regeling stond deze week op de agenda, maar helaas was het niet mogelijk alle 
stukken te  bespreken, in juni staat de afronding daarvan op de agenda.    
Bij alle adressen van onze gemeente is de kaart van  Pinksteren, feest van de Geest met een 
hartelijke groet vanuit de Develhof bezorgd. Maar ook bij onze buren van de Develhofkerk is de 
kaart in de bus gedaan. Daarbij ook de uitnodiging om te zien en mee te beleven wat  op zondag in 
de Develhof via kerkdienstgemist.nl, of website www.develhof.nl  gebeurt.  
Het mooie foto-ontwerp is gemaakt door Aart van Joolingen en laat goed zien hoe leeg de kerk is 
zonder uw aanwezigheid op zondagmorgen !  
Het gebruiksplan met de maatregelen voor de  kerkdiensten is bijna gereed. Maandagmorgen 
8  juni zal de kerkenraad weer vergaderen. Bovenstaande staat dan op de agenda want de 
kerkenraad moet het gebruiksplan vaststellen, goedkeuren en bespreken of het mogelijk is om vanaf 
zondag 5 juli weer kerkdienst in de Develhof te houden. 
 
Collectes / kerkelijke bijdragen 
Met Pinksteren is de 1e collecte voor de kerk en de 2e collecte voor Kerk in Aktie de jonge kerk in 
Marokko. De afgelopen week mochten we voor de kerk collectegeld € 338,00, gift voor de kerk 
€ 95,00, gift muziekfonds € 30,00 en gift onderhoud kerk € 25,00 ontvangen. 
Voor de diaconie algemeen € 72,00, collecte 24/5 € 26,00, diverse giften € 75,00 en voor de  
Voorjaars actie totaal € 715,00 ontvangen.  
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven,  voor de kerk en de diaconie. 
Heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage in deze hectische tijd. 
 
Kerk open    
Wanneer u  graag een moment in de kerk wilt zijn kunt u dat de kerkenraad laten weten en zorgen 
wij dat de kerk voor u open is. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn zondag ter bemoediging bij mevrouw Kijkuit-Mijnster, Eemstein 13 gebracht. 
 
Pastoraat en lief en leed 
Lief en leed 
Afgelopen dinsdag is Herman van Hoogdalem (Zalm 58, 3344HD HIA) overgeplaatst naar de hospice 
de Cirkel in Hendrik Ido Ambacht, hij en zijn vrouw Tiny realiseren zich dat dit hier op aarde het 
eindstation is voor Herman. Hij weet dat God bij hem is ook als hij komt te overlijden. Ook de 
gezondheid van Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB) gaat steeds verder achteruit. Wilt u 
aan hen blijven denken en voor ze bidden. Ook andere gemeenteleden die tobben met hun 
gezondheid en / of ouderdom niet vergeten, ook al worden ze hier niet genoemd ze hebben uw 
gebed en steun heel hard nodig. 



 
 
 
 
KERKENRAAD 
 
 
 
Secr. : R. Slotema Haydn straat 1 3335 WE  Zwijndrecht   
Tel. :  (078) 8442623 
e-mail :  scriba@develhof.nl 
 
 

 
Afsluiting 
Ik bid jullie Gods zegen toe en wens jullie inspirerende Pinksterdagen. Ik sluit af met een 
pinkstergebed: 
 
Stort uw Geest uit 
over jong en oud 
over man en vrouw 
over hoog en laag 
over west en oost. 
 
Stort uw vuur uit 
in het hart van de mensen 
in de mond van de mensen 
in de handen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over hen die geloven 
over allen die twijfelen 
over allen die liefhebben 
over allen die eenzaam zijn. 
 
Stort uw vuur uit 
over de woorden van de mensen 
over het zwijgen van de mensen 
over de talen van de mensen 
over de liederen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over allen die toekomst bouwen 
over hen die het goede bewaren 
over hen die het leven behoeden 
over allen die schoonheid scheppen 
 
Stort uw Geest uit 
over de huizen van de mensen 
over de steden van de mensen 
over de wereld van de mensen 
over alle mensen van goede wil. 
Hier en nu,  
over ons 
Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
 
 



 
 
 
 
KERKENRAAD 
 
 
 
Secr. : R. Slotema Haydn straat 1 3335 WE  Zwijndrecht   
Tel. :  (078) 8442623 
e-mail :  scriba@develhof.nl 
 
 

 
 
En voor de kinderen: 
 
Wind door je kleren, 
vuur uit de hemel 
zo is Gods Geest. 
Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 



 
 
 
 
KERKENRAAD 
 
 
 
Secr. : R. Slotema Haydn straat 1 3335 WE  Zwijndrecht   
Tel. :  (078) 8442623 
e-mail :  scriba@develhof.nl 
 
 

Gemeente ontmoeting nr 12 
 
Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 28 mei 2020 
 
Aanstaande zondag 31 mei vieren we Pinksteren. In het kerkblad schrijf ik op de voorpagina 
daarover met als kop ‘als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’, graag verwijs ik u daar naar. 
Feitelijk is Pinksteren ook de geboorte van de kerk. Dé eersteling zien we bij Pasen, dan gedenken 
we dat  Jezus als eersteling opstaat uit de dood. Daarom komen we normaal gesproken ook altijd op 
zondag bij elkaar, de opstandingsdag van onze Heer. Met Pinksteren zien we de eerstelingen, Jezus 
navolgers, de discipelen die het werk van onze Heer Jezus op deze aarde gaan voortzetten. Samen 
vormen de navolgers ‘het lichaam van Christus’. Dit nieuw begin vieren wij zondag. En telkens als er 
een nieuw begin is in de Bijbel wordt er op de ramshoorn geblazen. Dat lezen wij zondag in Psalm 
81: ‘Jubel voor God……. en blaas op de ramshoorn bij nieuwe maan en voor onze feestdag!’ 
En daar mogen we dan ook van zingen: ‘Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte. Juicht voor Israëls 
Heer,….die ons heil bewerkte’. Vanuit Exodus 24 kijken we naar de geboorte van het volk Israël, op 
het moment dat God Zijn Verbond sloot met dit volk. De Eeuwige gaf hen de Tien Woorden ter 
bevrijding. Het ontvangen van de Tien Woorden gaat gepaard met vuur en wind, een beeld dat we 
ook terugzien bij de uitstorting van de Geest in Handelingen twee. Op dat moment werden de Tien 
Woorden in de harten van de discipelen geschreven, zoals verwoord bij Jeremia waarbij God 
aankondigt: “Ik zal mijn wet (Thora = onderwijs) in hun binnenste leggen en die in hun harten 
schrijven…”. Dit vernieuwde verbond verschilt daarin van het oude verbond, dat het niet verbroken 
kán worden. Alle verplichtingen zijn geheel eenzijdig: God belooft het en Hij zal het ook volbrengen 
met behulp van Zijn Geest, ook dat vieren wij met Pinksteren. Geen wonder dat mensen in vuur en 
vlam gezet werden toen ze van boven af vervuld werden met de Heilige Geest.  
 

 
 
Deze Pinksterdienst wordt muzikaal omlijst door Ilona de Kievit (zang), Leo Lommers (piano/orgel) 
en Illa Lommers (orgel).  
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Kindermoment tijdens meditatie dienst 
Tussen 10.00 – 10.15 uur is het kindermoment met het lied “Heb het leven lied” solo gezongen door  
Natascha Krol kleindochter van Herman en Jopie Vogelesang. Dit is een opname van de Passion 2019 
uitgevoerd door school de Notenbalk.…. 
 
Moderamenoverleg  
De plaatselijke regeling stond deze week op de agenda, maar helaas was het niet mogelijk alle 
stukken te  bespreken, in juni staat de afronding daarvan op de agenda.    
Bij alle adressen van onze gemeente is de kaart van  Pinksteren, feest van de Geest met een 
hartelijke groet vanuit de Develhof bezorgd. Maar ook bij onze buren van de Develhofkerk is de 
kaart in de bus gedaan. Daarbij ook de uitnodiging om te zien en mee te beleven wat  op zondag in 
de Develhof via kerkdienstgemist.nl, of website www.develhof.nl  gebeurt.  
Het mooie foto-ontwerp is gemaakt door Aart van Joolingen en laat goed zien hoe leeg de kerk is 
zonder uw aanwezigheid op zondagmorgen !  
Het gebruiksplan met de maatregelen voor de  kerkdiensten is bijna gereed. Maandagmorgen 
8  juni zal de kerkenraad weer vergaderen. Bovenstaande staat dan op de agenda want de 
kerkenraad moet het gebruiksplan vaststellen, goedkeuren en bespreken of het mogelijk is om vanaf 
zondag 5 juli weer kerkdienst in de Develhof te houden. 
 
Collectes / kerkelijke bijdragen 
Met Pinksteren is de 1e collecte voor de kerk en de 2e collecte voor Kerk in Aktie de jonge kerk in 
Marokko. De afgelopen week mochten we voor de kerk collectegeld € 338,00, gift voor de kerk 
€ 95,00, gift muziekfonds € 30,00 en gift onderhoud kerk € 25,00 ontvangen. 
Voor de diaconie algemeen € 72,00, collecte 24/5 € 26,00, diverse giften € 75,00 en voor de  
Voorjaars actie totaal € 715,00 ontvangen.  
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven,  voor de kerk en de diaconie. 
Heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage in deze hectische tijd. 
 
Kerk open    
Wanneer u  graag een moment in de kerk wilt zijn kunt u dat de kerkenraad laten weten en zorgen 
wij dat de kerk voor u open is. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn zondag ter bemoediging bij mevrouw Kijkuit-Mijnster, Eemstein 13 gebracht. 
 
Pastoraat en lief en leed 
Lief en leed 
Afgelopen dinsdag is Herman van Hoogdalem (Zalm 58, 3344HD HIA) overgeplaatst naar de hospice 
de Cirkel in Hendrik Ido Ambacht, hij en zijn vrouw Tiny realiseren zich dat dit hier op aarde het 
eindstation is voor Herman. Hij weet dat God bij hem is ook als hij komt te overlijden. Ook de 
gezondheid van Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB) gaat steeds verder achteruit. Wilt u 
aan hen blijven denken en voor ze bidden. Ook andere gemeenteleden die tobben met hun 
gezondheid en / of ouderdom niet vergeten, ook al worden ze hier niet genoemd ze hebben uw 
gebed en steun heel hard nodig. 
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Afsluiting 
Ik bid jullie Gods zegen toe en wens jullie inspirerende Pinksterdagen. Ik sluit af met een 
pinkstergebed: 
 
Stort uw Geest uit 
over jong en oud 
over man en vrouw 
over hoog en laag 
over west en oost. 
 
Stort uw vuur uit 
in het hart van de mensen 
in de mond van de mensen 
in de handen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over hen die geloven 
over allen die twijfelen 
over allen die liefhebben 
over allen die eenzaam zijn. 
 
Stort uw vuur uit 
over de woorden van de mensen 
over het zwijgen van de mensen 
over de talen van de mensen 
over de liederen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over allen die toekomst bouwen 
over hen die het goede bewaren 
over hen die het leven behoeden 
over allen die schoonheid scheppen 
 
Stort uw Geest uit 
over de huizen van de mensen 
over de steden van de mensen 
over de wereld van de mensen 
over alle mensen van goede wil. 
Hier en nu,  
over ons 
Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
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En voor de kinderen: 
 
Wind door je kleren, 
vuur uit de hemel 
zo is Gods Geest. 
Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 
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Gemeente ontmoeting nr 12 
 
Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 28 mei 2020 
 
Aanstaande zondag 31 mei vieren we Pinksteren. In het kerkblad schrijf ik op de voorpagina 
daarover met als kop ‘als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’, graag verwijs ik u daar naar. 
Feitelijk is Pinksteren ook de geboorte van de kerk. Dé eersteling zien we bij Pasen, dan gedenken 
we dat  Jezus als eersteling opstaat uit de dood. Daarom komen we normaal gesproken ook altijd op 
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een nieuw begin is in de Bijbel wordt er op de ramshoorn geblazen. Dat lezen wij zondag in Psalm 
81: ‘Jubel voor God……. en blaas op de ramshoorn bij nieuwe maan en voor onze feestdag!’ 
En daar mogen we dan ook van zingen: ‘Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte. Juicht voor Israëls 
Heer,….die ons heil bewerkte’. Vanuit Exodus 24 kijken we naar de geboorte van het volk Israël, op 
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81: ‘Jubel voor God……. en blaas op de ramshoorn bij nieuwe maan en voor onze feestdag!’ 
En daar mogen we dan ook van zingen: ‘Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte. Juicht voor Israëls 
Heer,….die ons heil bewerkte’. Vanuit Exodus 24 kijken we naar de geboorte van het volk Israël, op 
het moment dat God Zijn Verbond sloot met dit volk. De Eeuwige gaf hen de Tien Woorden ter 
bevrijding. Het ontvangen van de Tien Woorden gaat gepaard met vuur en wind, een beeld dat we 
ook terugzien bij de uitstorting van de Geest in Handelingen twee. Op dat moment werden de Tien 
Woorden in de harten van de discipelen geschreven, zoals verwoord bij Jeremia waarbij God 
aankondigt: “Ik zal mijn wet (Thora = onderwijs) in hun binnenste leggen en die in hun harten 
schrijven…”. Dit vernieuwde verbond verschilt daarin van het oude verbond, dat het niet verbroken 
kán worden. Alle verplichtingen zijn geheel eenzijdig: God belooft het en Hij zal het ook volbrengen 
met behulp van Zijn Geest, ook dat vieren wij met Pinksteren. Geen wonder dat mensen in vuur en 
vlam gezet werden toen ze van boven af vervuld werden met de Heilige Geest.  
 

 
 
Deze Pinksterdienst wordt muzikaal omlijst door Ilona de Kievit (zang), Leo Lommers (piano/orgel) 
en Illa Lommers (orgel).  



 
 
 
 
KERKENRAAD 
 
 
 
Secr. : R. Slotema Haydn straat 1 3335 WE  Zwijndrecht   
Tel. :  (078) 8442623 
e-mail :  scriba@develhof.nl 
 
 

Kindermoment tijdens meditatie dienst 
Tussen 10.00 – 10.15 uur is het kindermoment met het lied “Heb het leven lied” solo gezongen door  
Natascha Krol kleindochter van Herman en Jopie Vogelesang. Dit is een opname van de Passion 2019 
uitgevoerd door school de Notenbalk.…. 
 
Moderamenoverleg  
De plaatselijke regeling stond deze week op de agenda, maar helaas was het niet mogelijk alle 
stukken te  bespreken, in juni staat de afronding daarvan op de agenda.    
Bij alle adressen van onze gemeente is de kaart van  Pinksteren, feest van de Geest met een 
hartelijke groet vanuit de Develhof bezorgd. Maar ook bij onze buren van de Develhofkerk is de 
kaart in de bus gedaan. Daarbij ook de uitnodiging om te zien en mee te beleven wat  op zondag in 
de Develhof via kerkdienstgemist.nl, of website www.develhof.nl  gebeurt.  
Het mooie foto-ontwerp is gemaakt door Aart van Joolingen en laat goed zien hoe leeg de kerk is 
zonder uw aanwezigheid op zondagmorgen !  
Het gebruiksplan met de maatregelen voor de  kerkdiensten is bijna gereed. Maandagmorgen 
8  juni zal de kerkenraad weer vergaderen. Bovenstaande staat dan op de agenda want de 
kerkenraad moet het gebruiksplan vaststellen, goedkeuren en bespreken of het mogelijk is om vanaf 
zondag 5 juli weer kerkdienst in de Develhof te houden. 
 
Collectes / kerkelijke bijdragen 
Met Pinksteren is de 1e collecte voor de kerk en de 2e collecte voor Kerk in Aktie de jonge kerk in 
Marokko. De afgelopen week mochten we voor de kerk collectegeld € 338,00, gift voor de kerk 
€ 95,00, gift muziekfonds € 30,00 en gift onderhoud kerk € 25,00 ontvangen. 
Voor de diaconie algemeen € 72,00, collecte 24/5 € 26,00, diverse giften € 75,00 en voor de  
Voorjaars actie totaal € 715,00 ontvangen.  
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven,  voor de kerk en de diaconie. 
Heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage in deze hectische tijd. 
 
Kerk open    
Wanneer u  graag een moment in de kerk wilt zijn kunt u dat de kerkenraad laten weten en zorgen 
wij dat de kerk voor u open is. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn zondag ter bemoediging bij mevrouw Kijkuit-Mijnster, Eemstein 13 gebracht. 
 
Pastoraat en lief en leed 
Lief en leed 
Afgelopen dinsdag is Herman van Hoogdalem (Zalm 58, 3344HD HIA) overgeplaatst naar de hospice 
de Cirkel in Hendrik Ido Ambacht, hij en zijn vrouw Tiny realiseren zich dat dit hier op aarde het 
eindstation is voor Herman. Hij weet dat God bij hem is ook als hij komt te overlijden. Ook de 
gezondheid van Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB) gaat steeds verder achteruit. Wilt u 
aan hen blijven denken en voor ze bidden. Ook andere gemeenteleden die tobben met hun 
gezondheid en / of ouderdom niet vergeten, ook al worden ze hier niet genoemd ze hebben uw 
gebed en steun heel hard nodig. 
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Afsluiting 
Ik bid jullie Gods zegen toe en wens jullie inspirerende Pinksterdagen. Ik sluit af met een 
pinkstergebed: 
 
Stort uw Geest uit 
over jong en oud 
over man en vrouw 
over hoog en laag 
over west en oost. 
 
Stort uw vuur uit 
in het hart van de mensen 
in de mond van de mensen 
in de handen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over hen die geloven 
over allen die twijfelen 
over allen die liefhebben 
over allen die eenzaam zijn. 
 
Stort uw vuur uit 
over de woorden van de mensen 
over het zwijgen van de mensen 
over de talen van de mensen 
over de liederen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over allen die toekomst bouwen 
over hen die het goede bewaren 
over hen die het leven behoeden 
over allen die schoonheid scheppen 
 
Stort uw Geest uit 
over de huizen van de mensen 
over de steden van de mensen 
over de wereld van de mensen 
over alle mensen van goede wil. 
Hier en nu,  
over ons 
Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
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En voor de kinderen: 
 
Wind door je kleren, 
vuur uit de hemel 
zo is Gods Geest. 
Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 
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Gemeente ontmoeting nr 12 
 
Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 28 mei 2020 
 
Aanstaande zondag 31 mei vieren we Pinksteren. In het kerkblad schrijf ik op de voorpagina 
daarover met als kop ‘als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’, graag verwijs ik u daar naar. 
Feitelijk is Pinksteren ook de geboorte van de kerk. Dé eersteling zien we bij Pasen, dan gedenken 
we dat  Jezus als eersteling opstaat uit de dood. Daarom komen we normaal gesproken ook altijd op 
zondag bij elkaar, de opstandingsdag van onze Heer. Met Pinksteren zien we de eerstelingen, Jezus 
navolgers, de discipelen die het werk van onze Heer Jezus op deze aarde gaan voortzetten. Samen 
vormen de navolgers ‘het lichaam van Christus’. Dit nieuw begin vieren wij zondag. En telkens als er 
een nieuw begin is in de Bijbel wordt er op de ramshoorn geblazen. Dat lezen wij zondag in Psalm 
81: ‘Jubel voor God……. en blaas op de ramshoorn bij nieuwe maan en voor onze feestdag!’ 
En daar mogen we dan ook van zingen: ‘Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte. Juicht voor Israëls 
Heer,….die ons heil bewerkte’. Vanuit Exodus 24 kijken we naar de geboorte van het volk Israël, op 
het moment dat God Zijn Verbond sloot met dit volk. De Eeuwige gaf hen de Tien Woorden ter 
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het moment dat God Zijn Verbond sloot met dit volk. De Eeuwige gaf hen de Tien Woorden ter 
bevrijding. Het ontvangen van de Tien Woorden gaat gepaard met vuur en wind, een beeld dat we 
ook terugzien bij de uitstorting van de Geest in Handelingen twee. Op dat moment werden de Tien 
Woorden in de harten van de discipelen geschreven, zoals verwoord bij Jeremia waarbij God 
aankondigt: “Ik zal mijn wet (Thora = onderwijs) in hun binnenste leggen en die in hun harten 
schrijven…”. Dit vernieuwde verbond verschilt daarin van het oude verbond, dat het niet verbroken 
kán worden. Alle verplichtingen zijn geheel eenzijdig: God belooft het en Hij zal het ook volbrengen 
met behulp van Zijn Geest, ook dat vieren wij met Pinksteren. Geen wonder dat mensen in vuur en 
vlam gezet werden toen ze van boven af vervuld werden met de Heilige Geest.  
 

 
 
Deze Pinksterdienst wordt muzikaal omlijst door Ilona de Kievit (zang), Leo Lommers (piano/orgel) 
en Illa Lommers (orgel).  
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Kindermoment tijdens meditatie dienst 
Tussen 10.00 – 10.15 uur is het kindermoment met het lied “Heb het leven lied” solo gezongen door  
Natascha Krol kleindochter van Herman en Jopie Vogelesang. Dit is een opname van de Passion 2019 
uitgevoerd door school de Notenbalk.…. 
 
Moderamenoverleg  
De plaatselijke regeling stond deze week op de agenda, maar helaas was het niet mogelijk alle 
stukken te  bespreken, in juni staat de afronding daarvan op de agenda.    
Bij alle adressen van onze gemeente is de kaart van  Pinksteren, feest van de Geest met een 
hartelijke groet vanuit de Develhof bezorgd. Maar ook bij onze buren van de Develhofkerk is de 
kaart in de bus gedaan. Daarbij ook de uitnodiging om te zien en mee te beleven wat  op zondag in 
de Develhof via kerkdienstgemist.nl, of website www.develhof.nl  gebeurt.  
Het mooie foto-ontwerp is gemaakt door Aart van Joolingen en laat goed zien hoe leeg de kerk is 
zonder uw aanwezigheid op zondagmorgen !  
Het gebruiksplan met de maatregelen voor de  kerkdiensten is bijna gereed. Maandagmorgen 
8  juni zal de kerkenraad weer vergaderen. Bovenstaande staat dan op de agenda want de 
kerkenraad moet het gebruiksplan vaststellen, goedkeuren en bespreken of het mogelijk is om vanaf 
zondag 5 juli weer kerkdienst in de Develhof te houden. 
 
Collectes / kerkelijke bijdragen 
Met Pinksteren is de 1e collecte voor de kerk en de 2e collecte voor Kerk in Aktie de jonge kerk in 
Marokko. De afgelopen week mochten we voor de kerk collectegeld € 338,00, gift voor de kerk 
€ 95,00, gift muziekfonds € 30,00 en gift onderhoud kerk € 25,00 ontvangen. 
Voor de diaconie algemeen € 72,00, collecte 24/5 € 26,00, diverse giften € 75,00 en voor de  
Voorjaars actie totaal € 715,00 ontvangen.  
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven,  voor de kerk en de diaconie. 
Heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage in deze hectische tijd. 
 
Kerk open    
Wanneer u  graag een moment in de kerk wilt zijn kunt u dat de kerkenraad laten weten en zorgen 
wij dat de kerk voor u open is. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn zondag ter bemoediging bij mevrouw Kijkuit-Mijnster, Eemstein 13 gebracht. 
 
