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Welkom! 
19april 2020 23e jaargang, week 17                                   e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                               
Op Stille Zaterdag 11 april is, in het naderend licht van de Paasmorgen, mw. Karolien Rosema overleden. 
Mw. Rosema is de moeder van Sonja Bos, en was een goede bekende van mensen uit onze gemeente. De 
laatste 17 jaar woonde zij in Den Haag. Ze werd 79 jaar. We wensen Sonja en haar dierbaren troost en 
bemoediging, bovenal van de Here God die in leven en sterven getrouw blijft.                                                                                                                                            
Dinsdag 14 april is in de leeftijd van 86 jaar overleden ons gemeentelid mw. M.J. Fioole-van Eekelen.  Op 
maandag 20 april om 10.30 uur vindt de afscheidsdienst plaats in de Hervormde Kerk. Daarna zal zij 
begraven worden op begraafplaats Noordtoren. Door de huidige omstandigheden vindt de uitvaart in besloten 
kring plaats en kunnen alleen genodigden aanwezig zijn bij de afscheidsdienst. De dienst wordt uitgezonden 
via www.kerkdienstgemist.nl                                                                                                                                                                       

Als gemeente mogen we meeleven met:                                                                                                                        
Dhr. André Kwakernaat, moet binnenkort een bestraling ondergaan vanwege kleine tumoren die in zijn hoofd 
ontdekt zijn. Gelukkig is hij daar, hoewel op hogere leeftijd, gezond en vitaal genoeg voor. Voor hem, samen 
met zijn vrouw Barbara, rust en vertrouwen toegewenst, binnen de beschermende hoede van Gods hemelse 
Vaderhanden.                                                                                                                                                      
Ineke Sekeris heeft waarschijnlijk een flinke infectie van het coronavirus gehad, maar is gelukkig weer 
herstellende. Haar man Ad, die een kwetsbare gezondheid heeft, lijkt geen infectie opgelopen te hebben. 
Waar we met hen dankbaar voor zijn.                                                                                                                                           
Gert-Jan Jonker, heeft momenteel gezondheidsklachten, die soms op corona lijken, maar dat heeft hij niet. 
De mensen van de zorg, die dagelijks bij hem komen, houden hem gelukkig goed in de gaten. Ook Gert-Jan 
wensen we veel sterkte en beschermende zegen van de Here God.                                 De uitslagen, na de 
darmoperatie van Ria Ardon-Petersen, zijn gunstig. Het herstel verloopt goed. Hoewel geduld en rust 
houden een uitdaging voor haar blijven, gaat ze in vertrouwen op de Goede Herder verder.                                                                                                                                        
Mw. P.D.W. Kanters-Verzijl zij is enige tijd geleden thuis gevallen en verblijft sindsdien in de Zeven Schakels 
                                                                       Mw. N.G. Masereeuw-v.d. Hout: zij verblijft in Hospice 
Marianahof te Etten-Leur                                                                                                                                                                 
Veel sterkte en Gods nabijheid voor hen allen. 
KOMENDE ZONDAG 19 APRIL                                                                                                                                                  
In de bijbel bijbel wordt gezegd dat er, sinds Pasen, sinds de opstanding van Christus uit de dood, ook voor 
ons een nieuw leven is begonnen. Niet alleen straks pas na de dood, maar nu al. Wat betekent dat? Daarover 
gaat het deze zondagmorgen. In de uitleg/preek luisteren we ook naar het lied van Lauren Daigle ´You say´. 
Het lied is een mooie uitwerking van deze bijzondere boodschap uit de bijbel.  Voor degenen die via kerkradio 
luisteren en niet via beeld verbonden zijn, hierbij de vertaling van het lied  ´You say´ van Lauren Daigle:          

Ik worstel met de stemmen in mijn hoofd                                                                                                                                 
die zeggen dat ik niet goed genoeg ben,                                                                                                                           

elke leugen vertelt me dat ik nooit zal voldoen.                                                                                                           
Ben ik meer dan slechts mijn goede en slechte eigenschappen?                                                                                         

Herinner me opnieuw aan wie ik ben,                                                                                                                               
ik heb nodig het te horen.                                                                                                                                            

Refrein:                                                                                                                                                                            
U zegt dat ik geliefd ben, op het moment dat ik het niet voel.                                                                                          

