
                                                                                                                                                   

ZONDAGSBRIEF  19
Nederlands Hervormde Gemeente Zevenbergen

(T)Huis aan de Markt.
Welkom!

3 mei 2020 23e jaargang, week 19                                   e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl    

OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                     
Voor alle zieken, voor degenen die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, iedereen die wacht op 
uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en gezin bidden wij om  de rust, 
de kracht en de troost van Gods nabijheid.                                                                                                           

KOMENDE ZONDAG 3 mei                                                                                                                                  
A.s. zondag is de derde zondag na Pasen. De zondag heet Jubilate. Juicht of jubelt betekent dat. Het komt uit
Psalm 66 vers 1, waar heel de aarde opgeroepen wordt om te juichen voor de Heer. ´Juicht, want Jezus is 
Heer´, zingt een lied. Immers, zo kort na Pasen klinkt het als een echo: Jezus is Overwinnaar. De heer Antes 
uit Ridderkerk hoopt komende zondag bij ons voor te gaan.

VOLGENDE WEEK ZONDAG                                                                                                                              
Zondag 10 mei (Moederdag) is de vierde zondag na Pasen met de mooie naam Cantate. ´Zingt!´, betekent 
het. Want zo begint Psalm 98: ´Zingt voor de Heer een nieuw lied´. ´Vreugde´ is een woord dat goed zou 
passen bij zo´n mooie naam. Maar kun je het daar wel over hebben in deze tijd, met zoveel verdriet en 
bezorgdheid in onze samenleving momenteel? Zoveel zieken en niemand weet immers hoe het zal gaan met 
de ontwikkeling van het coronavirus? Graag zou ik het toch willen hebben die zondag over de helpende 
waarde en ondersteunende kracht van vreugde.

COLLECTE  3 mei                                                                                                                                                
De  ”uitgangscollecte”  is vandaag voor  Traumahulp voor slachtoffers Boko Haram in Nigeria               
Ieder jaar op 4 en 5 mei herdenken we onze doden en vieren we onze vrijheid. Naarmate de Tweede 
Wereldoorlog langer geleden is, wordt het steeds lastiger te beseffen hoe waardevol vrijheid is en wat oorlog 
en geweld met mensen kan doen. We weten het uit verhalen van anderen.                                                        
In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen in hun eigen land op de vlucht voor het geweld van Boko 
Haram. Velen zijn getraumatiseerd door het geweld. De kerken in Nigeria bieden zowel volwassenen als 
kinderen trainingen om hen te helpen over hun trauma’s te praten. Joseph heeft er baat bij. Hij zegt: “Ik leer 
vrijkomen van mijn pijn en wraak. Soms kan ik weer even gelukkig zijn.” 
Dankzij uw bijdrage aan deze collecte van Kerk in Actie krijgen meer mensen in Nigeria de kans hun trauma’s 
te verwerken. We bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
U kunt uw bijdrage overmaken via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Nigeria. Kijk voor meer 
informatie op: www.kerkinactie.nl/vluchtelingen-nigeria.                                                                                       
Dank u wel. 

VOORBEDEN                                                                                                                                                        
Nu we niet samenkomen in de kerk kunt u uw verzoek om voorbede of dankgebed niet in het daarvoor 
bestemde schrift noteren.  Wanneer u in deze tijd een aandachtspunt voor de voorbeden hebt,  kunt u dit 
mailen naar voorbeden@hervormdzevenbergen.nl 

mailto:voorbeden@hervormdzevenbergen.nl
http://www.kerkinactie.nl/nigeria


INFORMATIE OVER DE COLLECTES                                                                                                              

Onderstaande informatie over de verschillende mogelijkheden om financieel bij te dragen nu we niet  
daadwerkelijk een gift in de collectezak kunnen doen staat deze week voorlopig voor het laatst vermeld op de 
zondagsbrief.  Mijn verzoek aan u is om deze zondagsbrief  dan ook in uw mailbox of op papier te bewaren.    
Het doel van de collectes vindt u in ‘t Ankertje. Speciale collectes zullen nader worden toegelicht, zoals 
vandaag bij de collecte voor Traumahulp voor slachtoffers Boko Haram in Nigeria.                                             
Lenie Jansen  

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                           
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