
 
    

 

 
19 juli 2020 23e jaargang, week 30                                   e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
Voorganger ds. G.W. Oostermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Ouderling van dienst  mw. W. van der Wulp   
Organist dhr.  E. v.d. Kamp  
Koster dhr. R. Schreurs                                                                                                                        
                                                                 

KOMENDE ZONDAG                                                                                                                                                 
Aanstaande zondag 19 juli is de tweede zomerzondag waarop we samen met de mensen van de 
Gereformeerde Kerk samenkomen. We wachten nog even met het weer samen zingen tot na de 
vakantieperiode. Dan willen we bezien hoe de ontwikkelingen rond het coronavirus zijn en bij hopelijk 
gunstige ontwikkelingen nieuwe ruimte geven aan onze samenzang. In de Woordverkondiging gaat het 
over het volgende. In de volksmond zeggen we wel eens ´is het glas halfvol of halfleeg?´ Dat kan soms 
leiden tot oppervlakkig en zelfs onterecht optimisme, maar we zullen zien dat de bijbel een krachtige 
geloofsbasis aanreikt voor vragen als ´hoe ga ik om met bedreigingen in mijn leven?´, ´wat als ik 
geconfronteerd word met tekort?´ Wees van harte welkom.                                                                                                                                        

                 

 
VOLGENDE WEEK ZONDAG                                                                                                                               
Zondag 26 juli gaat het over rust. Een mooi vakantiethema. ´Eindelijk even rust´, zeggen mensen wel, die 
een tijd vakantie hebben. Maar soms moet er in een vakantie zoveel, en móet je genieten, en móet je 
ontspannen, waardoor je soms vermoeider van je vakantie terugkomt dan toen je eraan begon. Wat is 
eigenlijk de waarde van rust? Wat zegt de bijbel daarover? Daar hopen we bij stil te staan. Wees ook 
volgende week welkom.  

                                                                                                                                              

 

COLLECTES 19 juli                                                                                                                                                         
1e collecte Diaconie (eigen werk), 2e collecte Kerkrentmeesters,  uitgangscollecte SHMM, Grip op je knip  

 

OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                  
Afgelopen week heeft mw. J. Faber-Metselaar een hartinfarct gehad en is sindsdien opgenomen in het 
Amphiaziekenhuis in Breda (locatie Molengracht, afdeling en kamernummer onbekend). We wensen en 
bidden mw. Faber Gods nabijheid en herstel toe.                                                                                                                                                                        
Zelf merkt Leen van Brugge, dat zijn conditie sneller minder wordt dan in eerste instantie gedacht. Onze 
gebeden en aandacht voor hem en zijn vrouw Wil zijn belangrijk.                         

 Corrie van Mourik-van Mourik, verhuisde afgelopen dinsdag 14 juli naar een veilige afdeling in De 
Zeven Schakels. Thuis wonen, samen met haar Ad, werd vanwege haar toenemende dementie te 
moeilijk. Een grote stap, zeker ook voor Ad, na zoveel jaren samen onder één dak in huwelijkse 
verbondenheid gewoond te hebben. Gods beschermende en bemoedigende nabijheid wensen we Corrie 
en Ad van harte toe.                                                                      

 

  

 

Lied: Turn your eyes upon Jesus. 
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Turn your eyes upon Jesus, 
Look full in His wonderful face, 
And the things of earth will grow strangely dim, 
In the light of His glory and grace. 
 
Vertaling: 
Richt je ogen op Jezus, 
zie voluit Zijn indrukwekkend gezicht; 
de dingen van alledag wegen dan minder zwaar,  

     in het licht van Zijn glorie en genade. 
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