Pastoraat en lief en leed 
Lief en leed 
Afgelopen dinsdag is Herman van Hoogdalem (Zalm 58, 3344HD HIA) overgeplaatst naar de hospice 
de Cirkel in Hendrik Ido Ambacht, hij en zijn vrouw Tiny realiseren zich dat dit hier op aarde het 
eindstation is voor Herman. Hij weet dat God bij hem is ook als hij komt te overlijden. Ook de 
gezondheid van Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB) gaat steeds verder achteruit. Wilt u 
aan hen blijven denken en voor ze bidden. Ook andere gemeenteleden die tobben met hun 
gezondheid en / of ouderdom niet vergeten, ook al worden ze hier niet genoemd ze hebben uw 
gebed en steun heel hard nodig. 
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Afsluiting 
Ik bid jullie Gods zegen toe en wens jullie inspirerende Pinksterdagen. Ik sluit af met een 
pinkstergebed: 
 
Stort uw Geest uit 
over jong en oud 
over man en vrouw 
over hoog en laag 
over west en oost. 
 
Stort uw vuur uit 
in het hart van de mensen 
in de mond van de mensen 
in de handen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over hen die geloven 
over allen die twijfelen 
over allen die liefhebben 
over allen die eenzaam zijn. 
 
Stort uw vuur uit 
over de woorden van de mensen 
over het zwijgen van de mensen 
over de talen van de mensen 
over de liederen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over allen die toekomst bouwen 
over hen die het goede bewaren 
over hen die het leven behoeden 
over allen die schoonheid scheppen 
 
Stort uw Geest uit 
over de huizen van de mensen 
over de steden van de mensen 
over de wereld van de mensen 
over alle mensen van goede wil. 
Hier en nu,  
over ons 
Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
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En voor de kinderen: 
 
Wind door je kleren, 
vuur uit de hemel 
zo is Gods Geest. 
Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 



 
 
 
 
KERKENRAAD 
 
 
 
Secr. : R. Slotema Haydn straat 1 3335 WE  Zwijndrecht   
Tel. :  (078) 8442623 
e-mail :  scriba@develhof.nl 
 
 

Gemeente ontmoeting nr 12 
 
Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 28 mei 2020 
 
Aanstaande zondag 31 mei vieren we Pinksteren. In het kerkblad schrijf ik op de voorpagina 
daarover met als kop ‘als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’, graag verwijs ik u daar naar. 
Feitelijk is Pinksteren ook de geboorte van de kerk. Dé eersteling zien we bij Pasen, dan gedenken 
we dat  Jezus als eersteling opstaat uit de dood. Daarom komen we normaal gesproken ook altijd op 
zondag bij elkaar, de opstandingsdag van onze Heer. Met Pinksteren zien we de eerstelingen, Jezus 
navolgers, de discipelen die het werk van onze Heer Jezus op deze aarde gaan voortzetten. Samen 
vormen de navolgers ‘het lichaam van Christus’. Dit nieuw begin vieren wij zondag. En telkens als er 
een nieuw begin is in de Bijbel wordt er op de ramshoorn geblazen. Dat lezen wij zondag in Psalm 
81: ‘Jubel voor God……. en blaas op de ramshoorn bij nieuwe maan en voor onze feestdag!’ 
En daar mogen we dan ook van zingen: ‘Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte. Juicht voor Israëls 
Heer,….die ons heil bewerkte’. Vanuit Exodus 24 kijken we naar de geboorte van het volk Israël, op 
het moment dat God Zijn Verbond sloot met dit volk. De Eeuwige gaf hen de Tien Woorden ter 
bevrijding. Het ontvangen van de Tien Woorden gaat gepaard met vuur en wind, een beeld dat we 
ook terugzien bij de uitstorting van de Geest in Handelingen twee. Op dat moment werden de Tien 
Woorden in de harten van de discipelen geschreven, zoals verwoord bij Jeremia waarbij God 
aankondigt: “Ik zal mijn wet (Thora = onderwijs) in hun binnenste leggen en die in hun harten 
schrijven…”. Dit vernieuwde verbond verschilt daarin van het oude verbond, dat het niet verbroken 
kán worden. Alle verplichtingen zijn geheel eenzijdig: God belooft het en Hij zal het ook volbrengen 
met behulp van Zijn Geest, ook dat vieren wij met Pinksteren. Geen wonder dat mensen in vuur en 
vlam gezet werden toen ze van boven af vervuld werden met de Heilige Geest.  
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Woorden in de harten van de discipelen geschreven, zoals verwoord bij Jeremia waarbij God 
aankondigt: “Ik zal mijn wet (Thora = onderwijs) in hun binnenste leggen en die in hun harten 
schrijven…”. Dit vernieuwde verbond verschilt daarin van het oude verbond, dat het niet verbroken 
kán worden. Alle verplichtingen zijn geheel eenzijdig: God belooft het en Hij zal het ook volbrengen 
met behulp van Zijn Geest, ook dat vieren wij met Pinksteren. Geen wonder dat mensen in vuur en 
vlam gezet werden toen ze van boven af vervuld werden met de Heilige Geest.  
 

 
 
Deze Pinksterdienst wordt muzikaal omlijst door Ilona de Kievit (zang), Leo Lommers (piano/orgel) 
en Illa Lommers (orgel).  
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Kindermoment tijdens meditatie dienst 
Tussen 10.00 – 10.15 uur is het kindermoment met het lied “Heb het leven lied” solo gezongen door  
Natascha Krol kleindochter van Herman en Jopie Vogelesang. Dit is een opname van de Passion 2019 
uitgevoerd door school de Notenbalk.…. 
 
Moderamenoverleg  
De plaatselijke regeling stond deze week op de agenda, maar helaas was het niet mogelijk alle 
stukken te  bespreken, in juni staat de afronding daarvan op de agenda.    
Bij alle adressen van onze gemeente is de kaart van  Pinksteren, feest van de Geest met een 
hartelijke groet vanuit de Develhof bezorgd. Maar ook bij onze buren van de Develhofkerk is de 
kaart in de bus gedaan. Daarbij ook de uitnodiging om te zien en mee te beleven wat  op zondag in 
de Develhof via kerkdienstgemist.nl, of website www.develhof.nl  gebeurt.  
Het mooie foto-ontwerp is gemaakt door Aart van Joolingen en laat goed zien hoe leeg de kerk is 
zonder uw aanwezigheid op zondagmorgen !  
Het gebruiksplan met de maatregelen voor de  kerkdiensten is bijna gereed. Maandagmorgen 
8  juni zal de kerkenraad weer vergaderen. Bovenstaande staat dan op de agenda want de 
kerkenraad moet het gebruiksplan vaststellen, goedkeuren en bespreken of het mogelijk is om vanaf 
zondag 5 juli weer kerkdienst in de Develhof te houden. 
 
Collectes / kerkelijke bijdragen 
Met Pinksteren is de 1e collecte voor de kerk en de 2e collecte voor Kerk in Aktie de jonge kerk in 
Marokko. De afgelopen week mochten we voor de kerk collectegeld € 338,00, gift voor de kerk 
€ 95,00, gift muziekfonds € 30,00 en gift onderhoud kerk € 25,00 ontvangen. 
Voor de diaconie algemeen € 72,00, collecte 24/5 € 26,00, diverse giften € 75,00 en voor de  
Voorjaars actie totaal € 715,00 ontvangen.  
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven,  voor de kerk en de diaconie. 
Heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage in deze hectische tijd. 
 
Kerk open    
Wanneer u  graag een moment in de kerk wilt zijn kunt u dat de kerkenraad laten weten en zorgen 
wij dat de kerk voor u open is. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn zondag ter bemoediging bij mevrouw Kijkuit-Mijnster, Eemstein 13 gebracht. 
 
Pastoraat en lief en leed 
Lief en leed 
Afgelopen dinsdag is Herman van Hoogdalem (Zalm 58, 3344HD HIA) overgeplaatst naar de hospice 
de Cirkel in Hendrik Ido Ambacht, hij en zijn vrouw Tiny realiseren zich dat dit hier op aarde het 
eindstation is voor Herman. Hij weet dat God bij hem is ook als hij komt te overlijden. Ook de 
gezondheid van Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB) gaat steeds verder achteruit. Wilt u 
aan hen blijven denken en voor ze bidden. Ook andere gemeenteleden die tobben met hun 
gezondheid en / of ouderdom niet vergeten, ook al worden ze hier niet genoemd ze hebben uw 
gebed en steun heel hard nodig. 
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Afsluiting 
Ik bid jullie Gods zegen toe en wens jullie inspirerende Pinksterdagen. Ik sluit af met een 
pinkstergebed: 
 
Stort uw Geest uit 
over jong en oud 
over man en vrouw 
over hoog en laag 
over west en oost. 
 
Stort uw vuur uit 
in het hart van de mensen 
in de mond van de mensen 
in de handen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over hen die geloven 
over allen die twijfelen 
over allen die liefhebben 
over allen die eenzaam zijn. 
 
Stort uw vuur uit 
over de woorden van de mensen 
over het zwijgen van de mensen 
over de talen van de mensen 
over de liederen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over allen die toekomst bouwen 
over hen die het goede bewaren 
over hen die het leven behoeden 
over allen die schoonheid scheppen 
 
Stort uw Geest uit 
over de huizen van de mensen 
over de steden van de mensen 
over de wereld van de mensen 
over alle mensen van goede wil. 
Hier en nu,  
over ons 
Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
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En voor de kinderen: 
 
Wind door je kleren, 
vuur uit de hemel 
zo is Gods Geest. 
Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 
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Gemeente ontmoeting nr 12 
 
Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 28 mei 2020 
 
Aanstaande zondag 31 mei vieren we Pinksteren. In het kerkblad schrijf ik op de voorpagina 
daarover met als kop ‘als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’, graag verwijs ik u daar naar. 
Feitelijk is Pinksteren ook de geboorte van de kerk. Dé eersteling zien we bij Pasen, dan gedenken 
we dat  Jezus als eersteling opstaat uit de dood. Daarom komen we normaal gesproken ook altijd op 
zondag bij elkaar, de opstandingsdag van onze Heer. Met Pinksteren zien we de eerstelingen, Jezus 
navolgers, de discipelen die het werk van onze Heer Jezus op deze aarde gaan voortzetten. Samen 
vormen de navolgers ‘het lichaam van Christus’. Dit nieuw begin vieren wij zondag. En telkens als er 
een nieuw begin is in de Bijbel wordt er op de ramshoorn geblazen. Dat lezen wij zondag in Psalm 
81: ‘Jubel voor God……. en blaas op de ramshoorn bij nieuwe maan en voor onze feestdag!’ 
En daar mogen we dan ook van zingen: ‘Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte. Juicht voor Israëls 
Heer,….die ons heil bewerkte’. Vanuit Exodus 24 kijken we naar de geboorte van het volk Israël, op 
het moment dat God Zijn Verbond sloot met dit volk. De Eeuwige gaf hen de Tien Woorden ter 
bevrijding. Het ontvangen van de Tien Woorden gaat gepaard met vuur en wind, een beeld dat we 
ook terugzien bij de uitstorting van de Geest in Handelingen twee. Op dat moment werden de Tien 
Woorden in de harten van de discipelen geschreven, zoals verwoord bij Jeremia waarbij God 
aankondigt: “Ik zal mijn wet (Thora = onderwijs) in hun binnenste leggen en die in hun harten 
schrijven…”. Dit vernieuwde verbond verschilt daarin van het oude verbond, dat het niet verbroken 
kán worden. Alle verplichtingen zijn geheel eenzijdig: God belooft het en Hij zal het ook volbrengen 
met behulp van Zijn Geest, ook dat vieren wij met Pinksteren. Geen wonder dat mensen in vuur en 
vlam gezet werden toen ze van boven af vervuld werden met de Heilige Geest.  
 

 
 
Deze Pinksterdienst wordt muzikaal omlijst door Ilona de Kievit (zang), Leo Lommers (piano/orgel) 
en Illa Lommers (orgel).  
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schrijven…”. Dit vernieuwde verbond verschilt daarin van het oude verbond, dat het niet verbroken 
kán worden. Alle verplichtingen zijn geheel eenzijdig: God belooft het en Hij zal het ook volbrengen 
met behulp van Zijn Geest, ook dat vieren wij met Pinksteren. Geen wonder dat mensen in vuur en 
vlam gezet werden toen ze van boven af vervuld werden met de Heilige Geest.  
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Kindermoment tijdens meditatie dienst 
Tussen 10.00 – 10.15 uur is het kindermoment met het lied “Heb het leven lied” solo gezongen door  
Natascha Krol kleindochter van Herman en Jopie Vogelesang. Dit is een opname van de Passion 2019 
uitgevoerd door school de Notenbalk.…. 
 
Moderamenoverleg  
De plaatselijke regeling stond deze week op de agenda, maar helaas was het niet mogelijk alle 
stukken te  bespreken, in juni staat de afronding daarvan op de agenda.    
Bij alle adressen van onze gemeente is de kaart van  Pinksteren, feest van de Geest met een 
hartelijke groet vanuit de Develhof bezorgd. Maar ook bij onze buren van de Develhofkerk is de 
kaart in de bus gedaan. Daarbij ook de uitnodiging om te zien en mee te beleven wat  op zondag in 
de Develhof via kerkdienstgemist.nl, of website www.develhof.nl  gebeurt.  
Het mooie foto-ontwerp is gemaakt door Aart van Joolingen en laat goed zien hoe leeg de kerk is 
zonder uw aanwezigheid op zondagmorgen !  
Het gebruiksplan met de maatregelen voor de  kerkdiensten is bijna gereed. Maandagmorgen 
8  juni zal de kerkenraad weer vergaderen. Bovenstaande staat dan op de agenda want de 
kerkenraad moet het gebruiksplan vaststellen, goedkeuren en bespreken of het mogelijk is om vanaf 
zondag 5 juli weer kerkdienst in de Develhof te houden. 
 
Collectes / kerkelijke bijdragen 
Met Pinksteren is de 1e collecte voor de kerk en de 2e collecte voor Kerk in Aktie de jonge kerk in 
Marokko. De afgelopen week mochten we voor de kerk collectegeld € 338,00, gift voor de kerk 
€ 95,00, gift muziekfonds € 30,00 en gift onderhoud kerk € 25,00 ontvangen. 
Voor de diaconie algemeen € 72,00, collecte 24/5 € 26,00, diverse giften € 75,00 en voor de  
Voorjaars actie totaal € 715,00 ontvangen.  
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven,  voor de kerk en de diaconie. 
Heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage in deze hectische tijd. 
 
Kerk open    
Wanneer u  graag een moment in de kerk wilt zijn kunt u dat de kerkenraad laten weten en zorgen 
wij dat de kerk voor u open is. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn zondag ter bemoediging bij mevrouw Kijkuit-Mijnster, Eemstein 13 gebracht. 
 
Pastoraat en lief en leed 
Lief en leed 
Afgelopen dinsdag is Herman van Hoogdalem (Zalm 58, 3344HD HIA) overgeplaatst naar de hospice 
de Cirkel in Hendrik Ido Ambacht, hij en zijn vrouw Tiny realiseren zich dat dit hier op aarde het 
eindstation is voor Herman. Hij weet dat God bij hem is ook als hij komt te overlijden. Ook de 
gezondheid van Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB) gaat steeds verder achteruit. Wilt u 
aan hen blijven denken en voor ze bidden. Ook andere gemeenteleden die tobben met hun 
gezondheid en / of ouderdom niet vergeten, ook al worden ze hier niet genoemd ze hebben uw 
gebed en steun heel hard nodig. 
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Afsluiting 
Ik bid jullie Gods zegen toe en wens jullie inspirerende Pinksterdagen. Ik sluit af met een 
pinkstergebed: 
 
Stort uw Geest uit 
over jong en oud 
over man en vrouw 
over hoog en laag 
over west en oost. 
 
Stort uw vuur uit 
in het hart van de mensen 
in de mond van de mensen 
in de handen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over hen die geloven 
over allen die twijfelen 
over allen die liefhebben 
over allen die eenzaam zijn. 
 
Stort uw vuur uit 
over de woorden van de mensen 
over het zwijgen van de mensen 
over de talen van de mensen 
over de liederen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over allen die toekomst bouwen 
over hen die het goede bewaren 
over hen die het leven behoeden 
over allen die schoonheid scheppen 
 
Stort uw Geest uit 
over de huizen van de mensen 
over de steden van de mensen 
over de wereld van de mensen 
over alle mensen van goede wil. 
Hier en nu,  
over ons 
Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
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En voor de kinderen: 
 
Wind door je kleren, 
vuur uit de hemel 
zo is Gods Geest. 
Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 



 
 
 
 
KERKENRAAD 
 
 
 
Secr. : R. Slotema Haydn straat 1 3335 WE  Zwijndrecht   
Tel. :  (078) 8442623 
e-mail :  scriba@develhof.nl 
 
 

Gemeente ontmoeting nr 12 
 
Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 28 mei 2020 
 
Aanstaande zondag 31 mei vieren we Pinksteren. In het kerkblad schrijf ik op de voorpagina 
daarover met als kop ‘als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’, graag verwijs ik u daar naar. 
Feitelijk is Pinksteren ook de geboorte van de kerk. Dé eersteling zien we bij Pasen, dan gedenken 
we dat  Jezus als eersteling opstaat uit de dood. Daarom komen we normaal gesproken ook altijd op 
zondag bij elkaar, de opstandingsdag van onze Heer. Met Pinksteren zien we de eerstelingen, Jezus 
navolgers, de discipelen die het werk van onze Heer Jezus op deze aarde gaan voortzetten. Samen 
vormen de navolgers ‘het lichaam van Christus’. Dit nieuw begin vieren wij zondag. En telkens als er 
een nieuw begin is in de Bijbel wordt er op de ramshoorn geblazen. Dat lezen wij zondag in Psalm 
81: ‘Jubel voor God……. en blaas op de ramshoorn bij nieuwe maan en voor onze feestdag!’ 
En daar mogen we dan ook van zingen: ‘Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte. Juicht voor Israëls 
Heer,….die ons heil bewerkte’. Vanuit Exodus 24 kijken we naar de geboorte van het volk Israël, op 
het moment dat God Zijn Verbond sloot met dit volk. De Eeuwige gaf hen de Tien Woorden ter 
bevrijding. Het ontvangen van de Tien Woorden gaat gepaard met vuur en wind, een beeld dat we 
ook terugzien bij de uitstorting van de Geest in Handelingen twee. Op dat moment werden de Tien 
Woorden in de harten van de discipelen geschreven, zoals verwoord bij Jeremia waarbij God 
aankondigt: “Ik zal mijn wet (Thora = onderwijs) in hun binnenste leggen en die in hun harten 
schrijven…”. Dit vernieuwde verbond verschilt daarin van het oude verbond, dat het niet verbroken 
kán worden. Alle verplichtingen zijn geheel eenzijdig: God belooft het en Hij zal het ook volbrengen 
met behulp van Zijn Geest, ook dat vieren wij met Pinksteren. Geen wonder dat mensen in vuur en 
vlam gezet werden toen ze van boven af vervuld werden met de Heilige Geest.  
 

 
 
Deze Pinksterdienst wordt muzikaal omlijst door Ilona de Kievit (zang), Leo Lommers (piano/orgel) 
en Illa Lommers (orgel).  
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vlam gezet werden toen ze van boven af vervuld werden met de Heilige Geest.  
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Kindermoment tijdens meditatie dienst 
Tussen 10.00 – 10.15 uur is het kindermoment met het lied “Heb het leven lied” solo gezongen door  
Natascha Krol kleindochter van Herman en Jopie Vogelesang. Dit is een opname van de Passion 2019 
uitgevoerd door school de Notenbalk.…. 
 
Moderamenoverleg  
De plaatselijke regeling stond deze week op de agenda, maar helaas was het niet mogelijk alle 
stukken te  bespreken, in juni staat de afronding daarvan op de agenda.    
Bij alle adressen van onze gemeente is de kaart van  Pinksteren, feest van de Geest met een 
hartelijke groet vanuit de Develhof bezorgd. Maar ook bij onze buren van de Develhofkerk is de 
kaart in de bus gedaan. Daarbij ook de uitnodiging om te zien en mee te beleven wat  op zondag in 
de Develhof via kerkdienstgemist.nl, of website www.develhof.nl  gebeurt.  
Het mooie foto-ontwerp is gemaakt door Aart van Joolingen en laat goed zien hoe leeg de kerk is 
zonder uw aanwezigheid op zondagmorgen !  
Het gebruiksplan met de maatregelen voor de  kerkdiensten is bijna gereed. Maandagmorgen 
8  juni zal de kerkenraad weer vergaderen. Bovenstaande staat dan op de agenda want de 
kerkenraad moet het gebruiksplan vaststellen, goedkeuren en bespreken of het mogelijk is om vanaf 
zondag 5 juli weer kerkdienst in de Develhof te houden. 
 
Collectes / kerkelijke bijdragen 
Met Pinksteren is de 1e collecte voor de kerk en de 2e collecte voor Kerk in Aktie de jonge kerk in 
Marokko. De afgelopen week mochten we voor de kerk collectegeld € 338,00, gift voor de kerk 
€ 95,00, gift muziekfonds € 30,00 en gift onderhoud kerk € 25,00 ontvangen. 
Voor de diaconie algemeen € 72,00, collecte 24/5 € 26,00, diverse giften € 75,00 en voor de  
Voorjaars actie totaal € 715,00 ontvangen.  
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven,  voor de kerk en de diaconie. 
Heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage in deze hectische tijd. 
 
Kerk open    
Wanneer u  graag een moment in de kerk wilt zijn kunt u dat de kerkenraad laten weten en zorgen 
wij dat de kerk voor u open is. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn zondag ter bemoediging bij mevrouw Kijkuit-Mijnster, Eemstein 13 gebracht. 
 
Pastoraat en lief en leed 
Lief en leed 
Afgelopen dinsdag is Herman van Hoogdalem (Zalm 58, 3344HD HIA) overgeplaatst naar de hospice 
de Cirkel in Hendrik Ido Ambacht, hij en zijn vrouw Tiny realiseren zich dat dit hier op aarde het 
eindstation is voor Herman. Hij weet dat God bij hem is ook als hij komt te overlijden. Ook de 
gezondheid van Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB) gaat steeds verder achteruit. Wilt u 
aan hen blijven denken en voor ze bidden. Ook andere gemeenteleden die tobben met hun 
gezondheid en / of ouderdom niet vergeten, ook al worden ze hier niet genoemd ze hebben uw 
gebed en steun heel hard nodig. 
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Afsluiting 
Ik bid jullie Gods zegen toe en wens jullie inspirerende Pinksterdagen. Ik sluit af met een 
pinkstergebed: 
 
Stort uw Geest uit 
over jong en oud 
over man en vrouw 
over hoog en laag 
over west en oost. 
 
Stort uw vuur uit 
in het hart van de mensen 
in de mond van de mensen 
in de handen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over hen die geloven 
over allen die twijfelen 
over allen die liefhebben 
over allen die eenzaam zijn. 
 
