
                                                                                                                                                                                                      

ZONDAGSBRIEF  12 

 

Nederlands Hervormde Gemeente Zevenbergen 
(T)Huis aan de Markt. 

Welkom! 
15 maart 2020 23e jaargang, week 12                                      e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                          
 
 
                                                                                                                                                                        
KERKDIENST                                                                                                                                                                                             
Om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan kan de kerkdienst komende 
zondag helaas niet doorgaan. We hebben gemeend het landelijke advies van de Protestantse Kerk Nederland 
hierin te moeten volgen.                                                                                                                                                                    
Voor dit moment lijkt dit de verstandigste weg. De komende tijd zullen we van moment tot moment bekijken 
wat wijsheid is.                                                                                                                                                                                    
Formeel is het kerkordelijk gezien weliswaar niet mogelijk om een kerkdienst niet door te laten gaan, maar 
zorgzame verantwoordelijkheid voor elkaar weegt hier zwaarder.                                                                                       
Laten we hier ook biddend mee om gaan. In onderlinge gelovige verbondenheid.                                                               
Ds. Gert Oostermann.  

 
DEZE WEEK    
Maandag      20.00 uur  Bijbelkring                                                                                                                          
Woensdag    19.00 uur  Catechese 12 -14 jarigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Vrijdag          18.45 uur  Jij-Kids                                                                                                                                                                                                                                        
Vrijdag          20.00 uur  JoY     

 

UITGANGSCOLLECTE  22 maart: Kerk in Actie, Voorjaarszending                                                                                                    
Vakanties met aandacht                                                                                                                                                     
Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer 
gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit 
grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 
1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij 
helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Kerk in Actie steunt het werk 
van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie. Sta op en doe 
mee, zodat we deze steun ook in 2020 weer kunnen bieden. 

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Vakanties 
met aandacht. Hartelijk dank! 

VAKANTIE PAULINE KRANENDONK                                                                                                                         

Kerkelijk werker Pauline Kranendonk heeft vakantie van 14 t/m 25 maart.  

CIRCULUS  
De eerstvolgende  avond van Circulus is op 28 maart om 19.30 is. 
We gaan ook met een groepje jongeren naar Opwekking (29 t/m 31 mei) , dus als er nog meer jongeren hierin 
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