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Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 17 juni 2020 
 
 
Wat zijn wij als kerkenraad dankbaar voor de vele positieve reacties en giften naar aanleiding van de 
oproep van vorige week. Wij hebben inmiddels meer dan € 2.400,- aan giften mogen ontvangen 
voor het muziekfonds, een geweldig resultaat. Hierdoor kunnen we de lofzang gaande houden ook 
als wij als gemeente (nog) niet zelf mogen meezingen. Wij hebben als kerkenraad en 
liturgiecommissie afgesproken dat wij proberen om elke zondag enkele  solisten te krijgen om als 
voorzangers de lofprijs gaande te houden, u kunt dan thuis meezingen. Afgelopen zondag waren dat 
Marijke Opmeer en Annelies Bakker, waarvoor dank. Wij willen zoveel mogelijk gebruik maken van 
geoefende stemmen vanuit onze gemeente, bij bijzondere diensten vragen wij professionele zangers 
/ musici en die kunnen nu weer betaald worden vanuit het muziekfonds waar velen van u een 
bijdrage voor hebben gegeven. Overigens u kunt nog blijven geven mocht u er niet aan toegekomen 
zijn. Uw bijdrage kunt u dan overmaken op het rekeningnummer van de kerk (zie verderop in de 
brief) met als vermelding ‘muziekfonds’. Aanstaande zondag 21 juni gaat Anja weer voor en ze gaat 
verder met waar ik vorige week gebleven ben. Zij gaat met ons Psalm 103 lezen en het met ons 
hebben over ‘zegenen’. Wij zijn verheugd dat Gerard de Wit weer komt met zijn kistorgeltje en hij is 
er wederom in geslaagd om één van zijn leerlingen mee te nemen om de liederen te vertolken. Het 
belooft een mooie dienst te worden en de beamers doen het weer 😊 
 

 
 
Zondag 28 juni + weekend weg 
Deze zondag ga ik niet voor, maar collega ds. H. Faber van der Meulen. Anja en ik gaan dat weekend 
er samen even tussenuit, dit keer zonder Ezmir die naar de oppas gaat. Het is voor ons de afgelopen 
maanden een drukke tijd geweest. Anja heeft elke morgen Ezmir les gegeven tot vorige week toen 
de scholen weer open gingen en voor mij was het toch ook een hectische tijd waarbij alle 
vanzelfsprekendheden wegvielen en wij met elkaar elke keer weer op zoek gingen om zoveel  
mogelijk met u allen in contact te blijven. Anja en ik gaan een paar dagen naar Egmond aan Zee, 
lekker lopen langs het strand en genieten van de omgeving en van elkaar.  
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Pastoraat en Lief en leed 
Helaas moet ik u mededelen dat de heer Herman van Hoogdalem (Zalm 58, HIA) op donderdag 18 
juni is overleden, nadere informatie volgt. Bid voor zijn vrouw Tiny en hun kinderen. ook vanaf deze 
plaats gecondoleerd en heel veel sterkte.  Mw. M. Marijnissen (Trompetstraat 43) is afgelopen 
zaterdag weer thuis gekomen. Haar gezondheid blijft broos, maar zowel zij als haar man zijn blij dat 
ze thuis is. De heer Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335 WB), heeft afgelopen weekend weer in 
het ziekenhuis gelegen, maar mocht gelukkig afgelopen maandag naar huis. Het gaat nu naar 
omstandigheden redelijk. Blijf alstublieft naar elkaar omkijken naar de mensen genoemd en anderen 
die u kent.  Gelukkig doet u dat ook op grote schaal, ik krijg veel positieve verhalen te horen, dank 
daarvoor. Op deze manier gemeente zijn is juist in deze tijd waardevoller dan ooit.  En ik weet uit 
ervaring dat als je zelf zegenend aanwezig mag zijn, je zelf ook gezegend wordt. En een oprecht 
gebed vermag veel en maakt echt het verschil!  
 
Bloemengroet 
Zondag 14 juni kreeg mevrouw J. van Dijk-de Heer (’t Anker 71) de bloemen uit de kerk voor haar  
90e verjaardag op 12 juni, namens alle gemeenteleden.  
 
Moderamen vergadering 
Afgelopen maandag weer ons wekelijkse overleg met de agendapunten het gebruiksplan en de 
afronding van de plaatselijke regelingen. Het gebruiksplan moet woensdag 24 juni door de 
kerkenraad definitief worden vastgesteld en dan zal het plan in een aparte mail naar alle 
gemeenteleden worden verzonden. 
 