Stort uw vuur uit 
over de woorden van de mensen 
over het zwijgen van de mensen 
over de talen van de mensen 
over de liederen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over allen die toekomst bouwen 
over hen die het goede bewaren 
over hen die het leven behoeden 
over allen die schoonheid scheppen 
 
Stort uw Geest uit 
over de huizen van de mensen 
over de steden van de mensen 
over de wereld van de mensen 
over alle mensen van goede wil. 
Hier en nu,  
over ons 
Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
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En voor de kinderen: 
 
Wind door je kleren, 
vuur uit de hemel 
zo is Gods Geest. 
Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 
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Gemeente ontmoeting nr 12 
 
Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 28 mei 2020 
 
Aanstaande zondag 31 mei vieren we Pinksteren. In het kerkblad schrijf ik op de voorpagina 
daarover met als kop ‘als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’, graag verwijs ik u daar naar. 
Feitelijk is Pinksteren ook de geboorte van de kerk. Dé eersteling zien we bij Pasen, dan gedenken 
we dat  Jezus als eersteling opstaat uit de dood. Daarom komen we normaal gesproken ook altijd op 
zondag bij elkaar, de opstandingsdag van onze Heer. Met Pinksteren zien we de eerstelingen, Jezus 
navolgers, de discipelen die het werk van onze Heer Jezus op deze aarde gaan voortzetten. Samen 
vormen de navolgers ‘het lichaam van Christus’. Dit nieuw begin vieren wij zondag. En telkens als er 
een nieuw begin is in de Bijbel wordt er op de ramshoorn geblazen. Dat lezen wij zondag in Psalm 
81: ‘Jubel voor God……. en blaas op de ramshoorn bij nieuwe maan en voor onze feestdag!’ 
En daar mogen we dan ook van zingen: ‘Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte. Juicht voor Israëls 
Heer,….die ons heil bewerkte’. Vanuit Exodus 24 kijken we naar de geboorte van het volk Israël, op 
het moment dat God Zijn Verbond sloot met dit volk. De Eeuwige gaf hen de Tien Woorden ter 
bevrijding. Het ontvangen van de Tien Woorden gaat gepaard met vuur en wind, een beeld dat we 
ook terugzien bij de uitstorting van de Geest in Handelingen twee. Op dat moment werden de Tien 
Woorden in de harten van de discipelen geschreven, zoals verwoord bij Jeremia waarbij God 
aankondigt: “Ik zal mijn wet (Thora = onderwijs) in hun binnenste leggen en die in hun harten 
schrijven…”. Dit vernieuwde verbond verschilt daarin van het oude verbond, dat het niet verbroken 
kán worden. Alle verplichtingen zijn geheel eenzijdig: God belooft het en Hij zal het ook volbrengen 
met behulp van Zijn Geest, ook dat vieren wij met Pinksteren. Geen wonder dat mensen in vuur en 
vlam gezet werden toen ze van boven af vervuld werden met de Heilige Geest.  
 

 
 
Deze Pinksterdienst wordt muzikaal omlijst door Ilona de Kievit (zang), Leo Lommers (piano/orgel) 
en Illa Lommers (orgel).  
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Kindermoment tijdens meditatie dienst 
Tussen 10.00 – 10.15 uur is het kindermoment met het lied “Heb het leven lied” solo gezongen door  
Natascha Krol kleindochter van Herman en Jopie Vogelesang. Dit is een opname van de Passion 2019 
uitgevoerd door school de Notenbalk.…. 
 
Moderamenoverleg  
De plaatselijke regeling stond deze week op de agenda, maar helaas was het niet mogelijk alle 
stukken te  bespreken, in juni staat de afronding daarvan op de agenda.    
Bij alle adressen van onze gemeente is de kaart van  Pinksteren, feest van de Geest met een 
hartelijke groet vanuit de Develhof bezorgd. Maar ook bij onze buren van de Develhofkerk is de 
kaart in de bus gedaan. Daarbij ook de uitnodiging om te zien en mee te beleven wat  op zondag in 
de Develhof via kerkdienstgemist.nl, of website www.develhof.nl  gebeurt.  
Het mooie foto-ontwerp is gemaakt door Aart van Joolingen en laat goed zien hoe leeg de kerk is 
zonder uw aanwezigheid op zondagmorgen !  
Het gebruiksplan met de maatregelen voor de  kerkdiensten is bijna gereed. Maandagmorgen 
8  juni zal de kerkenraad weer vergaderen. Bovenstaande staat dan op de agenda want de 
kerkenraad moet het gebruiksplan vaststellen, goedkeuren en bespreken of het mogelijk is om vanaf 
zondag 5 juli weer kerkdienst in de Develhof te houden. 
 
Collectes / kerkelijke bijdragen 
Met Pinksteren is de 1e collecte voor de kerk en de 2e collecte voor Kerk in Aktie de jonge kerk in 
Marokko. De afgelopen week mochten we voor de kerk collectegeld € 338,00, gift voor de kerk 
€ 95,00, gift muziekfonds € 30,00 en gift onderhoud kerk € 25,00 ontvangen. 
Voor de diaconie algemeen € 72,00, collecte 24/5 € 26,00, diverse giften € 75,00 en voor de  
Voorjaars actie totaal € 715,00 ontvangen.  
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven,  voor de kerk en de diaconie. 
Heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage in deze hectische tijd. 
 
Kerk open    
Wanneer u  graag een moment in de kerk wilt zijn kunt u dat de kerkenraad laten weten en zorgen 
wij dat de kerk voor u open is. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn zondag ter bemoediging bij mevrouw Kijkuit-Mijnster, Eemstein 13 gebracht. 
 
Pastoraat en lief en leed 
Lief en leed 
Afgelopen dinsdag is Herman van Hoogdalem (Zalm 58, 3344HD HIA) overgeplaatst naar de hospice 
de Cirkel in Hendrik Ido Ambacht, hij en zijn vrouw Tiny realiseren zich dat dit hier op aarde het 
eindstation is voor Herman. Hij weet dat God bij hem is ook als hij komt te overlijden. Ook de 
gezondheid van Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB) gaat steeds verder achteruit. Wilt u 
aan hen blijven denken en voor ze bidden. Ook andere gemeenteleden die tobben met hun 
gezondheid en / of ouderdom niet vergeten, ook al worden ze hier niet genoemd ze hebben uw 
gebed en steun heel hard nodig. 
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Afsluiting 
Ik bid jullie Gods zegen toe en wens jullie inspirerende Pinksterdagen. Ik sluit af met een 
pinkstergebed: 
 
Stort uw Geest uit 
over jong en oud 
over man en vrouw 
over hoog en laag 
over west en oost. 
 
Stort uw vuur uit 
in het hart van de mensen 
in de mond van de mensen 
in de handen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over hen die geloven 
over allen die twijfelen 
over allen die liefhebben 
over allen die eenzaam zijn. 
 
Stort uw vuur uit 
over de woorden van de mensen 
over het zwijgen van de mensen 
over de talen van de mensen 
over de liederen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over allen die toekomst bouwen 
over hen die het goede bewaren 
over hen die het leven behoeden 
over allen die schoonheid scheppen 
 
Stort uw Geest uit 
over de huizen van de mensen 
over de steden van de mensen 
over de wereld van de mensen 
over alle mensen van goede wil. 
Hier en nu,  
over ons 
Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
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En voor de kinderen: 
 
Wind door je kleren, 
vuur uit de hemel 
zo is Gods Geest. 
Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 
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Gemeente ontmoeting nr 12 
 
Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 28 mei 2020 
 
Aanstaande zondag 31 mei vieren we Pinksteren. In het kerkblad schrijf ik op de voorpagina 
daarover met als kop ‘als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’, graag verwijs ik u daar naar. 
Feitelijk is Pinksteren ook de geboorte van de kerk. Dé eersteling zien we bij Pasen, dan gedenken 
we dat  Jezus als eersteling opstaat uit de dood. Daarom komen we normaal gesproken ook altijd op 
zondag bij elkaar, de opstandingsdag van onze Heer. Met Pinksteren zien we de eerstelingen, Jezus 
navolgers, de discipelen die het werk van onze Heer Jezus op deze aarde gaan voortzetten. Samen 
vormen de navolgers ‘het lichaam van Christus’. Dit nieuw begin vieren wij zondag. En telkens als er 
een nieuw begin is in de Bijbel wordt er op de ramshoorn geblazen. Dat lezen wij zondag in Psalm 
81: ‘Jubel voor God……. en blaas op de ramshoorn bij nieuwe maan en voor onze feestdag!’ 
En daar mogen we dan ook van zingen: ‘Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte. Juicht voor Israëls 
Heer,….die ons heil bewerkte’. Vanuit Exodus 24 kijken we naar de geboorte van het volk Israël, op 
het moment dat God Zijn Verbond sloot met dit volk. De Eeuwige gaf hen de Tien Woorden ter 
bevrijding. Het ontvangen van de Tien Woorden gaat gepaard met vuur en wind, een beeld dat we 
ook terugzien bij de uitstorting van de Geest in Handelingen twee. Op dat moment werden de Tien 
Woorden in de harten van de discipelen geschreven, zoals verwoord bij Jeremia waarbij God 
aankondigt: “Ik zal mijn wet (Thora = onderwijs) in hun binnenste leggen en die in hun harten 
schrijven…”. Dit vernieuwde verbond verschilt daarin van het oude verbond, dat het niet verbroken 
kán worden. Alle verplichtingen zijn geheel eenzijdig: God belooft het en Hij zal het ook volbrengen 
met behulp van Zijn Geest, ook dat vieren wij met Pinksteren. Geen wonder dat mensen in vuur en 
vlam gezet werden toen ze van boven af vervuld werden met de Heilige Geest.  
 

 
 
Deze Pinksterdienst wordt muzikaal omlijst door Ilona de Kievit (zang), Leo Lommers (piano/orgel) 
en Illa Lommers (orgel).  
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Natascha Krol kleindochter van Herman en Jopie Vogelesang. Dit is een opname van de Passion 2019 
uitgevoerd door school de Notenbalk.…. 
 
Moderamenoverleg  
De plaatselijke regeling stond deze week op de agenda, maar helaas was het niet mogelijk alle 
stukken te  bespreken, in juni staat de afronding daarvan op de agenda.    
Bij alle adressen van onze gemeente is de kaart van  Pinksteren, feest van de Geest met een 
hartelijke groet vanuit de Develhof bezorgd. Maar ook bij onze buren van de Develhofkerk is de 
kaart in de bus gedaan. Daarbij ook de uitnodiging om te zien en mee te beleven wat  op zondag in 
de Develhof via kerkdienstgemist.nl, of website www.develhof.nl  gebeurt.  
Het mooie foto-ontwerp is gemaakt door Aart van Joolingen en laat goed zien hoe leeg de kerk is 
zonder uw aanwezigheid op zondagmorgen !  
Het gebruiksplan met de maatregelen voor de  kerkdiensten is bijna gereed. Maandagmorgen 
8  juni zal de kerkenraad weer vergaderen. Bovenstaande staat dan op de agenda want de 
kerkenraad moet het gebruiksplan vaststellen, goedkeuren en bespreken of het mogelijk is om vanaf 
zondag 5 juli weer kerkdienst in de Develhof te houden. 
 
Collectes / kerkelijke bijdragen 
Met Pinksteren is de 1e collecte voor de kerk en de 2e collecte voor Kerk in Aktie de jonge kerk in 
Marokko. De afgelopen week mochten we voor de kerk collectegeld € 338,00, gift voor de kerk 
€ 95,00, gift muziekfonds € 30,00 en gift onderhoud kerk € 25,00 ontvangen. 
Voor de diaconie algemeen € 72,00, collecte 24/5 € 26,00, diverse giften € 75,00 en voor de  
Voorjaars actie totaal € 715,00 ontvangen.  
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven,  voor de kerk en de diaconie. 
Heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage in deze hectische tijd. 
 
Kerk open    
Wanneer u  graag een moment in de kerk wilt zijn kunt u dat de kerkenraad laten weten en zorgen 
wij dat de kerk voor u open is. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn zondag ter bemoediging bij mevrouw Kijkuit-Mijnster, Eemstein 13 gebracht. 
 
Pastoraat en lief en leed 
Lief en leed 
Afgelopen dinsdag is Herman van Hoogdalem (Zalm 58, 3344HD HIA) overgeplaatst naar de hospice 
de Cirkel in Hendrik Ido Ambacht, hij en zijn vrouw Tiny realiseren zich dat dit hier op aarde het 
eindstation is voor Herman. Hij weet dat God bij hem is ook als hij komt te overlijden. Ook de 
gezondheid van Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB) gaat steeds verder achteruit. Wilt u 
aan hen blijven denken en voor ze bidden. Ook andere gemeenteleden die tobben met hun 
gezondheid en / of ouderdom niet vergeten, ook al worden ze hier niet genoemd ze hebben uw 
gebed en steun heel hard nodig. 



 
 
 
 
KERKENRAAD 
 
 
 
Secr. : R. Slotema Haydn straat 1 3335 WE  Zwijndrecht   
Tel. :  (078) 8442623 
e-mail :  scriba@develhof.nl 
 
 

 
Afsluiting 
Ik bid jullie Gods zegen toe en wens jullie inspirerende Pinksterdagen. Ik sluit af met een 
pinkstergebed: 
 
Stort uw Geest uit 
over jong en oud 
over man en vrouw 
over hoog en laag 
over west en oost. 
 
Stort uw vuur uit 
in het hart van de mensen 
in de mond van de mensen 
in de handen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over hen die geloven 
over allen die twijfelen 
over allen die liefhebben 
over allen die eenzaam zijn. 
 
Stort uw vuur uit 
over de woorden van de mensen 
over het zwijgen van de mensen 
over de talen van de mensen 
over de liederen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over allen die toekomst bouwen 
over hen die het goede bewaren 
over hen die het leven behoeden 
over allen die schoonheid scheppen 
 
Stort uw Geest uit 
over de huizen van de mensen 
over de steden van de mensen 
over de wereld van de mensen 
over alle mensen van goede wil. 
Hier en nu,  
over ons 
Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
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En voor de kinderen: 
 
Wind door je kleren, 
vuur uit de hemel 
zo is Gods Geest. 
Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 
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Gemeente ontmoeting nr 12 
 
Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 28 mei 2020 
 
Aanstaande zondag 31 mei vieren we Pinksteren. In het kerkblad schrijf ik op de voorpagina 
daarover met als kop ‘als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’, graag verwijs ik u daar naar. 
Feitelijk is Pinksteren ook de geboorte van de kerk. Dé eersteling zien we bij Pasen, dan gedenken 
we dat  Jezus als eersteling opstaat uit de dood. Daarom komen we normaal gesproken ook altijd op 
zondag bij elkaar, de opstandingsdag van onze Heer. Met Pinksteren zien we de eerstelingen, Jezus 
navolgers, de discipelen die het werk van onze Heer Jezus op deze aarde gaan voortzetten. Samen 
vormen de navolgers ‘het lichaam van Christus’. Dit nieuw begin vieren wij zondag. En telkens als er 
een nieuw begin is in de Bijbel wordt er op de ramshoorn geblazen. Dat lezen wij zondag in Psalm 
81: ‘Jubel voor God……. en blaas op de ramshoorn bij nieuwe maan en voor onze feestdag!’ 
En daar mogen we dan ook van zingen: ‘Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte. Juicht voor Israëls 
Heer,….die ons heil bewerkte’. Vanuit Exodus 24 kijken we naar de geboorte van het volk Israël, op 
het moment dat God Zijn Verbond sloot met dit volk. De Eeuwige gaf hen de Tien Woorden ter 
bevrijding. Het ontvangen van de Tien Woorden gaat gepaard met vuur en wind, een beeld dat we 
ook terugzien bij de uitstorting van de Geest in Handelingen twee. Op dat moment werden de Tien 
Woorden in de harten van de discipelen geschreven, zoals verwoord bij Jeremia waarbij God 
aankondigt: “Ik zal mijn wet (Thora = onderwijs) in hun binnenste leggen en die in hun harten 
schrijven…”. Dit vernieuwde verbond verschilt daarin van het oude verbond, dat het niet verbroken 
kán worden. Alle verplichtingen zijn geheel eenzijdig: God belooft het en Hij zal het ook volbrengen 
met behulp van Zijn Geest, ook dat vieren wij met Pinksteren. Geen wonder dat mensen in vuur en 
vlam gezet werden toen ze van boven af vervuld werden met de Heilige Geest.  
 

 
 
Deze Pinksterdienst wordt muzikaal omlijst door Ilona de Kievit (zang), Leo Lommers (piano/orgel) 
en Illa Lommers (orgel).  
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stukken te  bespreken, in juni staat de afronding daarvan op de agenda.    
Bij alle adressen van onze gemeente is de kaart van  Pinksteren, feest van de Geest met een 
hartelijke groet vanuit de Develhof bezorgd. Maar ook bij onze buren van de Develhofkerk is de 
kaart in de bus gedaan. Daarbij ook de uitnodiging om te zien en mee te beleven wat  op zondag in 
de Develhof via kerkdienstgemist.nl, of website www.develhof.nl  gebeurt.  
Het mooie foto-ontwerp is gemaakt door Aart van Joolingen en laat goed zien hoe leeg de kerk is 
zonder uw aanwezigheid op zondagmorgen !  
Het gebruiksplan met de maatregelen voor de  kerkdiensten is bijna gereed. Maandagmorgen 
8  juni zal de kerkenraad weer vergaderen. Bovenstaande staat dan op de agenda want de 
kerkenraad moet het gebruiksplan vaststellen, goedkeuren en bespreken of het mogelijk is om vanaf 
zondag 5 juli weer kerkdienst in de Develhof te houden. 
 
Collectes / kerkelijke bijdragen 
Met Pinksteren is de 1e collecte voor de kerk en de 2e collecte voor Kerk in Aktie de jonge kerk in 
Marokko. De afgelopen week mochten we voor de kerk collectegeld € 338,00, gift voor de kerk 
€ 95,00, gift muziekfonds € 30,00 en gift onderhoud kerk € 25,00 ontvangen. 
Voor de diaconie algemeen € 72,00, collecte 24/5 € 26,00, diverse giften € 75,00 en voor de  
Voorjaars actie totaal € 715,00 ontvangen.  
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven,  voor de kerk en de diaconie. 
Heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage in deze hectische tijd. 
 
Kerk open    
Wanneer u  graag een moment in de kerk wilt zijn kunt u dat de kerkenraad laten weten en zorgen 
wij dat de kerk voor u open is. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn zondag ter bemoediging bij mevrouw Kijkuit-Mijnster, Eemstein 13 gebracht. 
 
Pastoraat en lief en leed 
Lief en leed 
Afgelopen dinsdag is Herman van Hoogdalem (Zalm 58, 3344HD HIA) overgeplaatst naar de hospice 
de Cirkel in Hendrik Ido Ambacht, hij en zijn vrouw Tiny realiseren zich dat dit hier op aarde het 
eindstation is voor Herman. Hij weet dat God bij hem is ook als hij komt te overlijden. Ook de 
gezondheid van Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB) gaat steeds verder achteruit. Wilt u 
aan hen blijven denken en voor ze bidden. Ook andere gemeenteleden die tobben met hun 
gezondheid en / of ouderdom niet vergeten, ook al worden ze hier niet genoemd ze hebben uw 
gebed en steun heel hard nodig. 
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Afsluiting 
Ik bid jullie Gods zegen toe en wens jullie inspirerende Pinksterdagen. Ik sluit af met een 
pinkstergebed: 
 
Stort uw Geest uit 
over jong en oud 
over man en vrouw 
over hoog en laag 
over west en oost. 
 
Stort uw vuur uit 
in het hart van de mensen 
in de mond van de mensen 
in de handen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over hen die geloven 
over allen die twijfelen 
over allen die liefhebben 
over allen die eenzaam zijn. 
 
Stort uw vuur uit 
over de woorden van de mensen 
over het zwijgen van de mensen 
over de talen van de mensen 
over de liederen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over allen die toekomst bouwen 
over hen die het goede bewaren 
over hen die het leven behoeden 
over allen die schoonheid scheppen 
 
Stort uw Geest uit 
over de huizen van de mensen 
over de steden van de mensen 
over de wereld van de mensen 
over alle mensen van goede wil. 
Hier en nu,  
over ons 
Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
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En voor de kinderen: 
 
Wind door je kleren, 
vuur uit de hemel 
zo is Gods Geest. 
Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 
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Gemeente ontmoeting nr 12 
 
Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 28 mei 2020 
 
Aanstaande zondag 31 mei vieren we Pinksteren. In het kerkblad schrijf ik op de voorpagina 
daarover met als kop ‘als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’, graag verwijs ik u daar naar. 
Feitelijk is Pinksteren ook de geboorte van de kerk. Dé eersteling zien we bij Pasen, dan gedenken 
we dat  Jezus als eersteling opstaat uit de dood. Daarom komen we normaal gesproken ook altijd op 
zondag bij elkaar, de opstandingsdag van onze Heer. Met Pinksteren zien we de eerstelingen, Jezus 
navolgers, de discipelen die het werk van onze Heer Jezus op deze aarde gaan voortzetten. Samen 
vormen de navolgers ‘het lichaam van Christus’. Dit nieuw begin vieren wij zondag. En telkens als er 
een nieuw begin is in de Bijbel wordt er op de ramshoorn geblazen. Dat lezen wij zondag in Psalm 
81: ‘Jubel voor God……. en blaas op de ramshoorn bij nieuwe maan en voor onze feestdag!’ 
En daar mogen we dan ook van zingen: ‘Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte. Juicht voor Israëls 
Heer,….die ons heil bewerkte’. Vanuit Exodus 24 kijken we naar de geboorte van het volk Israël, op 
het moment dat God Zijn Verbond sloot met dit volk. De Eeuwige gaf hen de Tien Woorden ter 
bevrijding. Het ontvangen van de Tien Woorden gaat gepaard met vuur en wind, een beeld dat we 
ook terugzien bij de uitstorting van de Geest in Handelingen twee. Op dat moment werden de Tien 
Woorden in de harten van de discipelen geschreven, zoals verwoord bij Jeremia waarbij God 
aankondigt: “Ik zal mijn wet (Thora = onderwijs) in hun binnenste leggen en die in hun harten 
schrijven…”. Dit vernieuwde verbond verschilt daarin van het oude verbond, dat het niet verbroken 
kán worden. Alle verplichtingen zijn geheel eenzijdig: God belooft het en Hij zal het ook volbrengen 
met behulp van Zijn Geest, ook dat vieren wij met Pinksteren. Geen wonder dat mensen in vuur en 
vlam gezet werden toen ze van boven af vervuld werden met de Heilige Geest.  
 

 
 
Deze Pinksterdienst wordt muzikaal omlijst door Ilona de Kievit (zang), Leo Lommers (piano/orgel) 
en Illa Lommers (orgel).  
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hartelijke groet vanuit de Develhof bezorgd. Maar ook bij onze buren van de Develhofkerk is de 
kaart in de bus gedaan. Daarbij ook de uitnodiging om te zien en mee te beleven wat  op zondag in 
de Develhof via kerkdienstgemist.nl, of website www.develhof.nl  gebeurt.  
Het mooie foto-ontwerp is gemaakt door Aart van Joolingen en laat goed zien hoe leeg de kerk is 
zonder uw aanwezigheid op zondagmorgen !  
Het gebruiksplan met de maatregelen voor de  kerkdiensten is bijna gereed. Maandagmorgen 
8  juni zal de kerkenraad weer vergaderen. Bovenstaande staat dan op de agenda want de 
kerkenraad moet het gebruiksplan vaststellen, goedkeuren en bespreken of het mogelijk is om vanaf 
zondag 5 juli weer kerkdienst in de Develhof te houden. 
 
