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

Welkom! 
 

5 juli 2020 23e jaargang, week 28                                   e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
Voorganger ds. G.W. Oostermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Ouderling van dienst  mw. H. van Rijn  
Organist dhr.  A. van Muijen  
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KOMENDE ZONDAG                                                                                                                                                   
Aanstaande zondag mogen we, na lange tijd, voor het eerst weer samenkomen in de kerk. Weliswaar nog in 
beperkte mate, maar de mogelijkheid is er gelukkig weer. Voor wie komen wil, denk eraan dat opgeven 
noodzakelijk is. Opgeven bij Ria Ardon, mail: ria.ardon@hetnet.nl. Of telefonisch, vrijdag tussen 13.00 en 
20.00 uur: 0168-324387. Voor meer informatie: zie het protocol, dat vorige week verspreid is. Ook de manier 
waarop we de afgelopen tijd de kerkdiensten hebben uitgezonden, blijft ondertussen gewoon doorgaan. 
Samenzang mag nog niet, maar ook in de kerk kunnen we de zang, zoals die via de online kerkdiensten 
wordt uitgezonden, op beeldschermen volgen. Centraal Bijbelgedeelte is komende zondag Psalm 68, met in 
het bijzonder aandacht voor de verzen 12 en 13 (Herziene Staten Vertaling): ´De Here gaf stof tot spreken; de 
boodschapsters van goede tijding vormden een groot leger. De koningen van de legermachten vluchtten weg, 
zij vluchtten weg; maar zij die thuis bleef, deelde de buit uit´. Wees van harte welkom!  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG      
Vanaf zondag 12 juli beginnen de gezamenlijke zomerdiensten, samen met de gemeente van de 
Gereformeerde Kerk. Een hartelijk welkom alvast ook aan hen. Ook zij zijn dan op de hoogte gebracht van het 
protocol, hoe we het bezoeken van de kerkdiensten de komende tijd vorm willen geven. Onze kerkelijk werker 
Pauline Kranendonk hoopt voor te gaan in de dienst. 

Kerkdienst op 12 juli: liederen aandragen                                                                                                                      

De kerkdienst van volgende week 12 juli is de 2de dienst waarbij gemeenteleden aanwezig kunnen zijn én het 
is de eerste gezamenlijke zomerdienst met de Gereformeerde Kerk. Ik mag voorgaan in deze dienst en het 
lijkt me mooi als gemeenteleden mede de dienst mogen samenstellen door van te voren liederen aan te 
dragen die we kunnen beluisteren in de dienst.                                                                                                                
Zou je een mooi lied aan willen dragen? Je kunt t/m maandagavond 6 juli dit lied aan mij doorgeven. Dit kan 
door mij te mailen: paulinekranendonk@hotmail.com of door naar mij te bellen: 078 683 5805.                                                                                                                      
                                                                                                                                                  
 
COLLECTES 5 juli                                                                                                                                                         

1e collecte Diaconie (eigen werk), 2e collecte Kerkrentmeesters,  uitgangscollecte Onderhoud kerk  

 

OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                              
Leen van Brugge, kreeg te horen dat er slokdarmkanker bij hem geconstateerd is. Nader onderzoek moet 
uitwijzen welke behandeling mogelijk is. Een moeilijk bericht. Van harte wensen we Leen, samen met zijn Wil, 
goede moed en vertrouwen, onder de zorgzame hoede van de Here God, die nabij is.                                                                                                                                                       
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IN DE KOMENDE WEEK                                                                                                                                             
Maandag   13.30 uur  Vergadering HVD                                                                                                                                  
Dinsdag     19.30 uur  Missionaire Commissie                                                                                                       
Woensdag 20.00 uur Overleg Vakantie Bijbel Club 

KERK WEER OPEN OP DONDERDAGMORGEN                                                                                                                   
Het is op de donderdag weer gezellig druk op de markt. Daarom is vanaf donderdag 2 juli de kerk weer open 
voor iedereen die een praatje wil maken en/of een kopje koffie wil drinken of gewoon wil rondkijken.                                                                                                                                                                     
Gedurende de zomermaanden kan het stil zijn in huis, en wilt u er even uit. U bent van harte welkom in onze 
kerk. Er zijn altijd een aantal mensen aanwezig die u ontvangen. Vanaf 10.00 tot 12.00 uur kunt u binnen 
lopen. Wel houden we de richtlijnen van het RVIM aan, dus geen handen schudden en op 1 1/2 meter van 
elkaar.  We hopen u weer te mogen ontmoeten.                                                                                                      
Het donderdagmorgen team 
 

 

BIJBELGIDS  ‘Klein geluk'                                                                                                                                                               
Ieder jaar verspreidt Ark Mission in de zomerperiode de Vakantiebijbelgids, ter inspiratie voor in de vakantie. 
Omdat de zomervakantie er voor veel mensen dit jaar anders uit zal zien dan normaal, hebben we hier ook 
met onze Vakantiebijbelgids rekening mee gehouden. Het bijbelgidsje Klein geluk heeft dezelfde opzet en 
biedt de inspirerende teksten die u gewend bent, maar is speciaal toegespitst op de omstandigheden waar we 
nu in leven.                                                                                                                                                         
De bijbelgidsen kunt u meenemen en liggen op de tafel.                                                                                                                   
De diaconie 
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