U zegt dat ik sterk ben, als ik zelf denk dat ik zwak ben.                                                                                                
U zegt dat U mij vasthoudt, als ik tekort schiet.                                                                                                           

http://www.kerkdienstgemist.nl/


Als ik nergens bij hoor, zegt U dat ik van U ben.                                                                                                                         
En dat geloof ik – wat U over mij zegt – geloof ik.                                                                                                                             

    Het enige wat telt is wat U over mij denkt.                                                                                                                        
In U vind ik mijn waarde, in U vind ik mijn identiteit.                                                                                                                               

Refrein: U zegt dat ik geliefd ben…                                                                                                                                   

    Ik neem alles wat ik heb en leg het aan uw voeten.                                                                                                             
Al mijn falen en fouten leg ik bij U, God,                                                                                                                                  

en aan U is alle overwinning.                                                                                                                                    

Refrein: U zegt dat ik geliefd ben… 

 
KERKDIENSTEN VAN 26 APRIL EN 3 MEI                                                                                                             
Op zondag 26 april hoopt Pauline Kranendonk voor te gaan in de kerkdienst. En op zondag 3 mei dhr. R.L. 
Antes uit Ridderkerk. Dhr. Antes heeft inmiddels de nodige instructies ontvangen over hoe we momenteel 
onze kerkdiensten vormgeven.  Ondanks dat de kerkdiensten voorlopig nog ´op afstand´ moeten, wensen we 
elkaar in verbondenheid gezegende en inspirerende erediensten. 
INFORMATIE OVER DE COLLECTES                                                                                                                                      
Er zijn twee manieren waarop we aan de collectes kunnen geven.                                                                                 
De eerste manier is de bekende manier, door een gift over te maken op het rekeningnummer van de diaconie: 
NL96RABO0373710518 en van de Kerkrentmeesters: NL71RABO0373733569. De bestemming voor de 
derde collecte (deurcollecte) wordt wekelijks bekend gemaakt in de Zondagsbrieven. Ook die gift kan 
overgemaakt worden op het rekeningnummer wat vermeld wordt.                                                                                        
De tweede manier is door de giften over te maken via de Givt-app. Hoe dat werkt wordt hieronder uitgelegd.                      
Collecteren via de Givt-App: 
Uw gave kunt u snel en eenvoudig overmaken via de Givt-App. Zeker voor de kijkers van Kerktv en 
www.kerkdienstgemist.nl is het handig om deze app te installeren op uw mobiele telefoon.                                                 
Hoe werkt het:                                                                                                                                                                  
Download de Givt-App op uw telefoon en maak een account aan.                                                                                                    
Download de app via www.givtapp.net/download of zoek ‘Givt’ in de Apple Store of Google Play Store.                                    
U krijgt een bevestiging via uw email-account. De app is dan klaar voor gebruik.                                                                                  
Gebruik tijdens of na de kerkdienst bij Kerktv of kerkdienstgemist.nl:                                                                                           
Ga naar de Givt-app, vul een bedrag in voor de 1e collecte.                                                                                                       
‘+  collecte toevoegen’ bedrag invullen voor de 2e collecte.                                                                                                                      
´+ collecte toevoegen´ bedrag invullen voor de 3e collecte (= deurcollecte).                                                                     
Druk op ‘volgende’.                                                                                                                                                                
Scan de QR-code die in beeld verschijnt of die in de Zondagsbrief staat.                                                                           
Kies ‘geven’.                                                                                                                                                                               
De Givt-app weet nu aan wie u uw gift wilt geven. Uw gift wordt na twee werkdagen van uw rekening 
afgeschreven.                                                                                                                                                             
Belangrijk om te weten:                                                                                                                                     
als u bv. alleen aan de derde collecte (deurcollecte) wilt geven, maar niet aan   de andere twee, vul dan eerst 
bij de 1e en de 2e 0 in en daarna pas, bij 3e, uw gift. Als u bv. meteen bij de eerste mogelijkheid een gift 
invult, is dat automatisch bestemd voor de diaconie. Dat kan ook, maar maak dus bewust uw keuze                                                                                                                                                   
We hopen zo dat onze collectedoelen toch kunnen rekenen op uw bijdrage!                                                   
Veel van de mogelijke vragen erover worden ook beantwoord op de website www.givtapp.net                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://www.givtapp.net/download/
http://www.givtapp.net/


 

 

GEDICHT IN CORONATIJD  tijdens haar ziekte maakte Ineke Sekeris (zie ´Omzien naar elkaar´) het 
volgende gedicht. Om te delen met elkaar.  

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met onze dank aan Ineke  