Collectes / kerkelijke bijdragen 
Met Pinksteren is de 1e collecte voor de kerk en de 2e collecte voor Kerk in Aktie de jonge kerk in 
Marokko. De afgelopen week mochten we voor de kerk collectegeld € 338,00, gift voor de kerk 
€ 95,00, gift muziekfonds € 30,00 en gift onderhoud kerk € 25,00 ontvangen. 
Voor de diaconie algemeen € 72,00, collecte 24/5 € 26,00, diverse giften € 75,00 en voor de  
Voorjaars actie totaal € 715,00 ontvangen.  
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven,  voor de kerk en de diaconie. 
Heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage in deze hectische tijd. 
 
Kerk open    
Wanneer u  graag een moment in de kerk wilt zijn kunt u dat de kerkenraad laten weten en zorgen 
wij dat de kerk voor u open is. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn zondag ter bemoediging bij mevrouw Kijkuit-Mijnster, Eemstein 13 gebracht. 
 
Pastoraat en lief en leed 
Lief en leed 
Afgelopen dinsdag is Herman van Hoogdalem (Zalm 58, 3344HD HIA) overgeplaatst naar de hospice 
de Cirkel in Hendrik Ido Ambacht, hij en zijn vrouw Tiny realiseren zich dat dit hier op aarde het 
eindstation is voor Herman. Hij weet dat God bij hem is ook als hij komt te overlijden. Ook de 
gezondheid van Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB) gaat steeds verder achteruit. Wilt u 
aan hen blijven denken en voor ze bidden. Ook andere gemeenteleden die tobben met hun 
gezondheid en / of ouderdom niet vergeten, ook al worden ze hier niet genoemd ze hebben uw 
gebed en steun heel hard nodig. 
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Afsluiting 
Ik bid jullie Gods zegen toe en wens jullie inspirerende Pinksterdagen. Ik sluit af met een 
pinkstergebed: 
 
Stort uw Geest uit 
over jong en oud 
over man en vrouw 
over hoog en laag 
over west en oost. 
 
Stort uw vuur uit 
in het hart van de mensen 
in de mond van de mensen 
in de handen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over hen die geloven 
over allen die twijfelen 
over allen die liefhebben 
over allen die eenzaam zijn. 
 
Stort uw vuur uit 
over de woorden van de mensen 
over het zwijgen van de mensen 
over de talen van de mensen 
over de liederen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over allen die toekomst bouwen 
over hen die het goede bewaren 
over hen die het leven behoeden 
over allen die schoonheid scheppen 
 
Stort uw Geest uit 
over de huizen van de mensen 
over de steden van de mensen 
over de wereld van de mensen 
over alle mensen van goede wil. 
Hier en nu,  
over ons 
Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
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En voor de kinderen: 
 
Wind door je kleren, 
vuur uit de hemel 
zo is Gods Geest. 
Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 
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Gemeente ontmoeting nr 12 
 
Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 28 mei 2020 
 
Aanstaande zondag 31 mei vieren we Pinksteren. In het kerkblad schrijf ik op de voorpagina 
daarover met als kop ‘als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’, graag verwijs ik u daar naar. 
Feitelijk is Pinksteren ook de geboorte van de kerk. Dé eersteling zien we bij Pasen, dan gedenken 
we dat  Jezus als eersteling opstaat uit de dood. Daarom komen we normaal gesproken ook altijd op 
zondag bij elkaar, de opstandingsdag van onze Heer. Met Pinksteren zien we de eerstelingen, Jezus 
navolgers, de discipelen die het werk van onze Heer Jezus op deze aarde gaan voortzetten. Samen 
vormen de navolgers ‘het lichaam van Christus’. Dit nieuw begin vieren wij zondag. En telkens als er 
een nieuw begin is in de Bijbel wordt er op de ramshoorn geblazen. Dat lezen wij zondag in Psalm 
81: ‘Jubel voor God……. en blaas op de ramshoorn bij nieuwe maan en voor onze feestdag!’ 
En daar mogen we dan ook van zingen: ‘Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte. Juicht voor Israëls 
Heer,….die ons heil bewerkte’. Vanuit Exodus 24 kijken we naar de geboorte van het volk Israël, op 
het moment dat God Zijn Verbond sloot met dit volk. De Eeuwige gaf hen de Tien Woorden ter 
bevrijding. Het ontvangen van de Tien Woorden gaat gepaard met vuur en wind, een beeld dat we 
ook terugzien bij de uitstorting van de Geest in Handelingen twee. Op dat moment werden de Tien 
Woorden in de harten van de discipelen geschreven, zoals verwoord bij Jeremia waarbij God 
aankondigt: “Ik zal mijn wet (Thora = onderwijs) in hun binnenste leggen en die in hun harten 
schrijven…”. Dit vernieuwde verbond verschilt daarin van het oude verbond, dat het niet verbroken 
kán worden. Alle verplichtingen zijn geheel eenzijdig: God belooft het en Hij zal het ook volbrengen 
met behulp van Zijn Geest, ook dat vieren wij met Pinksteren. Geen wonder dat mensen in vuur en 
vlam gezet werden toen ze van boven af vervuld werden met de Heilige Geest.  
 

 
 
Deze Pinksterdienst wordt muzikaal omlijst door Ilona de Kievit (zang), Leo Lommers (piano/orgel) 
en Illa Lommers (orgel).  
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Het mooie foto-ontwerp is gemaakt door Aart van Joolingen en laat goed zien hoe leeg de kerk is 
zonder uw aanwezigheid op zondagmorgen !  
Het gebruiksplan met de maatregelen voor de  kerkdiensten is bijna gereed. Maandagmorgen 
8  juni zal de kerkenraad weer vergaderen. Bovenstaande staat dan op de agenda want de 
kerkenraad moet het gebruiksplan vaststellen, goedkeuren en bespreken of het mogelijk is om vanaf 
zondag 5 juli weer kerkdienst in de Develhof te houden. 
 
Collectes / kerkelijke bijdragen 
Met Pinksteren is de 1e collecte voor de kerk en de 2e collecte voor Kerk in Aktie de jonge kerk in 
Marokko. De afgelopen week mochten we voor de kerk collectegeld € 338,00, gift voor de kerk 
€ 95,00, gift muziekfonds € 30,00 en gift onderhoud kerk € 25,00 ontvangen. 
Voor de diaconie algemeen € 72,00, collecte 24/5 € 26,00, diverse giften € 75,00 en voor de  
Voorjaars actie totaal € 715,00 ontvangen.  
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven,  voor de kerk en de diaconie. 
Heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage in deze hectische tijd. 
 
Kerk open    
Wanneer u  graag een moment in de kerk wilt zijn kunt u dat de kerkenraad laten weten en zorgen 
wij dat de kerk voor u open is. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn zondag ter bemoediging bij mevrouw Kijkuit-Mijnster, Eemstein 13 gebracht. 
 
Pastoraat en lief en leed 
Lief en leed 
Afgelopen dinsdag is Herman van Hoogdalem (Zalm 58, 3344HD HIA) overgeplaatst naar de hospice 
de Cirkel in Hendrik Ido Ambacht, hij en zijn vrouw Tiny realiseren zich dat dit hier op aarde het 
eindstation is voor Herman. Hij weet dat God bij hem is ook als hij komt te overlijden. Ook de 
gezondheid van Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB) gaat steeds verder achteruit. Wilt u 
aan hen blijven denken en voor ze bidden. Ook andere gemeenteleden die tobben met hun 
gezondheid en / of ouderdom niet vergeten, ook al worden ze hier niet genoemd ze hebben uw 
gebed en steun heel hard nodig. 
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Afsluiting 
Ik bid jullie Gods zegen toe en wens jullie inspirerende Pinksterdagen. Ik sluit af met een 
pinkstergebed: 
 
Stort uw Geest uit 
over jong en oud 
over man en vrouw 
over hoog en laag 
over west en oost. 
 
Stort uw vuur uit 
in het hart van de mensen 
in de mond van de mensen 
in de handen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over hen die geloven 
over allen die twijfelen 
over allen die liefhebben 
over allen die eenzaam zijn. 
 
Stort uw vuur uit 
over de woorden van de mensen 
over het zwijgen van de mensen 
over de talen van de mensen 
over de liederen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over allen die toekomst bouwen 
over hen die het goede bewaren 
over hen die het leven behoeden 
over allen die schoonheid scheppen 
 
Stort uw Geest uit 
over de huizen van de mensen 
over de steden van de mensen 
over de wereld van de mensen 
over alle mensen van goede wil. 
Hier en nu,  
over ons 
Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
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En voor de kinderen: 
 
Wind door je kleren, 
vuur uit de hemel 
zo is Gods Geest. 
Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 
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Gemeente ontmoeting nr 12 
 
Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 28 mei 2020 
 
Aanstaande zondag 31 mei vieren we Pinksteren. In het kerkblad schrijf ik op de voorpagina 
daarover met als kop ‘als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’, graag verwijs ik u daar naar. 
Feitelijk is Pinksteren ook de geboorte van de kerk. Dé eersteling zien we bij Pasen, dan gedenken 
we dat  Jezus als eersteling opstaat uit de dood. Daarom komen we normaal gesproken ook altijd op 
zondag bij elkaar, de opstandingsdag van onze Heer. Met Pinksteren zien we de eerstelingen, Jezus 
navolgers, de discipelen die het werk van onze Heer Jezus op deze aarde gaan voortzetten. Samen 
vormen de navolgers ‘het lichaam van Christus’. Dit nieuw begin vieren wij zondag. En telkens als er 
een nieuw begin is in de Bijbel wordt er op de ramshoorn geblazen. Dat lezen wij zondag in Psalm 
81: ‘Jubel voor God……. en blaas op de ramshoorn bij nieuwe maan en voor onze feestdag!’ 
En daar mogen we dan ook van zingen: ‘Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte. Juicht voor Israëls 
Heer,….die ons heil bewerkte’. Vanuit Exodus 24 kijken we naar de geboorte van het volk Israël, op 
het moment dat God Zijn Verbond sloot met dit volk. De Eeuwige gaf hen de Tien Woorden ter 
bevrijding. Het ontvangen van de Tien Woorden gaat gepaard met vuur en wind, een beeld dat we 
ook terugzien bij de uitstorting van de Geest in Handelingen twee. Op dat moment werden de Tien 
Woorden in de harten van de discipelen geschreven, zoals verwoord bij Jeremia waarbij God 
aankondigt: “Ik zal mijn wet (Thora = onderwijs) in hun binnenste leggen en die in hun harten 
schrijven…”. Dit vernieuwde verbond verschilt daarin van het oude verbond, dat het niet verbroken 
kán worden. Alle verplichtingen zijn geheel eenzijdig: God belooft het en Hij zal het ook volbrengen 
met behulp van Zijn Geest, ook dat vieren wij met Pinksteren. Geen wonder dat mensen in vuur en 
vlam gezet werden toen ze van boven af vervuld werden met de Heilige Geest.  
 

 
 
Deze Pinksterdienst wordt muzikaal omlijst door Ilona de Kievit (zang), Leo Lommers (piano/orgel) 
en Illa Lommers (orgel).  
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Kindermoment tijdens meditatie dienst 
Tussen 10.00 – 10.15 uur is het kindermoment met het lied “Heb het leven lied” solo gezongen door  
Natascha Krol kleindochter van Herman en Jopie Vogelesang. Dit is een opname van de Passion 2019 
uitgevoerd door school de Notenbalk.…. 
 
Moderamenoverleg  
De plaatselijke regeling stond deze week op de agenda, maar helaas was het niet mogelijk alle 
stukken te  bespreken, in juni staat de afronding daarvan op de agenda.    
Bij alle adressen van onze gemeente is de kaart van  Pinksteren, feest van de Geest met een 
hartelijke groet vanuit de Develhof bezorgd. Maar ook bij onze buren van de Develhofkerk is de 
kaart in de bus gedaan. Daarbij ook de uitnodiging om te zien en mee te beleven wat  op zondag in 
de Develhof via kerkdienstgemist.nl, of website www.develhof.nl  gebeurt.  
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Marokko. De afgelopen week mochten we voor de kerk collectegeld € 338,00, gift voor de kerk 
€ 95,00, gift muziekfonds € 30,00 en gift onderhoud kerk € 25,00 ontvangen. 
Voor de diaconie algemeen € 72,00, collecte 24/5 € 26,00, diverse giften € 75,00 en voor de  
Voorjaars actie totaal € 715,00 ontvangen.  
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8  juni zal de kerkenraad weer vergaderen. Bovenstaande staat dan op de agenda want de 
kerkenraad moet het gebruiksplan vaststellen, goedkeuren en bespreken of het mogelijk is om vanaf 
zondag 5 juli weer kerkdienst in de Develhof te houden. 
 
Collectes / kerkelijke bijdragen 
Met Pinksteren is de 1e collecte voor de kerk en de 2e collecte voor Kerk in Aktie de jonge kerk in 
Marokko. De afgelopen week mochten we voor de kerk collectegeld € 338,00, gift voor de kerk 
€ 95,00, gift muziekfonds € 30,00 en gift onderhoud kerk € 25,00 ontvangen. 
Voor de diaconie algemeen € 72,00, collecte 24/5 € 26,00, diverse giften € 75,00 en voor de  
Voorjaars actie totaal € 715,00 ontvangen.  
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven,  voor de kerk en de diaconie. 
Heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage in deze hectische tijd. 
 
Kerk open    
Wanneer u  graag een moment in de kerk wilt zijn kunt u dat de kerkenraad laten weten en zorgen 
wij dat de kerk voor u open is. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn zondag ter bemoediging bij mevrouw Kijkuit-Mijnster, Eemstein 13 gebracht. 
 
Pastoraat en lief en leed 
Lief en leed 
Afgelopen dinsdag is Herman van Hoogdalem (Zalm 58, 3344HD HIA) overgeplaatst naar de hospice 
de Cirkel in Hendrik Ido Ambacht, hij en zijn vrouw Tiny realiseren zich dat dit hier op aarde het 
eindstation is voor Herman. Hij weet dat God bij hem is ook als hij komt te overlijden. Ook de 
gezondheid van Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB) gaat steeds verder achteruit. Wilt u 
aan hen blijven denken en voor ze bidden. Ook andere gemeenteleden die tobben met hun 
gezondheid en / of ouderdom niet vergeten, ook al worden ze hier niet genoemd ze hebben uw 
gebed en steun heel hard nodig. 
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Afsluiting 
Ik bid jullie Gods zegen toe en wens jullie inspirerende Pinksterdagen. Ik sluit af met een 
pinkstergebed: 
 
Stort uw Geest uit 
over jong en oud 
over man en vrouw 
over hoog en laag 
over west en oost. 
 
Stort uw vuur uit 
in het hart van de mensen 
in de mond van de mensen 
in de handen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over hen die geloven 
over allen die twijfelen 
over allen die liefhebben 
over allen die eenzaam zijn. 
 
Stort uw vuur uit 
over de woorden van de mensen 
over het zwijgen van de mensen 
over de talen van de mensen 
over de liederen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over allen die toekomst bouwen 
over hen die het goede bewaren 
over hen die het leven behoeden 
over allen die schoonheid scheppen 
 
Stort uw Geest uit 
over de huizen van de mensen 
over de steden van de mensen 
over de wereld van de mensen 
over alle mensen van goede wil. 
Hier en nu,  
over ons 
Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
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En voor de kinderen: 
 
Wind door je kleren, 
vuur uit de hemel 
zo is Gods Geest. 
Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 
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Gemeente ontmoeting nr 12 
 
Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 28 mei 2020 
 
Aanstaande zondag 31 mei vieren we Pinksteren. In het kerkblad schrijf ik op de voorpagina 
daarover met als kop ‘als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’, graag verwijs ik u daar naar. 
Feitelijk is Pinksteren ook de geboorte van de kerk. Dé eersteling zien we bij Pasen, dan gedenken 
we dat  Jezus als eersteling opstaat uit de dood. Daarom komen we normaal gesproken ook altijd op 
zondag bij elkaar, de opstandingsdag van onze Heer. Met Pinksteren zien we de eerstelingen, Jezus 
navolgers, de discipelen die het werk van onze Heer Jezus op deze aarde gaan voortzetten. Samen 
vormen de navolgers ‘het lichaam van Christus’. Dit nieuw begin vieren wij zondag. En telkens als er 
een nieuw begin is in de Bijbel wordt er op de ramshoorn geblazen. Dat lezen wij zondag in Psalm 
81: ‘Jubel voor God……. en blaas op de ramshoorn bij nieuwe maan en voor onze feestdag!’ 
En daar mogen we dan ook van zingen: ‘Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte. Juicht voor Israëls 
Heer,….die ons heil bewerkte’. Vanuit Exodus 24 kijken we naar de geboorte van het volk Israël, op 
het moment dat God Zijn Verbond sloot met dit volk. De Eeuwige gaf hen de Tien Woorden ter 
bevrijding. Het ontvangen van de Tien Woorden gaat gepaard met vuur en wind, een beeld dat we 
ook terugzien bij de uitstorting van de Geest in Handelingen twee. Op dat moment werden de Tien 
Woorden in de harten van de discipelen geschreven, zoals verwoord bij Jeremia waarbij God 
aankondigt: “Ik zal mijn wet (Thora = onderwijs) in hun binnenste leggen en die in hun harten 
schrijven…”. Dit vernieuwde verbond verschilt daarin van het oude verbond, dat het niet verbroken 
kán worden. Alle verplichtingen zijn geheel eenzijdig: God belooft het en Hij zal het ook volbrengen 
met behulp van Zijn Geest, ook dat vieren wij met Pinksteren. Geen wonder dat mensen in vuur en 
vlam gezet werden toen ze van boven af vervuld werden met de Heilige Geest.  
 

 
 
Deze Pinksterdienst wordt muzikaal omlijst door Ilona de Kievit (zang), Leo Lommers (piano/orgel) 
en Illa Lommers (orgel).  
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Kindermoment tijdens meditatie dienst 
Tussen 10.00 – 10.15 uur is het kindermoment met het lied “Heb het leven lied” solo gezongen door  
Natascha Krol kleindochter van Herman en Jopie Vogelesang. Dit is een opname van de Passion 2019 
uitgevoerd door school de Notenbalk.…. 
 
Moderamenoverleg  
De plaatselijke regeling stond deze week op de agenda, maar helaas was het niet mogelijk alle 
stukken te  bespreken, in juni staat de afronding daarvan op de agenda.    
Bij alle adressen van onze gemeente is de kaart van  Pinksteren, feest van de Geest met een 
hartelijke groet vanuit de Develhof bezorgd. Maar ook bij onze buren van de Develhofkerk is de 
kaart in de bus gedaan. Daarbij ook de uitnodiging om te zien en mee te beleven wat  op zondag in 
de Develhof via kerkdienstgemist.nl, of website www.develhof.nl  gebeurt.  
Het mooie foto-ontwerp is gemaakt door Aart van Joolingen en laat goed zien hoe leeg de kerk is 
zonder uw aanwezigheid op zondagmorgen !  
Het gebruiksplan met de maatregelen voor de  kerkdiensten is bijna gereed. Maandagmorgen 
8  juni zal de kerkenraad weer vergaderen. Bovenstaande staat dan op de agenda want de 
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zondag 5 juli weer kerkdienst in de Develhof te houden. 
 
Collectes / kerkelijke bijdragen 
Met Pinksteren is de 1e collecte voor de kerk en de 2e collecte voor Kerk in Aktie de jonge kerk in 
Marokko. De afgelopen week mochten we voor de kerk collectegeld € 338,00, gift voor de kerk 
€ 95,00, gift muziekfonds € 30,00 en gift onderhoud kerk € 25,00 ontvangen. 
Voor de diaconie algemeen € 72,00, collecte 24/5 € 26,00, diverse giften € 75,00 en voor de  
Voorjaars actie totaal € 715,00 ontvangen.  
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven,  voor de kerk en de diaconie. 
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Collectes / kerkelijke bijdragen 
Met Pinksteren is de 1e collecte voor de kerk en de 2e collecte voor Kerk in Aktie de jonge kerk in 
Marokko. De afgelopen week mochten we voor de kerk collectegeld € 338,00, gift voor de kerk 
€ 95,00, gift muziekfonds € 30,00 en gift onderhoud kerk € 25,00 ontvangen. 
Voor de diaconie algemeen € 72,00, collecte 24/5 € 26,00, diverse giften € 75,00 en voor de  
Voorjaars actie totaal € 715,00 ontvangen.  
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven,  voor de kerk en de diaconie. 
Heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage in deze hectische tijd. 
 
Kerk open    
Wanneer u  graag een moment in de kerk wilt zijn kunt u dat de kerkenraad laten weten en zorgen 
wij dat de kerk voor u open is. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn zondag ter bemoediging bij mevrouw Kijkuit-Mijnster, Eemstein 13 gebracht. 
 
Pastoraat en lief en leed 
Lief en leed 
Afgelopen dinsdag is Herman van Hoogdalem (Zalm 58, 3344HD HIA) overgeplaatst naar de hospice 
de Cirkel in Hendrik Ido Ambacht, hij en zijn vrouw Tiny realiseren zich dat dit hier op aarde het 
eindstation is voor Herman. Hij weet dat God bij hem is ook als hij komt te overlijden. Ook de 
gezondheid van Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB) gaat steeds verder achteruit. Wilt u 
aan hen blijven denken en voor ze bidden. Ook andere gemeenteleden die tobben met hun 
gezondheid en / of ouderdom niet vergeten, ook al worden ze hier niet genoemd ze hebben uw 
gebed en steun heel hard nodig. 
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Afsluiting 
Ik bid jullie Gods zegen toe en wens jullie inspirerende Pinksterdagen. Ik sluit af met een 
pinkstergebed: 
 
Stort uw Geest uit 
over jong en oud 
over man en vrouw 
over hoog en laag 
over west en oost. 
 
Stort uw vuur uit 
in het hart van de mensen 
in de mond van de mensen 
in de handen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over hen die geloven 
over allen die twijfelen 
over allen die liefhebben 
over allen die eenzaam zijn. 
 
