
                                                                                                                                                  

ZONDAGSBRIEF  14
Nederlands Hervormde Gemeente Zevenbergen

(T)Huis aan de Markt.
Welkom!

29 maart 2020 23e jaargang, week 14                      e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl  

KERKDIENST OP AFSTAND                                                                                                                 
Wennen is het voor ons allemaal om de kerkdiensten op afstand te volgen. Via kerkradio of via 
www.kerkdienstgemist.nl                                                                                                                         
Maar wel blijven we zo toch verbonden, met elkaar, en samen in vertrouwen op Gods zorgzame 
nabijheid.

BIJ DEZE ZONDAG                                                                                                                               
We naderen Pasen. Nog twee voorbereidingszondagen te gaan. Ook deze zondag betrekt ons, met 
zijn bijzondere Latijnse naam, bij de Veertigdagentijd van bezinning en bij de lijdenstijd. ´Judica´, 
heet deze zondag - ´doe recht´ betekent het. Ontleend aan het gebed waar Psalm 43 mee begint: 
´Doe mij recht, o God´. In het kerkblad schreef ik dat we deze zondag ook aandacht zouden 
schenken aan de verzetsheld uit de Tweede Wereldoorlog Dietrich Bonhoeffer. We stellen dat uit 
naar volgende week.

DEZE WEEK                                                                                                                                           
De volgende geplande activiteiten komen, vanwege de beperkingen door het coronavirus, te 
vervallen:                                                                                                                                             
Maandag            20.00 uur            Bijbelkring                                                                                         
Woensdag          19.00 uur            Catechese 12 – 14 jarigen                                                                
Donderdag         20.00 uur            Oriëntatiegroep

OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                       
Op zondagavond 22 maart is in de leeftijd van 87 jaar overleden mw. N. de Rooij-Crezee. In korte tijd
is haar gezondheid erg achteruit gegaan en zij is verzorgd in de Zeven Schakels. Zij was tot het 
laatst liefdevol omringd door haar man, zoon, schoondochter en kleinkinderen. Op zaterdag 28 
maart hebben haar afscheidsdienst in de kerk en haar crematie plaatsgevonden. Mocht u de familie 
De Rooij willen condoleren met haar overlijden, dan kunt een kaart schrijven naar dhr. T. de Rooij, 
Prins Clausstraat 53, 4761 AM Zevenbergen. Als gemeente bidden we de naaste familie Gods troost
toe. 

WE LEVEN MEE MET…                                                                                                                        
Ria Ardon-Petersen, Kamillestraat 29, verwacht komende week, woensdag 1 april, opgenomen te 
worden in het ziekenhuis. Ze moet dan een grote darmoperatie ondergaan. We wensen Ria, samen 
met haar man Gerrit, rust en bemoediging toe, en vertrouwen op de beschermende hoede van de 
Here God. 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


PAASGROETENACTIE                                                                                                                          
In verband met het Corona virus is de paasgroetenactie verlengd.                                                        
U kunt nu tot 17 april de paasgroeten inleveren in de brievenbus bij Het Anker.                                    
De verzending naar de penitentiaire inrichtingen komt voor rekening van de Protestantse Kerk.          
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie                      
Hartelijk dank.                                                                                                                                         
De Diaconie

KOMENDE ZONDAG                                                                                                                             
Volgende week zondag 5 april is de laatste zondag voor Pasen. ´Zondag Palmarum´ is de officiële 
naam voor deze zesde zondag in de Veertigdagentijd. Goed vertaald: Palmzondag, of beter, Palm- 
en Passiezondag. De naam Palmzondag betrekt je bij het moment in de bijbel waarop Jezus op een 
ezeltje binnenrijdt in Jeruzalem en Hij verwelkomd wordt door mensen die juichend met palmtakken 
staan te zwaaien. Het tweede deel van de naam, Passiezondag, betrekt je tegelijkertijd bij het 
vervolg van de weg die Jezus daarna ging. Passie betekent lijden. Zijn weg werd een lijdensweg, 
een Via Dolorosa. Een lied zegt: ´Heden Hosanna, morgen Kruisigt Hem!´ Over die gelaagdheid, die 
dubbele betekenis, gaat het volgende week zondag in de kerkdienst. 

KLOKKEN VAN HOOP EN TROOST.

Ook bij ons in Zevenbergen luiden iedere woensdagavond van 19.00 – 19.15 uur de klokken van 
de Rooms Katholieke Kerk en van de Nederlands Hervormde Kerk. 
Het is voortgekomen uit een landelijk initiatief om, in de strijd tegen het coronavirus, de klokken te 
luiden. Meer dan 600 torens, klokkenstoelen en kerken in het land doen er inmiddels aan mee. 
Klokken luiden al eeuwen als boodschappers voor de samenleving. Een waardevolle traditie, 
zeker ook nu heel de samenleving getroffen wordt door dit gevaarlijke virus. 
De klokken luiden elke woensdagavond een kwartier
- Als hoopvol teken dat we samen de coronacrisis kunnen doorstaan en dat we hoopvol 

durven uitzien naar betere tijden voor ons allemaal. 
- Als troostvol geluid voor allen die rouwen om slachtoffers van het coronavirus en voor allen

die het lastig vinden om thuis deze weken door te komen. 
- Als boodschap aan alle werkers in vitale beroepen: we waarderen hun inzet en zijn 

dankbaar voor wat zij voor ons land betekenen. In het bijzonder denken we hierbij aan de 
hulpverleners die dag en nacht klaar staan om medemensen te helpen.

Voorlopig loopt dit initiatief tot en met woensdag 29 april. Eventuele verlenging hangt af van de 
verdere ontwikkelingen. 
Heeft u er vragen over? Kijk dan eens op de pagina met ´veel gestelde vragen´ (FAQ´s) op de 
website www.klokkenvanhoop.nl 

    Jesse Oostermann.

 

http://www.klokkenvanhoop.nl/
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