
                                                                                                                                                                                                      

ZONDAGSBRIEF  15  

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

Welkom! 
5 april 2020 23e jaargang, week 15                                   e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
 
ZONDAG OP AFSTAND VERBONDEN                                                                                                                                                       
Welkom komende zondag via kerkradio of via www.kerkdienstgemis.nl bij de kerkdienst.                                                                    
Palm- en Passiezondag is het a.s. zondag. Waarin het gaat over de bijzondere intocht van Jezus in 
Jeruzalem. En over de zeggingskracht daarvan voor ons vandaag.  

COLLECTES                                                                                                                                                                       
Beste gemeenteleden, nu er alleen online kerkdiensten zijn kunt u uw gave blijven geven.                                                                            
De collectes zijn bestemd voor:                                                                                                                                       
Diaconie: bestemd voor eigen werk.  U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL96RABO0373710518                                         
Kerkrentmeesters: U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL71RABO0373733569                                                                
Collecte Protestantse Kerk - Jongeren doorleven het paasverhaal: Jongeren doorleven het paasverhaal  
Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen 
nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend spel voor kerkelijke jongeren: de Paas 
Challenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van 
een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, 
vermoeidheid en troost. Dit jaar kan de nachtelijke versie van de Paas Challenge in verband met het corona 
virus niet doorgaan. Daarom heeft Jong Protestant razendsnel een alternatieve Paas Challenge ontwikkeld 
die thuis wordt gespeeld. Via whatsapp staan de jongeren met elkaar in verbinding.                                                   
Helpt u mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken.                                       
U kunt uw bijdrage overmaken via NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. 
collecte 40dagentijd.  Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd Helpt u mee om deze collecte tot 
een succes te maken?  Hartelijk dank!   

Wij zijn bezig om het collecteren ook op een andere methode mogelijk te maken, maar dit heeft zijn tijd nodig. 
Wij houden u graag op de hoogte. 

DE STILLE OF GOEDE WEEK                                                                                                                                         
Komende week is de laatste week voor Pasen. De Lijdensweek, de Stille of Goede Week genoemd. Elke 
avond is er om 19.30 uur een korte avonddienst. Ook weer te volgen via kerkradio of via 
www.kerkdienstgemist.nl   Maandag- en woensdagavond is Pauline Kranendonk voorganger, dinsdag- 
donderdag- en vrijdagavond ben ik voorganger. Elke avond is er een zangeres die een sololied zingt.                                                                                               
Op vrijdag, Goede Vrijdag, staan we ook rond het Heilig Avondmaal stil bij de kruisdood van Jezus. Praktisch 
volgen we daarbij de landelijke richtlijnen: in de kerkzaal is er alleen een ouderling en een diaken bij 
aanwezig. Tegelijk is iedereen van harte uitgenodigd om thuis mee te doen. Zet dan wat brood en wijn of 
druivensap van te voren klaar, als de zichtbare tekenen van het lichaam en bloed van Christus. Op het 
moment dat er in de kerkzaal brood en wijn genomen wordt, kunt u dat thuis ook meedoen. Als u thuis alleen 
bent, is het misschien fijn om één of twee anderen uit te nodigen om samen met u de online 
Avondmaalsdienst mee te maken. Voorwaarde is dan wel om de anderhalve meter afstand van elkaar te 
houden en dat niemand gezondheidsklachten heeft.  

COLLECTE GOEDE VRIJDAG                                                                                                                            
Hulpverlening van het Rode Kruis rondom het coronavirus.                                                                                                      
De impact van het virus op de samenleving is ingrijpend en zorgwekkend en de roep om hulp is groot. De 
situatie verandert iedere dag en wij passen onze hulpverlening hier zo goed mogelijk op aan. Het Rode Kruis 
biedt hulp daar waar het nood het hoogst is.                                                                                                                                    

http://www.kerkdienstgemis.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


Steunt u het Rode Kruis met de hulpverlening tijdens de corona crisis? Uw bijdrage is meer dan welkom op 
rekeningnummer NL19INGB 0000007244 t.n.v. hulp slachtoffers coronavirus.                                                      
Hartelijk bij u aanbevolen. 

 

                                                                                                                                                               

OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                                
Ria Ardon-Petersen,, heeft de afgelopen week een grote darmoperatie ondergaan. Eerste berichten zijn dat 
het goed met haar gaat en dat de arts tevreden is over hoe de operatie verlopen is. Nu volgt een periode van 
geleidelijk herstel, waarbij we Ria rust en vertrouwen op Gods bemoedigende nabijheid wensen.                                                                                                                                                           
Woensdagnacht 1 april is in de leeftijd van 97 jaar overleden ons gemeentelid dhr. K. Korteweg. Hij heeft met 
zijn vrouw in de Westhoek gewoond. Na het overlijden van zijn vrouw en toen het zelfstandig wonen voor hem 
niet meer mogelijk was, is hij verzorgd in diverse verpleeghuizen in Dordrecht. Sinds afgelopen zondag ging 
zijn gezondheid sterk achteruit. Op maandag 6 april vindt de afscheidsplechtigheid in gezinskring plaats. 
Daarna zal hij in Fijnaart begraven worden bij zijn vrouw.. Als gemeente bidden we voor zijn zoon, 
schoondochter en kleinzoon Gods troost toe.                                                                        Als gemeente 
mogen we meeleven met mw. N.G. Masereeuw-v.d. Hout. Ze verblijft in de Zeven Schakels  en haar 

gezondheid is erg kwetsbaar. 

BERICHT VAN GERT JAN JONKER                                                                                                                                                             
Ik ben op het corona virus getest, want ik voelde me niet in orde, maar gelukkig ben ik vrij van dit virus. Het is 
wel een bijzondere tijd voor ons allemaal.Maar ik wil ds Gert Oostermann, Pauline Kranendonk en die hen 
ondersteunen, heel hartelijk bedanken. Het is heel fijn dat wij toch de ere- en dankdiensten in de kerk mee 
kunnen kijken en luisteren. Het valt niet mee een dienst te houden in een vrijwel lege kerk.                                            
Het is heel zwaar om alleen verplicht thuis te moeten blijven en je kleinkind niet kan zien. Maar ik dank voor 
de belangstellende telefoontjes van Gert en Pauline en anderen, maar ook van familie en vrienden. Ik hoop 
dat we snel elkaar weer in de kerk kunnen ontmoeten, en elkaar in goede gezondheid mogen zien. Ik wens 
iedereen Gods zegen en veel gezondheid toe. Groetjes Gert-jan  

VOLGENDE WEEK ZONDAG                                                                                                                                       
Over ruim een week, zondag 12 april, vieren we Pasen. Ook opnieuw op deze bijzondere manier. Maar wel 
verbonden, met elkaar en met de opgestane Heer. Want door de nacht van strijd en zorgen, ook door de 
komende Stille Week, gaan wij zingend voorwaarts naar de Nieuwe Morgen, naar de Paasmorgen. Groots 
vieren we dat de Heer waarlijk is opgestaan. Overwinnaar op dood en duister. En besef dan, ook nu al: met 
Christus ben ik verbonden, in tijd en eeuwigheid. Halleluja! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