Stort uw vuur uit 
over de woorden van de mensen 
over het zwijgen van de mensen 
over de talen van de mensen 
over de liederen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over allen die toekomst bouwen 
over hen die het goede bewaren 
over hen die het leven behoeden 
over allen die schoonheid scheppen 
 
Stort uw Geest uit 
over de huizen van de mensen 
over de steden van de mensen 
over de wereld van de mensen 
over alle mensen van goede wil. 
Hier en nu,  
over ons 
Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
 
 



 
 
 
 
KERKENRAAD 
 
 
 
Secr. : R. Slotema Haydn straat 1 3335 WE  Zwijndrecht   
Tel. :  (078) 8442623 
e-mail :  scriba@develhof.nl 
 
 

 
 
En voor de kinderen: 
 
Wind door je kleren, 
vuur uit de hemel 
zo is Gods Geest. 
Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 
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Gemeente ontmoeting nr 12 
 
Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 28 mei 2020 
 
Aanstaande zondag 31 mei vieren we Pinksteren. In het kerkblad schrijf ik op de voorpagina 
daarover met als kop ‘als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’, graag verwijs ik u daar naar. 
Feitelijk is Pinksteren ook de geboorte van de kerk. Dé eersteling zien we bij Pasen, dan gedenken 
we dat  Jezus als eersteling opstaat uit de dood. Daarom komen we normaal gesproken ook altijd op 
zondag bij elkaar, de opstandingsdag van onze Heer. Met Pinksteren zien we de eerstelingen, Jezus 
navolgers, de discipelen die het werk van onze Heer Jezus op deze aarde gaan voortzetten. Samen 
vormen de navolgers ‘het lichaam van Christus’. Dit nieuw begin vieren wij zondag. En telkens als er 
een nieuw begin is in de Bijbel wordt er op de ramshoorn geblazen. Dat lezen wij zondag in Psalm 
81: ‘Jubel voor God……. en blaas op de ramshoorn bij nieuwe maan en voor onze feestdag!’ 
En daar mogen we dan ook van zingen: ‘Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte. Juicht voor Israëls 
Heer,….die ons heil bewerkte’. Vanuit Exodus 24 kijken we naar de geboorte van het volk Israël, op 
het moment dat God Zijn Verbond sloot met dit volk. De Eeuwige gaf hen de Tien Woorden ter 
bevrijding. Het ontvangen van de Tien Woorden gaat gepaard met vuur en wind, een beeld dat we 
ook terugzien bij de uitstorting van de Geest in Handelingen twee. Op dat moment werden de Tien 
Woorden in de harten van de discipelen geschreven, zoals verwoord bij Jeremia waarbij God 
aankondigt: “Ik zal mijn wet (Thora = onderwijs) in hun binnenste leggen en die in hun harten 
schrijven…”. Dit vernieuwde verbond verschilt daarin van het oude verbond, dat het niet verbroken 
kán worden. Alle verplichtingen zijn geheel eenzijdig: God belooft het en Hij zal het ook volbrengen 
met behulp van Zijn Geest, ook dat vieren wij met Pinksteren. Geen wonder dat mensen in vuur en 
vlam gezet werden toen ze van boven af vervuld werden met de Heilige Geest.  
 

 
 
Deze Pinksterdienst wordt muzikaal omlijst door Ilona de Kievit (zang), Leo Lommers (piano/orgel) 
en Illa Lommers (orgel).  
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Kindermoment tijdens meditatie dienst 
Tussen 10.00 – 10.15 uur is het kindermoment met het lied “Heb het leven lied” solo gezongen door  
Natascha Krol kleindochter van Herman en Jopie Vogelesang. Dit is een opname van de Passion 2019 
uitgevoerd door school de Notenbalk.…. 
 
Moderamenoverleg  
De plaatselijke regeling stond deze week op de agenda, maar helaas was het niet mogelijk alle 
stukken te  bespreken, in juni staat de afronding daarvan op de agenda.    
Bij alle adressen van onze gemeente is de kaart van  Pinksteren, feest van de Geest met een 
hartelijke groet vanuit de Develhof bezorgd. Maar ook bij onze buren van de Develhofkerk is de 
kaart in de bus gedaan. Daarbij ook de uitnodiging om te zien en mee te beleven wat  op zondag in 
de Develhof via kerkdienstgemist.nl, of website www.develhof.nl  gebeurt.  
Het mooie foto-ontwerp is gemaakt door Aart van Joolingen en laat goed zien hoe leeg de kerk is 
zonder uw aanwezigheid op zondagmorgen !  
Het gebruiksplan met de maatregelen voor de  kerkdiensten is bijna gereed. Maandagmorgen 
8  juni zal de kerkenraad weer vergaderen. Bovenstaande staat dan op de agenda want de 
kerkenraad moet het gebruiksplan vaststellen, goedkeuren en bespreken of het mogelijk is om vanaf 
zondag 5 juli weer kerkdienst in de Develhof te houden. 
 
Collectes / kerkelijke bijdragen 
Met Pinksteren is de 1e collecte voor de kerk en de 2e collecte voor Kerk in Aktie de jonge kerk in 
Marokko. De afgelopen week mochten we voor de kerk collectegeld € 338,00, gift voor de kerk 
€ 95,00, gift muziekfonds € 30,00 en gift onderhoud kerk € 25,00 ontvangen. 
Voor de diaconie algemeen € 72,00, collecte 24/5 € 26,00, diverse giften € 75,00 en voor de  
Voorjaars actie totaal € 715,00 ontvangen.  
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven,  voor de kerk en de diaconie. 
Heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage in deze hectische tijd. 
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€ 95,00, gift muziekfonds € 30,00 en gift onderhoud kerk € 25,00 ontvangen. 
Voor de diaconie algemeen € 72,00, collecte 24/5 € 26,00, diverse giften € 75,00 en voor de  
Voorjaars actie totaal € 715,00 ontvangen.  
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven,  voor de kerk en de diaconie. 
Heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage in deze hectische tijd. 
 
Kerk open    
Wanneer u  graag een moment in de kerk wilt zijn kunt u dat de kerkenraad laten weten en zorgen 
wij dat de kerk voor u open is. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn zondag ter bemoediging bij mevrouw Kijkuit-Mijnster, Eemstein 13 gebracht. 
 
Pastoraat en lief en leed 
Lief en leed 
Afgelopen dinsdag is Herman van Hoogdalem (Zalm 58, 3344HD HIA) overgeplaatst naar de hospice 
de Cirkel in Hendrik Ido Ambacht, hij en zijn vrouw Tiny realiseren zich dat dit hier op aarde het 
eindstation is voor Herman. Hij weet dat God bij hem is ook als hij komt te overlijden. Ook de 
gezondheid van Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB) gaat steeds verder achteruit. Wilt u 
aan hen blijven denken en voor ze bidden. Ook andere gemeenteleden die tobben met hun 
gezondheid en / of ouderdom niet vergeten, ook al worden ze hier niet genoemd ze hebben uw 
gebed en steun heel hard nodig. 
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Afsluiting 
Ik bid jullie Gods zegen toe en wens jullie inspirerende Pinksterdagen. Ik sluit af met een 
pinkstergebed: 
 
Stort uw Geest uit 
over jong en oud 
over man en vrouw 
over hoog en laag 
over west en oost. 
 
Stort uw vuur uit 
in het hart van de mensen 
in de mond van de mensen 
in de handen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over hen die geloven 
over allen die twijfelen 
over allen die liefhebben 
over allen die eenzaam zijn. 
 
Stort uw vuur uit 
over de woorden van de mensen 
over het zwijgen van de mensen 
over de talen van de mensen 
over de liederen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over allen die toekomst bouwen 
over hen die het goede bewaren 
over hen die het leven behoeden 
over allen die schoonheid scheppen 
 
Stort uw Geest uit 
over de huizen van de mensen 
over de steden van de mensen 
over de wereld van de mensen 
over alle mensen van goede wil. 
Hier en nu,  
over ons 
Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
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En voor de kinderen: 
 
Wind door je kleren, 
vuur uit de hemel 
zo is Gods Geest. 
Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 
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Gemeente ontmoeting nr 12 
 
Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 28 mei 2020 
 
Aanstaande zondag 31 mei vieren we Pinksteren. In het kerkblad schrijf ik op de voorpagina 
daarover met als kop ‘als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’, graag verwijs ik u daar naar. 
Feitelijk is Pinksteren ook de geboorte van de kerk. Dé eersteling zien we bij Pasen, dan gedenken 
we dat  Jezus als eersteling opstaat uit de dood. Daarom komen we normaal gesproken ook altijd op 
zondag bij elkaar, de opstandingsdag van onze Heer. Met Pinksteren zien we de eerstelingen, Jezus 
navolgers, de discipelen die het werk van onze Heer Jezus op deze aarde gaan voortzetten. Samen 
vormen de navolgers ‘het lichaam van Christus’. Dit nieuw begin vieren wij zondag. En telkens als er 
een nieuw begin is in de Bijbel wordt er op de ramshoorn geblazen. Dat lezen wij zondag in Psalm 
81: ‘Jubel voor God……. en blaas op de ramshoorn bij nieuwe maan en voor onze feestdag!’ 
En daar mogen we dan ook van zingen: ‘Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte. Juicht voor Israëls 
Heer,….die ons heil bewerkte’. Vanuit Exodus 24 kijken we naar de geboorte van het volk Israël, op 
het moment dat God Zijn Verbond sloot met dit volk. De Eeuwige gaf hen de Tien Woorden ter 
bevrijding. Het ontvangen van de Tien Woorden gaat gepaard met vuur en wind, een beeld dat we 
ook terugzien bij de uitstorting van de Geest in Handelingen twee. Op dat moment werden de Tien 
Woorden in de harten van de discipelen geschreven, zoals verwoord bij Jeremia waarbij God 
aankondigt: “Ik zal mijn wet (Thora = onderwijs) in hun binnenste leggen en die in hun harten 
schrijven…”. Dit vernieuwde verbond verschilt daarin van het oude verbond, dat het niet verbroken 
kán worden. Alle verplichtingen zijn geheel eenzijdig: God belooft het en Hij zal het ook volbrengen 
met behulp van Zijn Geest, ook dat vieren wij met Pinksteren. Geen wonder dat mensen in vuur en 
vlam gezet werden toen ze van boven af vervuld werden met de Heilige Geest.  
 

 
 
Deze Pinksterdienst wordt muzikaal omlijst door Ilona de Kievit (zang), Leo Lommers (piano/orgel) 
en Illa Lommers (orgel).  
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Kindermoment tijdens meditatie dienst 
Tussen 10.00 – 10.15 uur is het kindermoment met het lied “Heb het leven lied” solo gezongen door  
Natascha Krol kleindochter van Herman en Jopie Vogelesang. Dit is een opname van de Passion 2019 
uitgevoerd door school de Notenbalk.…. 
 
Moderamenoverleg  
De plaatselijke regeling stond deze week op de agenda, maar helaas was het niet mogelijk alle 
stukken te  bespreken, in juni staat de afronding daarvan op de agenda.    
Bij alle adressen van onze gemeente is de kaart van  Pinksteren, feest van de Geest met een 
hartelijke groet vanuit de Develhof bezorgd. Maar ook bij onze buren van de Develhofkerk is de 
kaart in de bus gedaan. Daarbij ook de uitnodiging om te zien en mee te beleven wat  op zondag in 
de Develhof via kerkdienstgemist.nl, of website www.develhof.nl  gebeurt.  
Het mooie foto-ontwerp is gemaakt door Aart van Joolingen en laat goed zien hoe leeg de kerk is 
zonder uw aanwezigheid op zondagmorgen !  
Het gebruiksplan met de maatregelen voor de  kerkdiensten is bijna gereed. Maandagmorgen 
8  juni zal de kerkenraad weer vergaderen. Bovenstaande staat dan op de agenda want de 
kerkenraad moet het gebruiksplan vaststellen, goedkeuren en bespreken of het mogelijk is om vanaf 
zondag 5 juli weer kerkdienst in de Develhof te houden. 
 
Collectes / kerkelijke bijdragen 
Met Pinksteren is de 1e collecte voor de kerk en de 2e collecte voor Kerk in Aktie de jonge kerk in 
Marokko. De afgelopen week mochten we voor de kerk collectegeld € 338,00, gift voor de kerk 
€ 95,00, gift muziekfonds € 30,00 en gift onderhoud kerk € 25,00 ontvangen. 
Voor de diaconie algemeen € 72,00, collecte 24/5 € 26,00, diverse giften € 75,00 en voor de  
Voorjaars actie totaal € 715,00 ontvangen.  
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven,  voor de kerk en de diaconie. 
Heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage in deze hectische tijd. 
 
Kerk open    
Wanneer u  graag een moment in de kerk wilt zijn kunt u dat de kerkenraad laten weten en zorgen 
wij dat de kerk voor u open is. 
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Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
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Zo raakt Gods Geest je aan. 
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Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
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Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
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Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven,  voor de kerk en de diaconie. 
Heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage in deze hectische tijd. 
 
Kerk open    
Wanneer u  graag een moment in de kerk wilt zijn kunt u dat de kerkenraad laten weten en zorgen 
wij dat de kerk voor u open is. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn zondag ter bemoediging bij mevrouw Kijkuit-Mijnster, Eemstein 13 gebracht. 
 
Pastoraat en lief en leed 
Lief en leed 
Afgelopen dinsdag is Herman van Hoogdalem (Zalm 58, 3344HD HIA) overgeplaatst naar de hospice 
de Cirkel in Hendrik Ido Ambacht, hij en zijn vrouw Tiny realiseren zich dat dit hier op aarde het 
eindstation is voor Herman. Hij weet dat God bij hem is ook als hij komt te overlijden. Ook de 
gezondheid van Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB) gaat steeds verder achteruit. Wilt u 
aan hen blijven denken en voor ze bidden. Ook andere gemeenteleden die tobben met hun 
gezondheid en / of ouderdom niet vergeten, ook al worden ze hier niet genoemd ze hebben uw 
gebed en steun heel hard nodig. 
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Afsluiting 
Ik bid jullie Gods zegen toe en wens jullie inspirerende Pinksterdagen. Ik sluit af met een 
pinkstergebed: 
 
Stort uw Geest uit 
over jong en oud 
over man en vrouw 
over hoog en laag 
over west en oost. 
 
Stort uw vuur uit 
in het hart van de mensen 
in de mond van de mensen 
in de handen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over hen die geloven 
over allen die twijfelen 
over allen die liefhebben 
over allen die eenzaam zijn. 
 
Stort uw vuur uit 
over de woorden van de mensen 
over het zwijgen van de mensen 
over de talen van de mensen 
over de liederen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over allen die toekomst bouwen 
over hen die het goede bewaren 
over hen die het leven behoeden 
over allen die schoonheid scheppen 
 
Stort uw Geest uit 
over de huizen van de mensen 
over de steden van de mensen 
over de wereld van de mensen 
over alle mensen van goede wil. 
Hier en nu,  
over ons 
Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
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En voor de kinderen: 
 
Wind door je kleren, 
vuur uit de hemel 
zo is Gods Geest. 
Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 
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Gemeente ontmoeting nr 12 
 
Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 28 mei 2020 
 
Aanstaande zondag 31 mei vieren we Pinksteren. In het kerkblad schrijf ik op de voorpagina 
daarover met als kop ‘als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’, graag verwijs ik u daar naar. 
Feitelijk is Pinksteren ook de geboorte van de kerk. Dé eersteling zien we bij Pasen, dan gedenken 
we dat  Jezus als eersteling opstaat uit de dood. Daarom komen we normaal gesproken ook altijd op 
zondag bij elkaar, de opstandingsdag van onze Heer. Met Pinksteren zien we de eerstelingen, Jezus 
navolgers, de discipelen die het werk van onze Heer Jezus op deze aarde gaan voortzetten. Samen 
vormen de navolgers ‘het lichaam van Christus’. Dit nieuw begin vieren wij zondag. En telkens als er 
een nieuw begin is in de Bijbel wordt er op de ramshoorn geblazen. Dat lezen wij zondag in Psalm 
81: ‘Jubel voor God……. en blaas op de ramshoorn bij nieuwe maan en voor onze feestdag!’ 
En daar mogen we dan ook van zingen: ‘Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte. Juicht voor Israëls 
Heer,….die ons heil bewerkte’. Vanuit Exodus 24 kijken we naar de geboorte van het volk Israël, op 
het moment dat God Zijn Verbond sloot met dit volk. De Eeuwige gaf hen de Tien Woorden ter 
bevrijding. Het ontvangen van de Tien Woorden gaat gepaard met vuur en wind, een beeld dat we 
ook terugzien bij de uitstorting van de Geest in Handelingen twee. Op dat moment werden de Tien 
Woorden in de harten van de discipelen geschreven, zoals verwoord bij Jeremia waarbij God 
aankondigt: “Ik zal mijn wet (Thora = onderwijs) in hun binnenste leggen en die in hun harten 
schrijven…”. Dit vernieuwde verbond verschilt daarin van het oude verbond, dat het niet verbroken 
kán worden. Alle verplichtingen zijn geheel eenzijdig: God belooft het en Hij zal het ook volbrengen 
met behulp van Zijn Geest, ook dat vieren wij met Pinksteren. Geen wonder dat mensen in vuur en 
vlam gezet werden toen ze van boven af vervuld werden met de Heilige Geest.  
 

 
 
Deze Pinksterdienst wordt muzikaal omlijst door Ilona de Kievit (zang), Leo Lommers (piano/orgel) 
en Illa Lommers (orgel).  
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Kindermoment tijdens meditatie dienst 
Tussen 10.00 – 10.15 uur is het kindermoment met het lied “Heb het leven lied” solo gezongen door  
Natascha Krol kleindochter van Herman en Jopie Vogelesang. Dit is een opname van de Passion 2019 
uitgevoerd door school de Notenbalk.…. 
 
Moderamenoverleg  
De plaatselijke regeling stond deze week op de agenda, maar helaas was het niet mogelijk alle 
stukken te  bespreken, in juni staat de afronding daarvan op de agenda.    
Bij alle adressen van onze gemeente is de kaart van  Pinksteren, feest van de Geest met een 
hartelijke groet vanuit de Develhof bezorgd. Maar ook bij onze buren van de Develhofkerk is de 
kaart in de bus gedaan. Daarbij ook de uitnodiging om te zien en mee te beleven wat  op zondag in 
de Develhof via kerkdienstgemist.nl, of website www.develhof.nl  gebeurt.  
Het mooie foto-ontwerp is gemaakt door Aart van Joolingen en laat goed zien hoe leeg de kerk is 
zonder uw aanwezigheid op zondagmorgen !  
Het gebruiksplan met de maatregelen voor de  kerkdiensten is bijna gereed. Maandagmorgen 
8  juni zal de kerkenraad weer vergaderen. Bovenstaande staat dan op de agenda want de 
kerkenraad moet het gebruiksplan vaststellen, goedkeuren en bespreken of het mogelijk is om vanaf 
zondag 5 juli weer kerkdienst in de Develhof te houden. 
 
Collectes / kerkelijke bijdragen 
Met Pinksteren is de 1e collecte voor de kerk en de 2e collecte voor Kerk in Aktie de jonge kerk in 
Marokko. De afgelopen week mochten we voor de kerk collectegeld € 338,00, gift voor de kerk 
€ 95,00, gift muziekfonds € 30,00 en gift onderhoud kerk € 25,00 ontvangen. 
Voor de diaconie algemeen € 72,00, collecte 24/5 € 26,00, diverse giften € 75,00 en voor de  
Voorjaars actie totaal € 715,00 ontvangen.  
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven,  voor de kerk en de diaconie. 
Heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage in deze hectische tijd. 
 
Kerk open    
Wanneer u  graag een moment in de kerk wilt zijn kunt u dat de kerkenraad laten weten en zorgen 
wij dat de kerk voor u open is. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn zondag ter bemoediging bij mevrouw Kijkuit-Mijnster, Eemstein 13 gebracht. 
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wij dat de kerk voor u open is. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn zondag ter bemoediging bij mevrouw Kijkuit-Mijnster, Eemstein 13 gebracht. 
 
Pastoraat en lief en leed 
Lief en leed 
Afgelopen dinsdag is Herman van Hoogdalem (Zalm 58, 3344HD HIA) overgeplaatst naar de hospice 
de Cirkel in Hendrik Ido Ambacht, hij en zijn vrouw Tiny realiseren zich dat dit hier op aarde het 
eindstation is voor Herman. Hij weet dat God bij hem is ook als hij komt te overlijden. Ook de 
gezondheid van Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB) gaat steeds verder achteruit. Wilt u 
aan hen blijven denken en voor ze bidden. Ook andere gemeenteleden die tobben met hun 
gezondheid en / of ouderdom niet vergeten, ook al worden ze hier niet genoemd ze hebben uw 
gebed en steun heel hard nodig. 
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Afsluiting 
Ik bid jullie Gods zegen toe en wens jullie inspirerende Pinksterdagen. Ik sluit af met een 
pinkstergebed: 
 
Stort uw Geest uit 
over jong en oud 
over man en vrouw 
over hoog en laag 
over west en oost. 
 
Stort uw vuur uit 
in het hart van de mensen 
in de mond van de mensen 
in de handen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over hen die geloven 
over allen die twijfelen 
over allen die liefhebben 
over allen die eenzaam zijn. 
 
Stort uw vuur uit 
over de woorden van de mensen 
over het zwijgen van de mensen 
over de talen van de mensen 
over de liederen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over allen die toekomst bouwen 
over hen die het goede bewaren 
over hen die het leven behoeden 
over allen die schoonheid scheppen 
 
Stort uw Geest uit 
over de huizen van de mensen 
over de steden van de mensen 
over de wereld van de mensen 
over alle mensen van goede wil. 
Hier en nu,  
over ons 
Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
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En voor de kinderen: 
 
Wind door je kleren, 
vuur uit de hemel 
zo is Gods Geest. 
Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 
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Gemeente ontmoeting nr 12 
 
Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 28 mei 2020 
 
Aanstaande zondag 31 mei vieren we Pinksteren. In het kerkblad schrijf ik op de voorpagina 
daarover met als kop ‘als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’, graag verwijs ik u daar naar. 
Feitelijk is Pinksteren ook de geboorte van de kerk. Dé eersteling zien we bij Pasen, dan gedenken 
we dat  Jezus als eersteling opstaat uit de dood. Daarom komen we normaal gesproken ook altijd op 
zondag bij elkaar, de opstandingsdag van onze Heer. Met Pinksteren zien we de eerstelingen, Jezus 
navolgers, de discipelen die het werk van onze Heer Jezus op deze aarde gaan voortzetten. Samen 
vormen de navolgers ‘het lichaam van Christus’. Dit nieuw begin vieren wij zondag. En telkens als er 
een nieuw begin is in de Bijbel wordt er op de ramshoorn geblazen. Dat lezen wij zondag in Psalm 
81: ‘Jubel voor God……. en blaas op de ramshoorn bij nieuwe maan en voor onze feestdag!’ 
En daar mogen we dan ook van zingen: ‘Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte. Juicht voor Israëls 
Heer,….die ons heil bewerkte’. Vanuit Exodus 24 kijken we naar de geboorte van het volk Israël, op 
het moment dat God Zijn Verbond sloot met dit volk. De Eeuwige gaf hen de Tien Woorden ter 
bevrijding. Het ontvangen van de Tien Woorden gaat gepaard met vuur en wind, een beeld dat we 
ook terugzien bij de uitstorting van de Geest in Handelingen twee. Op dat moment werden de Tien 
Woorden in de harten van de discipelen geschreven, zoals verwoord bij Jeremia waarbij God 
aankondigt: “Ik zal mijn wet (Thora = onderwijs) in hun binnenste leggen en die in hun harten 
schrijven…”. Dit vernieuwde verbond verschilt daarin van het oude verbond, dat het niet verbroken 
kán worden. Alle verplichtingen zijn geheel eenzijdig: God belooft het en Hij zal het ook volbrengen 
met behulp van Zijn Geest, ook dat vieren wij met Pinksteren. Geen wonder dat mensen in vuur en 
vlam gezet werden toen ze van boven af vervuld werden met de Heilige Geest.  
 

