
 
    

 
   
23 augustus 2020 23e jaargang, week 35                         e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
Voorganger ds. W van Laar, Willemstad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Ouderling van dienst  mw. M. Bakker     
Koster dhr. H.J. Keur                                                                                                               
                                                                                                                

    
COLLECTES 16  augustus                                                                                                                                                         
1e collecte Diaconie (eigen werk), 2e collecte Kerkrentmeesters,  uitgangscollecte Kerk in Actie, 
werelddiaconaat.   

 

COLLECTE KERK IN ACTIE - Alfabetisering Ghana (Werelddiaconaat)                                                                                        
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen christenen een minderheid. 
Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de 
dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, 
kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk alfabetiseringscursussen 
waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan de hand van teksten uit de bijbel. Zij vergroten 
daarmee kun kans op werk, en daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De kerk investeert 
bovendien in werkgelegenheid voor jongeren.                                                                                                          
Kerk in Actie steunt drie verschillende onderdelen van deze Ghanese kerk: 20.000 euro voor de training 
van voorgangers, 25.000 voor de alfabetisering, en 40.000 voor Jongeren aan het werk. U kunt dit 
steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te 
Utrecht, o.v.v. kerk Noord-Ghana.                                                                                                                       
Hartelijk dank 

  

OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                                       
Leen van Brugge,  gaat steeds verder achteruit. Praten gaat haast niet meer, vandaar dat bezoek niet 
meer mogelijk is. Meeleven met Leen en Wil, in de vorm van een kaartje, wordt nog steeds zeer op prijs 
gesteld.                                                                                                                                          

Dhr. P. Lokers  is sinds vorige week opgenomen in het Bravisziekenhuis in Roosendaal met een 
longontsteking. Zijn gezondheid is erg sterk achteruit gegaan.                                                          

Als gemeenteleden mogen we voor hem en de andere zieken in onze gemeente bidden. Dat Hij hen 
omringt met zijn liefde en hen draagt in hun ziekte. 

OVERLEDEN                                                                                                                                                       
Vrijdag 14 augustus is overleden ons gemeentelid mw. T. Duim-Blommers in de hoge leeftijd van 94 
jaar. Op vrijdag 21 augustus heeft haar herdenkingsdienst en crematie plaatsgevonden in het 
crematorium in Breda. Mocht u haar familie en naasten willen condoleren met haar overlijden, dan kunt u 
een kaart sturen naar Het adres is bij ons bekend. Wij wensen haar naasten Gods sterkte en troost toe 
bij dit verlies. 

  

DEZE WEEK                                                                                                                                                                                                
Vrijdag      15.00 uur  Weeksluiting in de Westhoek, voorganger mw. P. Kranendonk                                       
Zaterdag  14.00 uur   Startactiviteit SPJZ met aansluitend BBQ 
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WEEKSLUITINGEN IN DE WESTHOEK                                                                                                                               
Op vrijdag 28 augustus beginnen de weeksluitingen in De Westhoek weer.  De vieringen worden 
gehouden in de Tuinzaal, zodat er genoeg ruimte is om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.  De 
vieringen duren ongeveer een half uur en na afloop is er koffie en thee.                                           

 

DONDERDAGMORGEN OPENSTELLING KERK                                                                                             
Op donderdag 27 augustus is de laatste keer dit jaar dat de kerk weer open staat voor een ontmoeting. U 
bent welkom vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur voor een praatje en een kop koffie. Kom gerust want het is 
altijd gezellig. Zo kunt u een bezoek aan de markt combineren met een praatje en een kop koffie in de 
kerk.                                                                                                                                                      

 

ZONDAGAVOND SAMENKOMST                                                                                                                                          
In het Ankertje staat vermeld dat we weer willen starten op zondagavond 6 september.                                                                              
Ik zal deze week nagaan of er wel mensen zijn die kunnen/durven komen. In de zondagsbrief van 
volgende week kunt u lezen of de samenkomst door gaat.                                                                                    
Hartelijke groet,                                                                                                                                                                        
Jan Oskam 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

                                                                                                                                                                                             

 

  

 

 
 

 

 

                                     