Ieder die de kerkdienst wil bijwonen dient vooraf te reserveren via  mailadres:  
aanmeldenkerkdienst@develhof.nl of via telefoonnummer van de scriba 078-844 2623. 
Op zondag 28 juni zal de kerkenraad en partners, als generale, de kerkdienst bijwonen.  
Het bespreken van de plaatselijke regeling is ook afgerond en zal op de eerste kerkenraad 
vergadering na de vakantie worden besproken en vastgesteld.  
 
Volgende week ontvangt u voorlopig de laatste Gemeente ontmoeting mail. 
Omdat met de beperkte maatregelen gemeenteleden, in juli, weer bij de kerkdiensten aanwezig 
mogen zijn en voor de vergaderingen is dan ook de vakantieperiode aangebroken.  
Wanneer nodig dan zullen wij u zeker informeren per mail/brief. 
 
Maar in het kerkblad staat iedere week informatie over de Develhof en de andere kerken in 
Zwijndrecht. Het abonnementsgeld is  € 31,00 daarvoor ontvangt u een heel jaar het kerkblad ! 
U kunt u zich aanmelden bij: www.pkn-zwijndrecht.nl of schriftelijk bij het kerkelijk bureau. 
 
 
Zomeropening in coronatijd 
Zoals u van ons gewend bent willen wij ook dit jaar een zomeropening organiseren in de kerk. 
Wel in aangepaste vorm zoals u zult begrijpen en met inachtneming van de regels van het RIVM.                         
Vanaf 8 juli 14.00 uur tot ca. 15.00 uur bent u van harte welkom voor een praatje, kopje koffie of 
thee met wat lekkers. Namens uw pastorale ouderlingen, Annelies Bakker, Jacomien Verschoor, 
Corrie Hekman. 



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

 
 
Collectes / kerkelijke bijdragen 
Zondag 1e collecte voor de Kerk en 2e collecte voor de Kerk in Actie/Werelddiaconaat. 
Voor het muziekfonds is € 2.425,61 ontvangen ! Een geweldig resultaat. 
De afgelopen week mochten we voor de kerk collectegeld € 96,39 en voor de diaconie  de collecte 
14/6 € 88,50 en voor  Voorjaars actie € 225,00 totaal nu € 1.205,00 ontvangen. 
Namens de kerkenraad heel hartelijk dank voor uw bijdrage.  
 
 
Afsluiting 
 
Ik bid dat u ondanks de corona elke dag een moment stil mag staan bij al het goede dat wij ook 
dagelijks uit Gods hand mogen ontvangen. Daarom wederom een lied als gebed:  
 
Word stil nu de Ene tot ons komt 
en onder ons wil zijn, 
want heilig is de grond, 
waar Hij aan ons verschijnt, 
Hij vestigt hier Zijn tent, 
een hart dat eerbied kent. 
Word stil nu de Ene tot ons komt 
en onder ons wil zijn. 
 
Word stil nu de Ene ons omstraalt, 
ons koestert in zijn licht, 
een heilig vuur dat brandt, 
een wenkend vergezicht. 
Van alle licht de bron, 
weldadig als de zon. 
Word stil nu de Ene ons verschijnt, 
ons koestert in Zijn licht. 
 
Word stil, nu de Ene tot ons komt, 
ons tot Zijn tempel maakt, 
Hij vult ons met Zijn kracht, 
met liefde die ons raakt. 
Hij roept Zijn vrede uit, 
die iedereen omsluit. 
Word stil, nu de Ene tot ons komt, 
ons tot Zijn tempel maakt. 
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En voor de kinderen dit lied van Elly & Rikkert, een zegenlied dat wij elke avond hebben gezongen 
(het refrein) voor het slapen gaan voor onze kinderen en nu ook weer zingen voor Ezmir: 
 
Ik zegen jou in Jezus' naam 
Hij bewijst Zijn trouw 
Ik zegen jou in Jezus' naam 
Hij blijft bij jou 
 
Een bloem die in de schaduw groeit 
Houdt z'n blaadjes dicht dicht 
Een bloem bloeit open in de zon 
Groeit naar het licht 
 
Wanneer het leven tegenvalt 
Mensen doen je zeer 
Bedenk: op wie de regen valt 
Groeit naar de Heer 
 
Ik zegen jou in Jezus' naam 
Hij bewijst Zijn trouw 
Ik zegen jou in Jezus' naam 
Hij blijft bij jou 
 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
Ds. Eric Matser,  Metha van der Net 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