 
 
Deze Pinksterdienst wordt muzikaal omlijst door Ilona de Kievit (zang), Leo Lommers (piano/orgel) 
en Illa Lommers (orgel).  
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Kindermoment tijdens meditatie dienst 
Tussen 10.00 – 10.15 uur is het kindermoment met het lied “Heb het leven lied” solo gezongen door  
Natascha Krol kleindochter van Herman en Jopie Vogelesang. Dit is een opname van de Passion 2019 
uitgevoerd door school de Notenbalk.…. 
 
Moderamenoverleg  
De plaatselijke regeling stond deze week op de agenda, maar helaas was het niet mogelijk alle 
stukken te  bespreken, in juni staat de afronding daarvan op de agenda.    
Bij alle adressen van onze gemeente is de kaart van  Pinksteren, feest van de Geest met een 
hartelijke groet vanuit de Develhof bezorgd. Maar ook bij onze buren van de Develhofkerk is de 
kaart in de bus gedaan. Daarbij ook de uitnodiging om te zien en mee te beleven wat  op zondag in 
de Develhof via kerkdienstgemist.nl, of website www.develhof.nl  gebeurt.  
Het mooie foto-ontwerp is gemaakt door Aart van Joolingen en laat goed zien hoe leeg de kerk is 
zonder uw aanwezigheid op zondagmorgen !  
Het gebruiksplan met de maatregelen voor de  kerkdiensten is bijna gereed. Maandagmorgen 
8  juni zal de kerkenraad weer vergaderen. Bovenstaande staat dan op de agenda want de 
kerkenraad moet het gebruiksplan vaststellen, goedkeuren en bespreken of het mogelijk is om vanaf 
zondag 5 juli weer kerkdienst in de Develhof te houden. 
 
Collectes / kerkelijke bijdragen 
Met Pinksteren is de 1e collecte voor de kerk en de 2e collecte voor Kerk in Aktie de jonge kerk in 
Marokko. De afgelopen week mochten we voor de kerk collectegeld € 338,00, gift voor de kerk 
€ 95,00, gift muziekfonds € 30,00 en gift onderhoud kerk € 25,00 ontvangen. 
Voor de diaconie algemeen € 72,00, collecte 24/5 € 26,00, diverse giften € 75,00 en voor de  
Voorjaars actie totaal € 715,00 ontvangen.  
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven,  voor de kerk en de diaconie. 
Heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage in deze hectische tijd. 
 
Kerk open    
Wanneer u  graag een moment in de kerk wilt zijn kunt u dat de kerkenraad laten weten en zorgen 
wij dat de kerk voor u open is. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn zondag ter bemoediging bij mevrouw Kijkuit-Mijnster, Eemstein 13 gebracht. 
 
Pastoraat en lief en leed 
Lief en leed 
Afgelopen dinsdag is Herman van Hoogdalem (Zalm 58, 3344HD HIA) overgeplaatst naar de hospice 
de Cirkel in Hendrik Ido Ambacht, hij en zijn vrouw Tiny realiseren zich dat dit hier op aarde het 
eindstation is voor Herman. Hij weet dat God bij hem is ook als hij komt te overlijden. Ook de 
gezondheid van Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB) gaat steeds verder achteruit. Wilt u 
aan hen blijven denken en voor ze bidden. Ook andere gemeenteleden die tobben met hun 
gezondheid en / of ouderdom niet vergeten, ook al worden ze hier niet genoemd ze hebben uw 
gebed en steun heel hard nodig. 
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Stort uw Geest uit 
over de huizen van de mensen 
over de steden van de mensen 
over de wereld van de mensen 
over alle mensen van goede wil. 
Hier en nu,  
over ons 
Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
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En voor de kinderen: 
 
Wind door je kleren, 
vuur uit de hemel 
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Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 
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de Cirkel in Hendrik Ido Ambacht, hij en zijn vrouw Tiny realiseren zich dat dit hier op aarde het 
eindstation is voor Herman. Hij weet dat God bij hem is ook als hij komt te overlijden. Ook de 
gezondheid van Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB) gaat steeds verder achteruit. Wilt u 
aan hen blijven denken en voor ze bidden. Ook andere gemeenteleden die tobben met hun 
gezondheid en / of ouderdom niet vergeten, ook al worden ze hier niet genoemd ze hebben uw 
gebed en steun heel hard nodig. 
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Afsluiting 
Ik bid jullie Gods zegen toe en wens jullie inspirerende Pinksterdagen. Ik sluit af met een 
pinkstergebed: 
 
Stort uw Geest uit 
over jong en oud 
over man en vrouw 
over hoog en laag 
over west en oost. 
 
Stort uw vuur uit 
in het hart van de mensen 
in de mond van de mensen 
in de handen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over hen die geloven 
over allen die twijfelen 
over allen die liefhebben 
over allen die eenzaam zijn. 
 
Stort uw vuur uit 
over de woorden van de mensen 
over het zwijgen van de mensen 
over de talen van de mensen 
over de liederen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over allen die toekomst bouwen 
over hen die het goede bewaren 
over hen die het leven behoeden 
over allen die schoonheid scheppen 
 
Stort uw Geest uit 
over de huizen van de mensen 
over de steden van de mensen 
over de wereld van de mensen 
over alle mensen van goede wil. 
Hier en nu,  
over ons 
Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
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En voor de kinderen: 
 
Wind door je kleren, 
vuur uit de hemel 
zo is Gods Geest. 
Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 
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Gemeente ontmoeting nr 12 
 
Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 28 mei 2020 
 
Aanstaande zondag 31 mei vieren we Pinksteren. In het kerkblad schrijf ik op de voorpagina 
daarover met als kop ‘als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’, graag verwijs ik u daar naar. 
Feitelijk is Pinksteren ook de geboorte van de kerk. Dé eersteling zien we bij Pasen, dan gedenken 
we dat  Jezus als eersteling opstaat uit de dood. Daarom komen we normaal gesproken ook altijd op 
zondag bij elkaar, de opstandingsdag van onze Heer. Met Pinksteren zien we de eerstelingen, Jezus 
navolgers, de discipelen die het werk van onze Heer Jezus op deze aarde gaan voortzetten. Samen 
vormen de navolgers ‘het lichaam van Christus’. Dit nieuw begin vieren wij zondag. En telkens als er 
een nieuw begin is in de Bijbel wordt er op de ramshoorn geblazen. Dat lezen wij zondag in Psalm 
81: ‘Jubel voor God……. en blaas op de ramshoorn bij nieuwe maan en voor onze feestdag!’ 
En daar mogen we dan ook van zingen: ‘Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte. Juicht voor Israëls 
Heer,….die ons heil bewerkte’. Vanuit Exodus 24 kijken we naar de geboorte van het volk Israël, op 
het moment dat God Zijn Verbond sloot met dit volk. De Eeuwige gaf hen de Tien Woorden ter 
bevrijding. Het ontvangen van de Tien Woorden gaat gepaard met vuur en wind, een beeld dat we 
ook terugzien bij de uitstorting van de Geest in Handelingen twee. Op dat moment werden de Tien 
Woorden in de harten van de discipelen geschreven, zoals verwoord bij Jeremia waarbij God 
aankondigt: “Ik zal mijn wet (Thora = onderwijs) in hun binnenste leggen en die in hun harten 
schrijven…”. Dit vernieuwde verbond verschilt daarin van het oude verbond, dat het niet verbroken 
kán worden. Alle verplichtingen zijn geheel eenzijdig: God belooft het en Hij zal het ook volbrengen 
met behulp van Zijn Geest, ook dat vieren wij met Pinksteren. Geen wonder dat mensen in vuur en 
vlam gezet werden toen ze van boven af vervuld werden met de Heilige Geest.  
 

 
 
Deze Pinksterdienst wordt muzikaal omlijst door Ilona de Kievit (zang), Leo Lommers (piano/orgel) 
en Illa Lommers (orgel).  
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Kindermoment tijdens meditatie dienst 
Tussen 10.00 – 10.15 uur is het kindermoment met het lied “Heb het leven lied” solo gezongen door  
Natascha Krol kleindochter van Herman en Jopie Vogelesang. Dit is een opname van de Passion 2019 
uitgevoerd door school de Notenbalk.…. 
 
Moderamenoverleg  
De plaatselijke regeling stond deze week op de agenda, maar helaas was het niet mogelijk alle 
stukken te  bespreken, in juni staat de afronding daarvan op de agenda.    
Bij alle adressen van onze gemeente is de kaart van  Pinksteren, feest van de Geest met een 
hartelijke groet vanuit de Develhof bezorgd. Maar ook bij onze buren van de Develhofkerk is de 
kaart in de bus gedaan. Daarbij ook de uitnodiging om te zien en mee te beleven wat  op zondag in 
de Develhof via kerkdienstgemist.nl, of website www.develhof.nl  gebeurt.  
Het mooie foto-ontwerp is gemaakt door Aart van Joolingen en laat goed zien hoe leeg de kerk is 
zonder uw aanwezigheid op zondagmorgen !  
Het gebruiksplan met de maatregelen voor de  kerkdiensten is bijna gereed. Maandagmorgen 
8  juni zal de kerkenraad weer vergaderen. Bovenstaande staat dan op de agenda want de 
kerkenraad moet het gebruiksplan vaststellen, goedkeuren en bespreken of het mogelijk is om vanaf 
zondag 5 juli weer kerkdienst in de Develhof te houden. 
 
Collectes / kerkelijke bijdragen 
Met Pinksteren is de 1e collecte voor de kerk en de 2e collecte voor Kerk in Aktie de jonge kerk in 
Marokko. De afgelopen week mochten we voor de kerk collectegeld € 338,00, gift voor de kerk 
€ 95,00, gift muziekfonds € 30,00 en gift onderhoud kerk € 25,00 ontvangen. 
Voor de diaconie algemeen € 72,00, collecte 24/5 € 26,00, diverse giften € 75,00 en voor de  
Voorjaars actie totaal € 715,00 ontvangen.  
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven,  voor de kerk en de diaconie. 
Heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage in deze hectische tijd. 
 
Kerk open    
Wanneer u  graag een moment in de kerk wilt zijn kunt u dat de kerkenraad laten weten en zorgen 
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gezondheid van Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB) gaat steeds verder achteruit. Wilt u 
aan hen blijven denken en voor ze bidden. Ook andere gemeenteleden die tobben met hun 
gezondheid en / of ouderdom niet vergeten, ook al worden ze hier niet genoemd ze hebben uw 
gebed en steun heel hard nodig. 
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Afsluiting 
Ik bid jullie Gods zegen toe en wens jullie inspirerende Pinksterdagen. Ik sluit af met een 
pinkstergebed: 
 
Stort uw Geest uit 
over jong en oud 
over man en vrouw 
over hoog en laag 
over west en oost. 
 
Stort uw vuur uit 
in het hart van de mensen 
in de mond van de mensen 
in de handen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over hen die geloven 
over allen die twijfelen 
over allen die liefhebben 
over allen die eenzaam zijn. 
 
Stort uw vuur uit 
over de woorden van de mensen 
over het zwijgen van de mensen 
over de talen van de mensen 
over de liederen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over allen die toekomst bouwen 
over hen die het goede bewaren 
over hen die het leven behoeden 
over allen die schoonheid scheppen 
 
Stort uw Geest uit 
over de huizen van de mensen 
over de steden van de mensen 
over de wereld van de mensen 
over alle mensen van goede wil. 
Hier en nu,  
over ons 
Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
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En voor de kinderen: 
 
Wind door je kleren, 
vuur uit de hemel 
zo is Gods Geest. 
Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 
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Gemeente ontmoeting nr 12 
 
Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 28 mei 2020 
 
Aanstaande zondag 31 mei vieren we Pinksteren. In het kerkblad schrijf ik op de voorpagina 
daarover met als kop ‘als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’, graag verwijs ik u daar naar. 
Feitelijk is Pinksteren ook de geboorte van de kerk. Dé eersteling zien we bij Pasen, dan gedenken 
we dat  Jezus als eersteling opstaat uit de dood. Daarom komen we normaal gesproken ook altijd op 
zondag bij elkaar, de opstandingsdag van onze Heer. Met Pinksteren zien we de eerstelingen, Jezus 
navolgers, de discipelen die het werk van onze Heer Jezus op deze aarde gaan voortzetten. Samen 
vormen de navolgers ‘het lichaam van Christus’. Dit nieuw begin vieren wij zondag. En telkens als er 
een nieuw begin is in de Bijbel wordt er op de ramshoorn geblazen. Dat lezen wij zondag in Psalm 
81: ‘Jubel voor God……. en blaas op de ramshoorn bij nieuwe maan en voor onze feestdag!’ 
En daar mogen we dan ook van zingen: ‘Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte. Juicht voor Israëls 
Heer,….die ons heil bewerkte’. Vanuit Exodus 24 kijken we naar de geboorte van het volk Israël, op 
het moment dat God Zijn Verbond sloot met dit volk. De Eeuwige gaf hen de Tien Woorden ter 
bevrijding. Het ontvangen van de Tien Woorden gaat gepaard met vuur en wind, een beeld dat we 
ook terugzien bij de uitstorting van de Geest in Handelingen twee. Op dat moment werden de Tien 
Woorden in de harten van de discipelen geschreven, zoals verwoord bij Jeremia waarbij God 
aankondigt: “Ik zal mijn wet (Thora = onderwijs) in hun binnenste leggen en die in hun harten 
schrijven…”. Dit vernieuwde verbond verschilt daarin van het oude verbond, dat het niet verbroken 
kán worden. Alle verplichtingen zijn geheel eenzijdig: God belooft het en Hij zal het ook volbrengen 
met behulp van Zijn Geest, ook dat vieren wij met Pinksteren. Geen wonder dat mensen in vuur en 
vlam gezet werden toen ze van boven af vervuld werden met de Heilige Geest.  
 

 
 
Deze Pinksterdienst wordt muzikaal omlijst door Ilona de Kievit (zang), Leo Lommers (piano/orgel) 
en Illa Lommers (orgel).  
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Kindermoment tijdens meditatie dienst 
Tussen 10.00 – 10.15 uur is het kindermoment met het lied “Heb het leven lied” solo gezongen door  
Natascha Krol kleindochter van Herman en Jopie Vogelesang. Dit is een opname van de Passion 2019 
uitgevoerd door school de Notenbalk.…. 
 
Moderamenoverleg  
De plaatselijke regeling stond deze week op de agenda, maar helaas was het niet mogelijk alle 
stukken te  bespreken, in juni staat de afronding daarvan op de agenda.    
Bij alle adressen van onze gemeente is de kaart van  Pinksteren, feest van de Geest met een 
hartelijke groet vanuit de Develhof bezorgd. Maar ook bij onze buren van de Develhofkerk is de 
kaart in de bus gedaan. Daarbij ook de uitnodiging om te zien en mee te beleven wat  op zondag in 
de Develhof via kerkdienstgemist.nl, of website www.develhof.nl  gebeurt.  
Het mooie foto-ontwerp is gemaakt door Aart van Joolingen en laat goed zien hoe leeg de kerk is 
zonder uw aanwezigheid op zondagmorgen !  
Het gebruiksplan met de maatregelen voor de  kerkdiensten is bijna gereed. Maandagmorgen 
8  juni zal de kerkenraad weer vergaderen. Bovenstaande staat dan op de agenda want de 
kerkenraad moet het gebruiksplan vaststellen, goedkeuren en bespreken of het mogelijk is om vanaf 
zondag 5 juli weer kerkdienst in de Develhof te houden. 
 
Collectes / kerkelijke bijdragen 
Met Pinksteren is de 1e collecte voor de kerk en de 2e collecte voor Kerk in Aktie de jonge kerk in 
Marokko. De afgelopen week mochten we voor de kerk collectegeld € 338,00, gift voor de kerk 
€ 95,00, gift muziekfonds € 30,00 en gift onderhoud kerk € 25,00 ontvangen. 
Voor de diaconie algemeen € 72,00, collecte 24/5 € 26,00, diverse giften € 75,00 en voor de  
Voorjaars actie totaal € 715,00 ontvangen.  
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven,  voor de kerk en de diaconie. 
Heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage in deze hectische tijd. 
 
Kerk open    
Wanneer u  graag een moment in de kerk wilt zijn kunt u dat de kerkenraad laten weten en zorgen 
wij dat de kerk voor u open is. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn zondag ter bemoediging bij mevrouw Kijkuit-Mijnster, Eemstein 13 gebracht. 
 
Pastoraat en lief en leed 
Lief en leed 
Afgelopen dinsdag is Herman van Hoogdalem (Zalm 58, 3344HD HIA) overgeplaatst naar de hospice 
de Cirkel in Hendrik Ido Ambacht, hij en zijn vrouw Tiny realiseren zich dat dit hier op aarde het 
eindstation is voor Herman. Hij weet dat God bij hem is ook als hij komt te overlijden. Ook de 
gezondheid van Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB) gaat steeds verder achteruit. Wilt u 
aan hen blijven denken en voor ze bidden. Ook andere gemeenteleden die tobben met hun 
gezondheid en / of ouderdom niet vergeten, ook al worden ze hier niet genoemd ze hebben uw 
gebed en steun heel hard nodig. 
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Afsluiting 
Ik bid jullie Gods zegen toe en wens jullie inspirerende Pinksterdagen. Ik sluit af met een 
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Stort uw Geest uit 
over jong en oud 
over man en vrouw 
over hoog en laag 
over west en oost. 
 
Stort uw vuur uit 
in het hart van de mensen 
in de mond van de mensen 
in de handen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over hen die geloven 
over allen die twijfelen 
over allen die liefhebben 
over allen die eenzaam zijn. 
 
Stort uw vuur uit 
over de woorden van de mensen 
over het zwijgen van de mensen 
over de talen van de mensen 
over de liederen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over allen die toekomst bouwen 
over hen die het goede bewaren 
over hen die het leven behoeden 
over allen die schoonheid scheppen 
 
Stort uw Geest uit 
over de huizen van de mensen 
over de steden van de mensen 
over de wereld van de mensen 
over alle mensen van goede wil. 
Hier en nu,  
over ons 
Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
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En voor de kinderen: 
 
Wind door je kleren, 
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zo is Gods Geest. 
Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 
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Afsluiting 
Ik bid jullie Gods zegen toe en wens jullie inspirerende Pinksterdagen. Ik sluit af met een 
pinkstergebed: 
 
Stort uw Geest uit 
over jong en oud 
over man en vrouw 
over hoog en laag 
over west en oost. 
 
Stort uw vuur uit 
in het hart van de mensen 
in de mond van de mensen 
in de handen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over hen die geloven 
over allen die twijfelen 
over allen die liefhebben 
over allen die eenzaam zijn. 
 
Stort uw vuur uit 
over de woorden van de mensen 
over het zwijgen van de mensen 
over de talen van de mensen 
over de liederen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over allen die toekomst bouwen 
over hen die het goede bewaren 
over hen die het leven behoeden 
over allen die schoonheid scheppen 
 
Stort uw Geest uit 
over de huizen van de mensen 
over de steden van de mensen 
over de wereld van de mensen 
over alle mensen van goede wil. 
Hier en nu,  
over ons 
Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
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En voor de kinderen: 
 
Wind door je kleren, 
vuur uit de hemel 
zo is Gods Geest. 
Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 
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Gemeente ontmoeting nr 12 
 
Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 28 mei 2020 
 
Aanstaande zondag 31 mei vieren we Pinksteren. In het kerkblad schrijf ik op de voorpagina 
daarover met als kop ‘als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’, graag verwijs ik u daar naar. 
Feitelijk is Pinksteren ook de geboorte van de kerk. Dé eersteling zien we bij Pasen, dan gedenken 
we dat  Jezus als eersteling opstaat uit de dood. Daarom komen we normaal gesproken ook altijd op 
zondag bij elkaar, de opstandingsdag van onze Heer. Met Pinksteren zien we de eerstelingen, Jezus 
navolgers, de discipelen die het werk van onze Heer Jezus op deze aarde gaan voortzetten. Samen 
vormen de navolgers ‘het lichaam van Christus’. Dit nieuw begin vieren wij zondag. En telkens als er 
een nieuw begin is in de Bijbel wordt er op de ramshoorn geblazen. Dat lezen wij zondag in Psalm 
81: ‘Jubel voor God……. en blaas op de ramshoorn bij nieuwe maan en voor onze feestdag!’ 
En daar mogen we dan ook van zingen: ‘Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte. Juicht voor Israëls 
Heer,….die ons heil bewerkte’. Vanuit Exodus 24 kijken we naar de geboorte van het volk Israël, op 
het moment dat God Zijn Verbond sloot met dit volk. De Eeuwige gaf hen de Tien Woorden ter 
bevrijding. Het ontvangen van de Tien Woorden gaat gepaard met vuur en wind, een beeld dat we 
ook terugzien bij de uitstorting van de Geest in Handelingen twee. Op dat moment werden de Tien 
Woorden in de harten van de discipelen geschreven, zoals verwoord bij Jeremia waarbij God 
aankondigt: “Ik zal mijn wet (Thora = onderwijs) in hun binnenste leggen en die in hun harten 
schrijven…”. Dit vernieuwde verbond verschilt daarin van het oude verbond, dat het niet verbroken 
kán worden. Alle verplichtingen zijn geheel eenzijdig: God belooft het en Hij zal het ook volbrengen 
met behulp van Zijn Geest, ook dat vieren wij met Pinksteren. Geen wonder dat mensen in vuur en 
vlam gezet werden toen ze van boven af vervuld werden met de Heilige Geest.  
 

 
 
Deze Pinksterdienst wordt muzikaal omlijst door Ilona de Kievit (zang), Leo Lommers (piano/orgel) 
en Illa Lommers (orgel).  
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Kindermoment tijdens meditatie dienst 
Tussen 10.00 – 10.15 uur is het kindermoment met het lied “Heb het leven lied” solo gezongen door  
Natascha Krol kleindochter van Herman en Jopie Vogelesang. Dit is een opname van de Passion 2019 
uitgevoerd door school de Notenbalk.…. 
 
Moderamenoverleg  
De plaatselijke regeling stond deze week op de agenda, maar helaas was het niet mogelijk alle 
stukken te  bespreken, in juni staat de afronding daarvan op de agenda.    
Bij alle adressen van onze gemeente is de kaart van  Pinksteren, feest van de Geest met een 
hartelijke groet vanuit de Develhof bezorgd. Maar ook bij onze buren van de Develhofkerk is de 
kaart in de bus gedaan. Daarbij ook de uitnodiging om te zien en mee te beleven wat  op zondag in 
de Develhof via kerkdienstgemist.nl, of website www.develhof.nl  gebeurt.  
Het mooie foto-ontwerp is gemaakt door Aart van Joolingen en laat goed zien hoe leeg de kerk is 
zonder uw aanwezigheid op zondagmorgen !  
Het gebruiksplan met de maatregelen voor de  kerkdiensten is bijna gereed. Maandagmorgen 
8  juni zal de kerkenraad weer vergaderen. Bovenstaande staat dan op de agenda want de 
kerkenraad moet het gebruiksplan vaststellen, goedkeuren en bespreken of het mogelijk is om vanaf 
zondag 5 juli weer kerkdienst in de Develhof te houden. 
 
