
                                                                                                                                                                                                      

ZONDAGSBRIEF  26 

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

Welkom! 
 
21 juni 2020 23e jaargang, week 26                                   e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                                                                                                                        

KOMENDE ZONDAG EN VOLGENDE WEEK ZONDAG 
Aanstaande zondag 21 juni en volgende week zondag 28 juni gaat het over de groei van ons christen zijn. 
Jezus volgen is misschien een bekend gegeven, maar hoe doe je dat eigenlijk? In deze twee kerkdiensten 
staat een geloofsverhaal, een getuigenis van iemand, centraal. Het is een rijk verhaal, waar waardevolle 
geloofslessen in verborgen liggen. Die lessen gaan we in deze twee kerkdiensten ontdekken. Gewoonlijk 
staat er in de kerkdienst een Bijbelgedeelte centraal, met uitleg en toepassing. In deze twee diensten doen we 
dat weliswaar iets anders, maar we bespreken de geloofslessen natuurlijk wel steeds nadrukkelijk onder 
leiding van Gods Woord, steeds verwijzend naar Bijbelse gegevens. Laten we biddend uitzien naar leerzame 
en opbouwende kerkdiensten. 
 
COLLECTES 14 juni                                                                                                                                                         
1e collecte Diaconie (eigen werk), 2e collecte Kerkrentmeesters,  3e collecte onderhoud van de kerk. 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

Zondag 7 juni is in de leeftijd van 92 jaar overleden ons gemeentelid mw. C.H. den Hollander-de Ruiter. Ze 
heeft de laatste maanden van haar leven in een woonzorgcentrum in Breda gewoond, omdat het voor haar 
niet meer mogelijk was om zelfstandig te blijven wonen in haar huis in Klundert. Op vrijdag 12 juni heeft de 
afscheidsdienst plaatsgevonden in de kerk en daarna is ze begraven op de begraafplaats in Klundert. Mocht u 
de familie willen condoleren met haar overlijden, dan kunt u een kaart schrijven naar het 
correspondentieadres: Zalkerbos 221, 2716 KL Zoetermeer. Wij wensen haar familie veel sterkte toe. 

 
Dhr. Ed Uijt den Bogaard, St. Martinuspark 32, Zevenbergschen Hoek, heeft een operatie aan zijn hoofd 
ondergaan. Er is, vanwege een aneurisma, een stent geplaatst. De operatie is goed gegaan. De hoop is dat 
hij hierdoor binnenkort weer beter zal kunnen lopen. We wensen Ed Gods leidende hand in dit herstelproces.  
We wensen onze zieken, ook die hier niet met name genoemd worden, samen met allen die het moeilijk 
hebben in deze tijd van beperkingen, bemoediging toe, binnen de beschermende nabijheid van de Here God. 

  
VAKANTIE PAULINE KRANENDONK 

Kerkelijk werker Pauline Kranendonk heeft vakantie van zaterdag 13 juni t/m woensdag 1 juli. 
 
IN DE KOMENDE WEEK 

Maandag            20.00 uur Gezamenlijk moderamen             

Woensdag          19.00 uur Afsluiting catechesegroep 12 – 14 jarigen                                  

 
RONDZENDBRIEF 

In de komende week ontvangen we allemaal een brief in de brievenbus over het weer opengaan van de kerk 
vanaf zondag 5 juli. Met de brief wordt een protocol meegestuurd, waar alle benodigde informatie in staat. 
Veel mensen zien er naar uit om op zondagmorgen weer samen te komen in de kerk. Als dat ook voor u/jou 
geldt, lees de brief en het protocol dan goed door. Hopelijk graag tot ziens op zondag 5 juli! 
  



VOOR DE LUISTERAARS VIA KERKRADIO 

Bij de zondagsbrief wordt voor de mensen die met de kerkradio meeluisteren een liederenblad meegeleverd, 
met de teksten van de liederen, die tijdens de kerkdienst gezongen worden.   
 

GESLAAGD? 

 
 

 

 
Ben je geslaagd of kent u iemand die geslaagd is, laat het ons weten.                                                                                
Namens de diaconie, Nicole Fioole; p.fioole@hetnet.nl of 0621674871 

 

 

QR CODE VOOR COLLECTE  

 

 

                                    

 

  

 

  

mailto:p.fioole@hetnet.nl