Collectes / kerkelijke bijdragen 
Met Pinksteren is de 1e collecte voor de kerk en de 2e collecte voor Kerk in Aktie de jonge kerk in 
Marokko. De afgelopen week mochten we voor de kerk collectegeld € 338,00, gift voor de kerk 
€ 95,00, gift muziekfonds € 30,00 en gift onderhoud kerk € 25,00 ontvangen. 
Voor de diaconie algemeen € 72,00, collecte 24/5 € 26,00, diverse giften € 75,00 en voor de  
Voorjaars actie totaal € 715,00 ontvangen.  
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven,  voor de kerk en de diaconie. 
Heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage in deze hectische tijd. 
 
Kerk open    
Wanneer u  graag een moment in de kerk wilt zijn kunt u dat de kerkenraad laten weten en zorgen 
wij dat de kerk voor u open is. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn zondag ter bemoediging bij mevrouw Kijkuit-Mijnster, Eemstein 13 gebracht. 
 
Pastoraat en lief en leed 
Lief en leed 
Afgelopen dinsdag is Herman van Hoogdalem (Zalm 58, 3344HD HIA) overgeplaatst naar de hospice 
de Cirkel in Hendrik Ido Ambacht, hij en zijn vrouw Tiny realiseren zich dat dit hier op aarde het 
eindstation is voor Herman. Hij weet dat God bij hem is ook als hij komt te overlijden. Ook de 
gezondheid van Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB) gaat steeds verder achteruit. Wilt u 
aan hen blijven denken en voor ze bidden. Ook andere gemeenteleden die tobben met hun 
gezondheid en / of ouderdom niet vergeten, ook al worden ze hier niet genoemd ze hebben uw 
gebed en steun heel hard nodig. 
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Afsluiting 
Ik bid jullie Gods zegen toe en wens jullie inspirerende Pinksterdagen. Ik sluit af met een 
pinkstergebed: 
 
Stort uw Geest uit 
over jong en oud 
over man en vrouw 
over hoog en laag 
over west en oost. 
 
Stort uw vuur uit 
in het hart van de mensen 
in de mond van de mensen 
in de handen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over hen die geloven 
over allen die twijfelen 
over allen die liefhebben 
over allen die eenzaam zijn. 
 
Stort uw vuur uit 
over de woorden van de mensen 
over het zwijgen van de mensen 
over de talen van de mensen 
over de liederen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over allen die toekomst bouwen 
over hen die het goede bewaren 
over hen die het leven behoeden 
over allen die schoonheid scheppen 
 
Stort uw Geest uit 
over de huizen van de mensen 
over de steden van de mensen 
over de wereld van de mensen 
over alle mensen van goede wil. 
Hier en nu,  
over ons 
Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
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En voor de kinderen: 
 
Wind door je kleren, 
vuur uit de hemel 
zo is Gods Geest. 
Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 
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Ik bid jullie Gods zegen toe en wens jullie inspirerende Pinksterdagen. Ik sluit af met een 
pinkstergebed: 
 
Stort uw Geest uit 
over jong en oud 
over man en vrouw 
over hoog en laag 
over west en oost. 
 
Stort uw vuur uit 
in het hart van de mensen 
in de mond van de mensen 
in de handen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over hen die geloven 
over allen die twijfelen 
over allen die liefhebben 
over allen die eenzaam zijn. 
 
Stort uw vuur uit 
over de woorden van de mensen 
over het zwijgen van de mensen 
over de talen van de mensen 
over de liederen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over allen die toekomst bouwen 
over hen die het goede bewaren 
over hen die het leven behoeden 
over allen die schoonheid scheppen 
 
Stort uw Geest uit 
over de huizen van de mensen 
over de steden van de mensen 
over de wereld van de mensen 
over alle mensen van goede wil. 
Hier en nu,  
over ons 
Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
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En voor de kinderen: 
 
Wind door je kleren, 
vuur uit de hemel 
zo is Gods Geest. 
Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 



 
 
 
 
KERKENRAAD 
 
 
 
Secr. : R. Slotema Haydn straat 1 3335 WE  Zwijndrecht   
Tel. :  (078) 8442623 
e-mail :  scriba@develhof.nl 
 
 

Gemeente ontmoeting nr 12 
 
Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 28 mei 2020 
 
Aanstaande zondag 31 mei vieren we Pinksteren. In het kerkblad schrijf ik op de voorpagina 
daarover met als kop ‘als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’, graag verwijs ik u daar naar. 
Feitelijk is Pinksteren ook de geboorte van de kerk. Dé eersteling zien we bij Pasen, dan gedenken 
we dat  Jezus als eersteling opstaat uit de dood. Daarom komen we normaal gesproken ook altijd op 
zondag bij elkaar, de opstandingsdag van onze Heer. Met Pinksteren zien we de eerstelingen, Jezus 
navolgers, de discipelen die het werk van onze Heer Jezus op deze aarde gaan voortzetten. Samen 
vormen de navolgers ‘het lichaam van Christus’. Dit nieuw begin vieren wij zondag. En telkens als er 
een nieuw begin is in de Bijbel wordt er op de ramshoorn geblazen. Dat lezen wij zondag in Psalm 
81: ‘Jubel voor God……. en blaas op de ramshoorn bij nieuwe maan en voor onze feestdag!’ 
En daar mogen we dan ook van zingen: ‘Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte. Juicht voor Israëls 
Heer,….die ons heil bewerkte’. Vanuit Exodus 24 kijken we naar de geboorte van het volk Israël, op 
het moment dat God Zijn Verbond sloot met dit volk. De Eeuwige gaf hen de Tien Woorden ter 
bevrijding. Het ontvangen van de Tien Woorden gaat gepaard met vuur en wind, een beeld dat we 
ook terugzien bij de uitstorting van de Geest in Handelingen twee. Op dat moment werden de Tien 
Woorden in de harten van de discipelen geschreven, zoals verwoord bij Jeremia waarbij God 
aankondigt: “Ik zal mijn wet (Thora = onderwijs) in hun binnenste leggen en die in hun harten 
schrijven…”. Dit vernieuwde verbond verschilt daarin van het oude verbond, dat het niet verbroken 
kán worden. Alle verplichtingen zijn geheel eenzijdig: God belooft het en Hij zal het ook volbrengen 
met behulp van Zijn Geest, ook dat vieren wij met Pinksteren. Geen wonder dat mensen in vuur en 
vlam gezet werden toen ze van boven af vervuld werden met de Heilige Geest.  
 

 
 
Deze Pinksterdienst wordt muzikaal omlijst door Ilona de Kievit (zang), Leo Lommers (piano/orgel) 
en Illa Lommers (orgel).  
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Kindermoment tijdens meditatie dienst 
Tussen 10.00 – 10.15 uur is het kindermoment met het lied “Heb het leven lied” solo gezongen door  
Natascha Krol kleindochter van Herman en Jopie Vogelesang. Dit is een opname van de Passion 2019 
uitgevoerd door school de Notenbalk.…. 
 
Moderamenoverleg  
De plaatselijke regeling stond deze week op de agenda, maar helaas was het niet mogelijk alle 
stukken te  bespreken, in juni staat de afronding daarvan op de agenda.    
Bij alle adressen van onze gemeente is de kaart van  Pinksteren, feest van de Geest met een 
hartelijke groet vanuit de Develhof bezorgd. Maar ook bij onze buren van de Develhofkerk is de 
kaart in de bus gedaan. Daarbij ook de uitnodiging om te zien en mee te beleven wat  op zondag in 
de Develhof via kerkdienstgemist.nl, of website www.develhof.nl  gebeurt.  
Het mooie foto-ontwerp is gemaakt door Aart van Joolingen en laat goed zien hoe leeg de kerk is 
zonder uw aanwezigheid op zondagmorgen !  
Het gebruiksplan met de maatregelen voor de  kerkdiensten is bijna gereed. Maandagmorgen 
8  juni zal de kerkenraad weer vergaderen. Bovenstaande staat dan op de agenda want de 
kerkenraad moet het gebruiksplan vaststellen, goedkeuren en bespreken of het mogelijk is om vanaf 
zondag 5 juli weer kerkdienst in de Develhof te houden. 
 
Collectes / kerkelijke bijdragen 
Met Pinksteren is de 1e collecte voor de kerk en de 2e collecte voor Kerk in Aktie de jonge kerk in 
Marokko. De afgelopen week mochten we voor de kerk collectegeld € 338,00, gift voor de kerk 
€ 95,00, gift muziekfonds € 30,00 en gift onderhoud kerk € 25,00 ontvangen. 
Voor de diaconie algemeen € 72,00, collecte 24/5 € 26,00, diverse giften € 75,00 en voor de  
Voorjaars actie totaal € 715,00 ontvangen.  
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven,  voor de kerk en de diaconie. 
Heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage in deze hectische tijd. 
 
Kerk open    
Wanneer u  graag een moment in de kerk wilt zijn kunt u dat de kerkenraad laten weten en zorgen 
wij dat de kerk voor u open is. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn zondag ter bemoediging bij mevrouw Kijkuit-Mijnster, Eemstein 13 gebracht. 
 
Pastoraat en lief en leed 
Lief en leed 
Afgelopen dinsdag is Herman van Hoogdalem (Zalm 58, 3344HD HIA) overgeplaatst naar de hospice 
de Cirkel in Hendrik Ido Ambacht, hij en zijn vrouw Tiny realiseren zich dat dit hier op aarde het 
eindstation is voor Herman. Hij weet dat God bij hem is ook als hij komt te overlijden. Ook de 
gezondheid van Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB) gaat steeds verder achteruit. Wilt u 
aan hen blijven denken en voor ze bidden. Ook andere gemeenteleden die tobben met hun 
gezondheid en / of ouderdom niet vergeten, ook al worden ze hier niet genoemd ze hebben uw 
gebed en steun heel hard nodig. 
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Afsluiting 
Ik bid jullie Gods zegen toe en wens jullie inspirerende Pinksterdagen. Ik sluit af met een 
pinkstergebed: 
 
Stort uw Geest uit 
over jong en oud 
over man en vrouw 
over hoog en laag 
over west en oost. 
 
Stort uw vuur uit 
in het hart van de mensen 
in de mond van de mensen 
in de handen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over hen die geloven 
over allen die twijfelen 
over allen die liefhebben 
over allen die eenzaam zijn. 
 
Stort uw vuur uit 
over de woorden van de mensen 
over het zwijgen van de mensen 
over de talen van de mensen 
over de liederen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over allen die toekomst bouwen 
over hen die het goede bewaren 
over hen die het leven behoeden 
over allen die schoonheid scheppen 
 
Stort uw Geest uit 
over de huizen van de mensen 
over de steden van de mensen 
over de wereld van de mensen 
over alle mensen van goede wil. 
Hier en nu,  
over ons 
Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
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En voor de kinderen: 
 
Wind door je kleren, 
vuur uit de hemel 
zo is Gods Geest. 
Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 
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Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
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in de mond van de mensen 
in de handen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over hen die geloven 
over allen die twijfelen 
over allen die liefhebben 
over allen die eenzaam zijn. 
 
Stort uw vuur uit 
over de woorden van de mensen 
over het zwijgen van de mensen 
over de talen van de mensen 
over de liederen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over allen die toekomst bouwen 
over hen die het goede bewaren 
over hen die het leven behoeden 
over allen die schoonheid scheppen 
 
Stort uw Geest uit 
over de huizen van de mensen 
over de steden van de mensen 
over de wereld van de mensen 
over alle mensen van goede wil. 
Hier en nu,  
over ons 
Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
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En voor de kinderen: 
 
Wind door je kleren, 
vuur uit de hemel 
zo is Gods Geest. 
Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 
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Gemeente ontmoeting nr 12 
 
Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 28 mei 2020 
 
Aanstaande zondag 31 mei vieren we Pinksteren. In het kerkblad schrijf ik op de voorpagina 
daarover met als kop ‘als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’, graag verwijs ik u daar naar. 
Feitelijk is Pinksteren ook de geboorte van de kerk. Dé eersteling zien we bij Pasen, dan gedenken 
we dat  Jezus als eersteling opstaat uit de dood. Daarom komen we normaal gesproken ook altijd op 
zondag bij elkaar, de opstandingsdag van onze Heer. Met Pinksteren zien we de eerstelingen, Jezus 
navolgers, de discipelen die het werk van onze Heer Jezus op deze aarde gaan voortzetten. Samen 
vormen de navolgers ‘het lichaam van Christus’. Dit nieuw begin vieren wij zondag. En telkens als er 
een nieuw begin is in de Bijbel wordt er op de ramshoorn geblazen. Dat lezen wij zondag in Psalm 
81: ‘Jubel voor God……. en blaas op de ramshoorn bij nieuwe maan en voor onze feestdag!’ 
En daar mogen we dan ook van zingen: ‘Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte. Juicht voor Israëls 
Heer,….die ons heil bewerkte’. Vanuit Exodus 24 kijken we naar de geboorte van het volk Israël, op 
het moment dat God Zijn Verbond sloot met dit volk. De Eeuwige gaf hen de Tien Woorden ter 
bevrijding. Het ontvangen van de Tien Woorden gaat gepaard met vuur en wind, een beeld dat we 
ook terugzien bij de uitstorting van de Geest in Handelingen twee. Op dat moment werden de Tien 
Woorden in de harten van de discipelen geschreven, zoals verwoord bij Jeremia waarbij God 
aankondigt: “Ik zal mijn wet (Thora = onderwijs) in hun binnenste leggen en die in hun harten 
schrijven…”. Dit vernieuwde verbond verschilt daarin van het oude verbond, dat het niet verbroken 
kán worden. Alle verplichtingen zijn geheel eenzijdig: God belooft het en Hij zal het ook volbrengen 
met behulp van Zijn Geest, ook dat vieren wij met Pinksteren. Geen wonder dat mensen in vuur en 
vlam gezet werden toen ze van boven af vervuld werden met de Heilige Geest.  
 

 
 
Deze Pinksterdienst wordt muzikaal omlijst door Ilona de Kievit (zang), Leo Lommers (piano/orgel) 
en Illa Lommers (orgel).  
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Kindermoment tijdens meditatie dienst 
Tussen 10.00 – 10.15 uur is het kindermoment met het lied “Heb het leven lied” solo gezongen door  
Natascha Krol kleindochter van Herman en Jopie Vogelesang. Dit is een opname van de Passion 2019 
uitgevoerd door school de Notenbalk.…. 
 
Moderamenoverleg  
De plaatselijke regeling stond deze week op de agenda, maar helaas was het niet mogelijk alle 
stukken te  bespreken, in juni staat de afronding daarvan op de agenda.    
Bij alle adressen van onze gemeente is de kaart van  Pinksteren, feest van de Geest met een 
hartelijke groet vanuit de Develhof bezorgd. Maar ook bij onze buren van de Develhofkerk is de 
kaart in de bus gedaan. Daarbij ook de uitnodiging om te zien en mee te beleven wat  op zondag in 
de Develhof via kerkdienstgemist.nl, of website www.develhof.nl  gebeurt.  
Het mooie foto-ontwerp is gemaakt door Aart van Joolingen en laat goed zien hoe leeg de kerk is 
zonder uw aanwezigheid op zondagmorgen !  
Het gebruiksplan met de maatregelen voor de  kerkdiensten is bijna gereed. Maandagmorgen 
8  juni zal de kerkenraad weer vergaderen. Bovenstaande staat dan op de agenda want de 
kerkenraad moet het gebruiksplan vaststellen, goedkeuren en bespreken of het mogelijk is om vanaf 
zondag 5 juli weer kerkdienst in de Develhof te houden. 
 
Collectes / kerkelijke bijdragen 
Met Pinksteren is de 1e collecte voor de kerk en de 2e collecte voor Kerk in Aktie de jonge kerk in 
Marokko. De afgelopen week mochten we voor de kerk collectegeld € 338,00, gift voor de kerk 
€ 95,00, gift muziekfonds € 30,00 en gift onderhoud kerk € 25,00 ontvangen. 
Voor de diaconie algemeen € 72,00, collecte 24/5 € 26,00, diverse giften € 75,00 en voor de  
Voorjaars actie totaal € 715,00 ontvangen.  
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven,  voor de kerk en de diaconie. 
Heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage in deze hectische tijd. 
 
Kerk open    
Wanneer u  graag een moment in de kerk wilt zijn kunt u dat de kerkenraad laten weten en zorgen 
wij dat de kerk voor u open is. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn zondag ter bemoediging bij mevrouw Kijkuit-Mijnster, Eemstein 13 gebracht. 
 
Pastoraat en lief en leed 
Lief en leed 
Afgelopen dinsdag is Herman van Hoogdalem (Zalm 58, 3344HD HIA) overgeplaatst naar de hospice 
de Cirkel in Hendrik Ido Ambacht, hij en zijn vrouw Tiny realiseren zich dat dit hier op aarde het 
eindstation is voor Herman. Hij weet dat God bij hem is ook als hij komt te overlijden. Ook de 
gezondheid van Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB) gaat steeds verder achteruit. Wilt u 
aan hen blijven denken en voor ze bidden. Ook andere gemeenteleden die tobben met hun 
gezondheid en / of ouderdom niet vergeten, ook al worden ze hier niet genoemd ze hebben uw 
gebed en steun heel hard nodig. 
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Afsluiting 
Ik bid jullie Gods zegen toe en wens jullie inspirerende Pinksterdagen. Ik sluit af met een 
pinkstergebed: 
 
Stort uw Geest uit 
over jong en oud 
over man en vrouw 
over hoog en laag 
over west en oost. 
 
Stort uw vuur uit 
in het hart van de mensen 
in de mond van de mensen 
in de handen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over hen die geloven 
over allen die twijfelen 
over allen die liefhebben 
over allen die eenzaam zijn. 
 
Stort uw vuur uit 
over de woorden van de mensen 
over het zwijgen van de mensen 
over de talen van de mensen 
over de liederen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over allen die toekomst bouwen 
over hen die het goede bewaren 
over hen die het leven behoeden 
over allen die schoonheid scheppen 
 
Stort uw Geest uit 
over de huizen van de mensen 
over de steden van de mensen 
over de wereld van de mensen 
over alle mensen van goede wil. 
Hier en nu,  
over ons 
Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
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En voor de kinderen: 
 
Wind door je kleren, 
vuur uit de hemel 
zo is Gods Geest. 
Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 
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over het zwijgen van de mensen 
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Zend uw adem neer 
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over de wereld van de mensen 
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Hier en nu,  
over ons 
Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
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En voor de kinderen: 
 
Wind door je kleren, 
vuur uit de hemel 
zo is Gods Geest. 
Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 
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Gemeente ontmoeting nr 12 
 
Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 28 mei 2020 
 
Aanstaande zondag 31 mei vieren we Pinksteren. In het kerkblad schrijf ik op de voorpagina 
daarover met als kop ‘als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’, graag verwijs ik u daar naar. 
Feitelijk is Pinksteren ook de geboorte van de kerk. Dé eersteling zien we bij Pasen, dan gedenken 
we dat  Jezus als eersteling opstaat uit de dood. Daarom komen we normaal gesproken ook altijd op 
zondag bij elkaar, de opstandingsdag van onze Heer. Met Pinksteren zien we de eerstelingen, Jezus 
navolgers, de discipelen die het werk van onze Heer Jezus op deze aarde gaan voortzetten. Samen 
vormen de navolgers ‘het lichaam van Christus’. Dit nieuw begin vieren wij zondag. En telkens als er 
een nieuw begin is in de Bijbel wordt er op de ramshoorn geblazen. Dat lezen wij zondag in Psalm 
81: ‘Jubel voor God……. en blaas op de ramshoorn bij nieuwe maan en voor onze feestdag!’ 
En daar mogen we dan ook van zingen: ‘Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte. Juicht voor Israëls 
Heer,….die ons heil bewerkte’. Vanuit Exodus 24 kijken we naar de geboorte van het volk Israël, op 
het moment dat God Zijn Verbond sloot met dit volk. De Eeuwige gaf hen de Tien Woorden ter 
bevrijding. Het ontvangen van de Tien Woorden gaat gepaard met vuur en wind, een beeld dat we 
ook terugzien bij de uitstorting van de Geest in Handelingen twee. Op dat moment werden de Tien 
Woorden in de harten van de discipelen geschreven, zoals verwoord bij Jeremia waarbij God 
aankondigt: “Ik zal mijn wet (Thora = onderwijs) in hun binnenste leggen en die in hun harten 
schrijven…”. Dit vernieuwde verbond verschilt daarin van het oude verbond, dat het niet verbroken 
kán worden. Alle verplichtingen zijn geheel eenzijdig: God belooft het en Hij zal het ook volbrengen 
met behulp van Zijn Geest, ook dat vieren wij met Pinksteren. Geen wonder dat mensen in vuur en 
vlam gezet werden toen ze van boven af vervuld werden met de Heilige Geest.  
 

 
 
Deze Pinksterdienst wordt muzikaal omlijst door Ilona de Kievit (zang), Leo Lommers (piano/orgel) 
en Illa Lommers (orgel).  
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Kindermoment tijdens meditatie dienst 
Tussen 10.00 – 10.15 uur is het kindermoment met het lied “Heb het leven lied” solo gezongen door  
Natascha Krol kleindochter van Herman en Jopie Vogelesang. Dit is een opname van de Passion 2019 
uitgevoerd door school de Notenbalk.…. 
 
Moderamenoverleg  
De plaatselijke regeling stond deze week op de agenda, maar helaas was het niet mogelijk alle 
stukken te  bespreken, in juni staat de afronding daarvan op de agenda.    
Bij alle adressen van onze gemeente is de kaart van  Pinksteren, feest van de Geest met een 
hartelijke groet vanuit de Develhof bezorgd. Maar ook bij onze buren van de Develhofkerk is de 
kaart in de bus gedaan. Daarbij ook de uitnodiging om te zien en mee te beleven wat  op zondag in 
de Develhof via kerkdienstgemist.nl, of website www.develhof.nl  gebeurt.  
Het mooie foto-ontwerp is gemaakt door Aart van Joolingen en laat goed zien hoe leeg de kerk is 
zonder uw aanwezigheid op zondagmorgen !  
Het gebruiksplan met de maatregelen voor de  kerkdiensten is bijna gereed. Maandagmorgen 
8  juni zal de kerkenraad weer vergaderen. Bovenstaande staat dan op de agenda want de 
kerkenraad moet het gebruiksplan vaststellen, goedkeuren en bespreken of het mogelijk is om vanaf 
zondag 5 juli weer kerkdienst in de Develhof te houden. 
 
Collectes / kerkelijke bijdragen 
Met Pinksteren is de 1e collecte voor de kerk en de 2e collecte voor Kerk in Aktie de jonge kerk in 
Marokko. De afgelopen week mochten we voor de kerk collectegeld € 338,00, gift voor de kerk 
€ 95,00, gift muziekfonds € 30,00 en gift onderhoud kerk € 25,00 ontvangen. 
Voor de diaconie algemeen € 72,00, collecte 24/5 € 26,00, diverse giften € 75,00 en voor de  
Voorjaars actie totaal € 715,00 ontvangen.  
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven,  voor de kerk en de diaconie. 
Heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage in deze hectische tijd. 
 
Kerk open    
Wanneer u  graag een moment in de kerk wilt zijn kunt u dat de kerkenraad laten weten en zorgen 
wij dat de kerk voor u open is. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn zondag ter bemoediging bij mevrouw Kijkuit-Mijnster, Eemstein 13 gebracht. 
 
Pastoraat en lief en leed 
Lief en leed 
Afgelopen dinsdag is Herman van Hoogdalem (Zalm 58, 3344HD HIA) overgeplaatst naar de hospice 
de Cirkel in Hendrik Ido Ambacht, hij en zijn vrouw Tiny realiseren zich dat dit hier op aarde het 
eindstation is voor Herman. Hij weet dat God bij hem is ook als hij komt te overlijden. Ook de 
gezondheid van Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB) gaat steeds verder achteruit. Wilt u 
aan hen blijven denken en voor ze bidden. Ook andere gemeenteleden die tobben met hun 
gezondheid en / of ouderdom niet vergeten, ook al worden ze hier niet genoemd ze hebben uw 
gebed en steun heel hard nodig. 



 
 
 
 
KERKENRAAD 
 
 
 
Secr. : R. Slotema Haydn straat 1 3335 WE  Zwijndrecht   
Tel. :  (078) 8442623 
e-mail :  scriba@develhof.nl 
 
 

 
Afsluiting 
Ik bid jullie Gods zegen toe en wens jullie inspirerende Pinksterdagen. Ik sluit af met een 
pinkstergebed: 
 
Stort uw Geest uit 
over jong en oud 
over man en vrouw 
over hoog en laag 
over west en oost. 
 
Stort uw vuur uit 
in het hart van de mensen 
in de mond van de mensen 
in de handen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over hen die geloven 
over allen die twijfelen 
over allen die liefhebben 
over allen die eenzaam zijn. 
 
Stort uw vuur uit 
over de woorden van de mensen 
over het zwijgen van de mensen 
over de talen van de mensen 
over de liederen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over allen die toekomst bouwen 
over hen die het goede bewaren 
over hen die het leven behoeden 
over allen die schoonheid scheppen 
 
Stort uw Geest uit 
over de huizen van de mensen 
over de steden van de mensen 
over de wereld van de mensen 
over alle mensen van goede wil. 
Hier en nu,  
over ons 
Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
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En voor de kinderen: 
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Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 
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over allen die schoonheid scheppen 
 
Stort uw Geest uit 
over de huizen van de mensen 
over de steden van de mensen 
over de wereld van de mensen 
over alle mensen van goede wil. 
Hier en nu,  
over ons 
Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
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En voor de kinderen: 
 
Wind door je kleren, 
vuur uit de hemel 
zo is Gods Geest. 
Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 
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Gemeente ontmoeting nr 12 
 
Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 28 mei 2020 
 
Aanstaande zondag 31 mei vieren we Pinksteren. In het kerkblad schrijf ik op de voorpagina 
daarover met als kop ‘als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’, graag verwijs ik u daar naar. 
Feitelijk is Pinksteren ook de geboorte van de kerk. Dé eersteling zien we bij Pasen, dan gedenken 
we dat  Jezus als eersteling opstaat uit de dood. Daarom komen we normaal gesproken ook altijd op 
zondag bij elkaar, de opstandingsdag van onze Heer. Met Pinksteren zien we de eerstelingen, Jezus 
navolgers, de discipelen die het werk van onze Heer Jezus op deze aarde gaan voortzetten. Samen 
vormen de navolgers ‘het lichaam van Christus’. Dit nieuw begin vieren wij zondag. En telkens als er 
een nieuw begin is in de Bijbel wordt er op de ramshoorn geblazen. Dat lezen wij zondag in Psalm 
81: ‘Jubel voor God……. en blaas op de ramshoorn bij nieuwe maan en voor onze feestdag!’ 
En daar mogen we dan ook van zingen: ‘Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte. Juicht voor Israëls 
Heer,….die ons heil bewerkte’. Vanuit Exodus 24 kijken we naar de geboorte van het volk Israël, op 
het moment dat God Zijn Verbond sloot met dit volk. De Eeuwige gaf hen de Tien Woorden ter 
bevrijding. Het ontvangen van de Tien Woorden gaat gepaard met vuur en wind, een beeld dat we 
ook terugzien bij de uitstorting van de Geest in Handelingen twee. Op dat moment werden de Tien 
Woorden in de harten van de discipelen geschreven, zoals verwoord bij Jeremia waarbij God 
aankondigt: “Ik zal mijn wet (Thora = onderwijs) in hun binnenste leggen en die in hun harten 
schrijven…”. Dit vernieuwde verbond verschilt daarin van het oude verbond, dat het niet verbroken 
kán worden. Alle verplichtingen zijn geheel eenzijdig: God belooft het en Hij zal het ook volbrengen 
met behulp van Zijn Geest, ook dat vieren wij met Pinksteren. Geen wonder dat mensen in vuur en 
vlam gezet werden toen ze van boven af vervuld werden met de Heilige Geest.  
 

 
 
Deze Pinksterdienst wordt muzikaal omlijst door Ilona de Kievit (zang), Leo Lommers (piano/orgel) 
en Illa Lommers (orgel).  
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Kindermoment tijdens meditatie dienst 
Tussen 10.00 – 10.15 uur is het kindermoment met het lied “Heb het leven lied” solo gezongen door  
Natascha Krol kleindochter van Herman en Jopie Vogelesang. Dit is een opname van de Passion 2019 
uitgevoerd door school de Notenbalk.…. 
 
Moderamenoverleg  
De plaatselijke regeling stond deze week op de agenda, maar helaas was het niet mogelijk alle 
stukken te  bespreken, in juni staat de afronding daarvan op de agenda.    
Bij alle adressen van onze gemeente is de kaart van  Pinksteren, feest van de Geest met een 
hartelijke groet vanuit de Develhof bezorgd. Maar ook bij onze buren van de Develhofkerk is de 
kaart in de bus gedaan. Daarbij ook de uitnodiging om te zien en mee te beleven wat  op zondag in 
de Develhof via kerkdienstgemist.nl, of website www.develhof.nl  gebeurt.  
Het mooie foto-ontwerp is gemaakt door Aart van Joolingen en laat goed zien hoe leeg de kerk is 
zonder uw aanwezigheid op zondagmorgen !  
Het gebruiksplan met de maatregelen voor de  kerkdiensten is bijna gereed. Maandagmorgen 
8  juni zal de kerkenraad weer vergaderen. Bovenstaande staat dan op de agenda want de 
kerkenraad moet het gebruiksplan vaststellen, goedkeuren en bespreken of het mogelijk is om vanaf 
zondag 5 juli weer kerkdienst in de Develhof te houden. 
 
Collectes / kerkelijke bijdragen 
Met Pinksteren is de 1e collecte voor de kerk en de 2e collecte voor Kerk in Aktie de jonge kerk in 
Marokko. De afgelopen week mochten we voor de kerk collectegeld € 338,00, gift voor de kerk 
€ 95,00, gift muziekfonds € 30,00 en gift onderhoud kerk € 25,00 ontvangen. 
Voor de diaconie algemeen € 72,00, collecte 24/5 € 26,00, diverse giften € 75,00 en voor de  
Voorjaars actie totaal € 715,00 ontvangen.  
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven,  voor de kerk en de diaconie. 
Heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage in deze hectische tijd. 
 
Kerk open    
Wanneer u  graag een moment in de kerk wilt zijn kunt u dat de kerkenraad laten weten en zorgen 
wij dat de kerk voor u open is. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn zondag ter bemoediging bij mevrouw Kijkuit-Mijnster, Eemstein 13 gebracht. 
 
Pastoraat en lief en leed 
Lief en leed 
Afgelopen dinsdag is Herman van Hoogdalem (Zalm 58, 3344HD HIA) overgeplaatst naar de hospice 
de Cirkel in Hendrik Ido Ambacht, hij en zijn vrouw Tiny realiseren zich dat dit hier op aarde het 
eindstation is voor Herman. Hij weet dat God bij hem is ook als hij komt te overlijden. Ook de 
gezondheid van Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB) gaat steeds verder achteruit. Wilt u 
aan hen blijven denken en voor ze bidden. Ook andere gemeenteleden die tobben met hun 
gezondheid en / of ouderdom niet vergeten, ook al worden ze hier niet genoemd ze hebben uw 
gebed en steun heel hard nodig. 
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Afsluiting 
Ik bid jullie Gods zegen toe en wens jullie inspirerende Pinksterdagen. Ik sluit af met een 
pinkstergebed: 
 
Stort uw Geest uit 
over jong en oud 
over man en vrouw 
over hoog en laag 
over west en oost. 
 
Stort uw vuur uit 
in het hart van de mensen 
in de mond van de mensen 
in de handen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over hen die geloven 
over allen die twijfelen 
over allen die liefhebben 
over allen die eenzaam zijn. 
 
Stort uw vuur uit 
over de woorden van de mensen 
over het zwijgen van de mensen 
over de talen van de mensen 
over de liederen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over allen die toekomst bouwen 
over hen die het goede bewaren 
over hen die het leven behoeden 
over allen die schoonheid scheppen 
 
Stort uw Geest uit 
over de huizen van de mensen 
over de steden van de mensen 
over de wereld van de mensen 
over alle mensen van goede wil. 
Hier en nu,  
over ons 
Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
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En voor de kinderen: 
 
Wind door je kleren, 
vuur uit de hemel 
zo is Gods Geest. 
Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 
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Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
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En voor de kinderen: 
 
Wind door je kleren, 
vuur uit de hemel 
zo is Gods Geest. 
Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 
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Gemeente ontmoeting nr 12 
 
Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 28 mei 2020 
 
Aanstaande zondag 31 mei vieren we Pinksteren. In het kerkblad schrijf ik op de voorpagina 
daarover met als kop ‘als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’, graag verwijs ik u daar naar. 
Feitelijk is Pinksteren ook de geboorte van de kerk. Dé eersteling zien we bij Pasen, dan gedenken 
we dat  Jezus als eersteling opstaat uit de dood. Daarom komen we normaal gesproken ook altijd op 
zondag bij elkaar, de opstandingsdag van onze Heer. Met Pinksteren zien we de eerstelingen, Jezus 
navolgers, de discipelen die het werk van onze Heer Jezus op deze aarde gaan voortzetten. Samen 
vormen de navolgers ‘het lichaam van Christus’. Dit nieuw begin vieren wij zondag. En telkens als er 
een nieuw begin is in de Bijbel wordt er op de ramshoorn geblazen. Dat lezen wij zondag in Psalm 
81: ‘Jubel voor God……. en blaas op de ramshoorn bij nieuwe maan en voor onze feestdag!’ 
En daar mogen we dan ook van zingen: ‘Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte. Juicht voor Israëls 
Heer,….die ons heil bewerkte’. Vanuit Exodus 24 kijken we naar de geboorte van het volk Israël, op 
het moment dat God Zijn Verbond sloot met dit volk. De Eeuwige gaf hen de Tien Woorden ter 
bevrijding. Het ontvangen van de Tien Woorden gaat gepaard met vuur en wind, een beeld dat we 
ook terugzien bij de uitstorting van de Geest in Handelingen twee. Op dat moment werden de Tien 
Woorden in de harten van de discipelen geschreven, zoals verwoord bij Jeremia waarbij God 
aankondigt: “Ik zal mijn wet (Thora = onderwijs) in hun binnenste leggen en die in hun harten 
schrijven…”. Dit vernieuwde verbond verschilt daarin van het oude verbond, dat het niet verbroken 
kán worden. Alle verplichtingen zijn geheel eenzijdig: God belooft het en Hij zal het ook volbrengen 
met behulp van Zijn Geest, ook dat vieren wij met Pinksteren. Geen wonder dat mensen in vuur en 
vlam gezet werden toen ze van boven af vervuld werden met de Heilige Geest.  
 

 
 
Deze Pinksterdienst wordt muzikaal omlijst door Ilona de Kievit (zang), Leo Lommers (piano/orgel) 
en Illa Lommers (orgel).  
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Kindermoment tijdens meditatie dienst 
Tussen 10.00 – 10.15 uur is het kindermoment met het lied “Heb het leven lied” solo gezongen door  
Natascha Krol kleindochter van Herman en Jopie Vogelesang. Dit is een opname van de Passion 2019 
uitgevoerd door school de Notenbalk.…. 
 
Moderamenoverleg  
De plaatselijke regeling stond deze week op de agenda, maar helaas was het niet mogelijk alle 
stukken te  bespreken, in juni staat de afronding daarvan op de agenda.    
Bij alle adressen van onze gemeente is de kaart van  Pinksteren, feest van de Geest met een 
hartelijke groet vanuit de Develhof bezorgd. Maar ook bij onze buren van de Develhofkerk is de 
kaart in de bus gedaan. Daarbij ook de uitnodiging om te zien en mee te beleven wat  op zondag in 
de Develhof via kerkdienstgemist.nl, of website www.develhof.nl  gebeurt.  
Het mooie foto-ontwerp is gemaakt door Aart van Joolingen en laat goed zien hoe leeg de kerk is 
zonder uw aanwezigheid op zondagmorgen !  
Het gebruiksplan met de maatregelen voor de  kerkdiensten is bijna gereed. Maandagmorgen 
8  juni zal de kerkenraad weer vergaderen. Bovenstaande staat dan op de agenda want de 
kerkenraad moet het gebruiksplan vaststellen, goedkeuren en bespreken of het mogelijk is om vanaf 
zondag 5 juli weer kerkdienst in de Develhof te houden. 
 
Collectes / kerkelijke bijdragen 
Met Pinksteren is de 1e collecte voor de kerk en de 2e collecte voor Kerk in Aktie de jonge kerk in 
Marokko. De afgelopen week mochten we voor de kerk collectegeld € 338,00, gift voor de kerk 
€ 95,00, gift muziekfonds € 30,00 en gift onderhoud kerk € 25,00 ontvangen. 
Voor de diaconie algemeen € 72,00, collecte 24/5 € 26,00, diverse giften € 75,00 en voor de  
Voorjaars actie totaal € 715,00 ontvangen.  
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven,  voor de kerk en de diaconie. 
Heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage in deze hectische tijd. 
 
Kerk open    
Wanneer u  graag een moment in de kerk wilt zijn kunt u dat de kerkenraad laten weten en zorgen 
wij dat de kerk voor u open is. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn zondag ter bemoediging bij mevrouw Kijkuit-Mijnster, Eemstein 13 gebracht. 
 
Pastoraat en lief en leed 
Lief en leed 
Afgelopen dinsdag is Herman van Hoogdalem (Zalm 58, 3344HD HIA) overgeplaatst naar de hospice 
de Cirkel in Hendrik Ido Ambacht, hij en zijn vrouw Tiny realiseren zich dat dit hier op aarde het 
eindstation is voor Herman. Hij weet dat God bij hem is ook als hij komt te overlijden. Ook de 
gezondheid van Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB) gaat steeds verder achteruit. Wilt u 
aan hen blijven denken en voor ze bidden. Ook andere gemeenteleden die tobben met hun 
gezondheid en / of ouderdom niet vergeten, ook al worden ze hier niet genoemd ze hebben uw 
gebed en steun heel hard nodig. 
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Afsluiting 
Ik bid jullie Gods zegen toe en wens jullie inspirerende Pinksterdagen. Ik sluit af met een 
pinkstergebed: 
 
Stort uw Geest uit 
over jong en oud 
over man en vrouw 
over hoog en laag 
over west en oost. 
 
Stort uw vuur uit 
in het hart van de mensen 
in de mond van de mensen 
in de handen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over hen die geloven 
over allen die twijfelen 
over allen die liefhebben 
over allen die eenzaam zijn. 
 
Stort uw vuur uit 
over de woorden van de mensen 
over het zwijgen van de mensen 
over de talen van de mensen 
over de liederen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over allen die toekomst bouwen 
over hen die het goede bewaren 
over hen die het leven behoeden 
over allen die schoonheid scheppen 
 
Stort uw Geest uit 
over de huizen van de mensen 
over de steden van de mensen 
over de wereld van de mensen 
over alle mensen van goede wil. 
Hier en nu,  
over ons 
Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
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En voor de kinderen: 
 
Wind door je kleren, 
vuur uit de hemel 
zo is Gods Geest. 
Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 
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zo is Gods Geest. 
Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 
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Gemeente ontmoeting nr 12 
 
Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 28 mei 2020 
 
Aanstaande zondag 31 mei vieren we Pinksteren. In het kerkblad schrijf ik op de voorpagina 
daarover met als kop ‘als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’, graag verwijs ik u daar naar. 
Feitelijk is Pinksteren ook de geboorte van de kerk. Dé eersteling zien we bij Pasen, dan gedenken 
we dat  Jezus als eersteling opstaat uit de dood. Daarom komen we normaal gesproken ook altijd op 
zondag bij elkaar, de opstandingsdag van onze Heer. Met Pinksteren zien we de eerstelingen, Jezus 
navolgers, de discipelen die het werk van onze Heer Jezus op deze aarde gaan voortzetten. Samen 
vormen de navolgers ‘het lichaam van Christus’. Dit nieuw begin vieren wij zondag. En telkens als er 
een nieuw begin is in de Bijbel wordt er op de ramshoorn geblazen. Dat lezen wij zondag in Psalm 
81: ‘Jubel voor God……. en blaas op de ramshoorn bij nieuwe maan en voor onze feestdag!’ 
En daar mogen we dan ook van zingen: ‘Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte. Juicht voor Israëls 
Heer,….die ons heil bewerkte’. Vanuit Exodus 24 kijken we naar de geboorte van het volk Israël, op 
het moment dat God Zijn Verbond sloot met dit volk. De Eeuwige gaf hen de Tien Woorden ter 
bevrijding. Het ontvangen van de Tien Woorden gaat gepaard met vuur en wind, een beeld dat we 
ook terugzien bij de uitstorting van de Geest in Handelingen twee. Op dat moment werden de Tien 
Woorden in de harten van de discipelen geschreven, zoals verwoord bij Jeremia waarbij God 
aankondigt: “Ik zal mijn wet (Thora = onderwijs) in hun binnenste leggen en die in hun harten 
schrijven…”. Dit vernieuwde verbond verschilt daarin van het oude verbond, dat het niet verbroken 
kán worden. Alle verplichtingen zijn geheel eenzijdig: God belooft het en Hij zal het ook volbrengen 
met behulp van Zijn Geest, ook dat vieren wij met Pinksteren. Geen wonder dat mensen in vuur en 
vlam gezet werden toen ze van boven af vervuld werden met de Heilige Geest.  
 

 
 
Deze Pinksterdienst wordt muzikaal omlijst door Ilona de Kievit (zang), Leo Lommers (piano/orgel) 
en Illa Lommers (orgel).  
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Kindermoment tijdens meditatie dienst 
Tussen 10.00 – 10.15 uur is het kindermoment met het lied “Heb het leven lied” solo gezongen door  
Natascha Krol kleindochter van Herman en Jopie Vogelesang. Dit is een opname van de Passion 2019 
uitgevoerd door school de Notenbalk.…. 
 
Moderamenoverleg  
De plaatselijke regeling stond deze week op de agenda, maar helaas was het niet mogelijk alle 
stukken te  bespreken, in juni staat de afronding daarvan op de agenda.    
Bij alle adressen van onze gemeente is de kaart van  Pinksteren, feest van de Geest met een 
hartelijke groet vanuit de Develhof bezorgd. Maar ook bij onze buren van de Develhofkerk is de 
kaart in de bus gedaan. Daarbij ook de uitnodiging om te zien en mee te beleven wat  op zondag in 
de Develhof via kerkdienstgemist.nl, of website www.develhof.nl  gebeurt.  
Het mooie foto-ontwerp is gemaakt door Aart van Joolingen en laat goed zien hoe leeg de kerk is 
zonder uw aanwezigheid op zondagmorgen !  
Het gebruiksplan met de maatregelen voor de  kerkdiensten is bijna gereed. Maandagmorgen 
8  juni zal de kerkenraad weer vergaderen. Bovenstaande staat dan op de agenda want de 
kerkenraad moet het gebruiksplan vaststellen, goedkeuren en bespreken of het mogelijk is om vanaf 
zondag 5 juli weer kerkdienst in de Develhof te houden. 
 
Collectes / kerkelijke bijdragen 
Met Pinksteren is de 1e collecte voor de kerk en de 2e collecte voor Kerk in Aktie de jonge kerk in 
Marokko. De afgelopen week mochten we voor de kerk collectegeld € 338,00, gift voor de kerk 
€ 95,00, gift muziekfonds € 30,00 en gift onderhoud kerk € 25,00 ontvangen. 
Voor de diaconie algemeen € 72,00, collecte 24/5 € 26,00, diverse giften € 75,00 en voor de  
Voorjaars actie totaal € 715,00 ontvangen.  
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven,  voor de kerk en de diaconie. 
Heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage in deze hectische tijd. 
 
Kerk open    
Wanneer u  graag een moment in de kerk wilt zijn kunt u dat de kerkenraad laten weten en zorgen 
wij dat de kerk voor u open is. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn zondag ter bemoediging bij mevrouw Kijkuit-Mijnster, Eemstein 13 gebracht. 
 
Pastoraat en lief en leed 
Lief en leed 
Afgelopen dinsdag is Herman van Hoogdalem (Zalm 58, 3344HD HIA) overgeplaatst naar de hospice 
de Cirkel in Hendrik Ido Ambacht, hij en zijn vrouw Tiny realiseren zich dat dit hier op aarde het 
eindstation is voor Herman. Hij weet dat God bij hem is ook als hij komt te overlijden. Ook de 
gezondheid van Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB) gaat steeds verder achteruit. Wilt u 
aan hen blijven denken en voor ze bidden. Ook andere gemeenteleden die tobben met hun 
gezondheid en / of ouderdom niet vergeten, ook al worden ze hier niet genoemd ze hebben uw 
gebed en steun heel hard nodig. 
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Afsluiting 
Ik bid jullie Gods zegen toe en wens jullie inspirerende Pinksterdagen. Ik sluit af met een 
pinkstergebed: 
 
Stort uw Geest uit 
over jong en oud 
over man en vrouw 
over hoog en laag 
over west en oost. 
 
Stort uw vuur uit 
in het hart van de mensen 
in de mond van de mensen 
in de handen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over hen die geloven 
over allen die twijfelen 
over allen die liefhebben 
over allen die eenzaam zijn. 
 
Stort uw vuur uit 
over de woorden van de mensen 
over het zwijgen van de mensen 
over de talen van de mensen 
over de liederen van de mensen. 
 
Zend uw adem neer 
over allen die toekomst bouwen 
over hen die het goede bewaren 
over hen die het leven behoeden 
over allen die schoonheid scheppen 
 
Stort uw Geest uit 
over de huizen van de mensen 
over de steden van de mensen 
over de wereld van de mensen 
over alle mensen van goede wil. 
Hier en nu,  
over ons 
Stort uw Geest uit.    Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450) 
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En voor de kinderen: 
 
Wind door je kleren, 
vuur uit de hemel 
zo is Gods Geest. 
Zo raakt Gods Geest je aan. 
De leerlingen van Jezus gingen op weg 
om liefde te brengen aan iedereen. 
God, we zijn dankbaar dat zo onze kerk is ontstaan. 
Dat we allemaal broers en zussen voor elkaar zijn. 
Dat wij daar bij mogen horen. 
Een huis van vrede en liefde voor iedereen. 
Amen 
 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser, Metha van der Net 
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