
                                                                                                                                                                                                      

ZONDAGSBRIEF  36 

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

Welkom! 
 

30 augustus 2020 23e jaargang, week 36                               e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
Voorganger ds. G.W. Oostermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Ouderling van dienst  mw. A. Koert 
Koster dhr. R. Schreurs  
 
COLLECTES 30 augustus                                                                                                                                                         
1e collecte Diaconie (eigen werk), 2e collecte Kerkrentmeesters,  uitgangscollecte Onderhoud kerk                                                         

KOMENDE ZONDAG                                                                                                                                                                  
A.s. zondag 30 augustus mag ik, na een paar mooie zomervakantieweken, weer voorgaan. Het gaat zondag 
over het woord transformatie, levenstransformatie. In de bijbel wordt geleerd dat je door geloof een nieuw 
mens kunt worden, dat je oude leven kan transformeren naar nieuw leven. Wat betekent dat? Wat gebeurt er 
als je in verbondenheid met het opstandingsleven van Christus leeft? Een inspirerend onderwerp om een 
nieuw seizoen van school en werk mee te beginnen. Welkom!                                                                                                                                               
 
ZONDAG  6 september                                                                                                                                                  
Volgende week zondag zijn we genodigd rond de tafel van de Heer, het Heilig Avondmaal. Vanwege de 
coronabeperkingen kunnen we nog niet vieren op de manier zoals we dat gewend waren. Zo zal bijvoorbeeld 
de beker niet van hand tot hand worden doorgegeven, maar zijn er voor ieder kleine bekertjes. Brood en wijn 
worden aangeboden via de tafel, en worden dus niet uitgedeeld. Rekening wordt daarbij gehouden met de 
mensen die minder valide zijn. Hoewel dus de vorm van ons vieren wat moet veranderen, blijft de rijke inhoud 
van de Tafel van de Heer onverminderd van kracht. Weet je daarom door Gods Geest geroepen om mee te 
doen. Ook voor wie op afstand verbonden zijn, bij deze de uitnodiging om vooraf aan de dienst wat brood en 
wijn of druivensap klaar te zetten en van harte mee te doen.  
                                                                                                                      
OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                              
Vrijdag 21 augustus is op 88 jarige leeftijd overleden ons gemeentelid dhr. P.C. Lokers. Hij woonde in de 
Westhoek. De dankdienst voor zijn leven en de crematie hebben op donderdag          27 augustus 
plaatsgevonden in het crematorium in Breda. Als gemeente wensen wij hen troost en Gods nabijheid toe in 
hun gemis.                                            
Woensdag 12 augustus is, na een kort ziekbed, plotseling Corry Haarlem-Peek overleden. Ze werd 80 jaar. 
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden. Haar dochter Ellen Haarlem  wensen we, samen met 
haar broer,  sterkte en de troost van Gods nabijheid.                                                                           

 Afgelopen maandagavond 24 augustus is op 73 jarige leeftijd Leen van Brugge overleden. Voor wie de 
digitale versie van de Zondagsbrief leest: komende zaterdag 29 augustus kan er van 19.00 – 20.00 uur in 
Rouwcentrum Zuidema, Noordhaven 4, afscheid genomen worden. A.s. maandag 31 augustus is om 12.45 
uur de afscheidsdienst in de kerk. De dienst kan via kerkdienstgemist.nl gevolgd worden. Aansluitend zal de 
crematie in besloten kring plaatsvinden in het crematorium in Breda. Leen zijn vrouw Wil, wensen we, samen 
met haar dierbare naasten, steunende troost in dit verdriet, in gelovig vertrouwen dat Gods nabijheid nooit 
vergeefs zal zijn.                                                                                                                                                                                
Gerrit Ardon, is begonnen met immuuntherapie, in de hoop en verwachting dat daarmee de chronische 
leukemie teruggedrongen zal kunnen worden. De eerste kuur is goed verlopen.                           

 Anja Crezee, heeft een grote maagoperatie achter de rug. Het vraagt veel tijd en geduld voor haar om nu 
met kleine hoeveelheden te leren eten en drinken.                                                                                  



Gert-jan Jonker, onderging een operatie aan één van zijn handen. Met fysiotherapie werkt hij aan verder 
herstel.                                                                                                                                        

Dhr. A. Begeer, is deze week geopereerd, maar is herstellende thuis                                                                                                                    
Voor deze mensen die ziek zijn, die revalideren en voor allen die hier niet genoemd zijn: kracht en 
vertrouwen toegewenst en toe gebeden. De grote God van hemel en aarde maakt zich kenbaar als goede 
Herder, die omziet naar zijn kudde. Dat geldt ook heel persoonlijk voor deze mensen en zo ook voor ieder 
van ons.                                                                                                                                                                                    
. 

IN DE KOMENDE WEEK                                                                                                                                                    
Dinsdag      19.30 uur Overleg Missionaire Commissie en ZWO.                                                                    
Woensdag  18.45 uur Jij Kids Clubavond.                                                                                                                             
Donderdag 10.00 uur Moderamen.                                                                                                                             
Donderdag 19.30 uur Consistorie.                                                                                                                                     
Vrijdag        15.00 uur Weeksluiting in de Westhoek, voorganger ds. G.W. Oostermann. Viering Avondmaal                                  
Vrijdag        20.00 uur RefleXion Clubavond.                                                                                              
Zaterdag     19.30 uur Circulus Clubavond.  

STARTZONDAG                                                                                                                                                                  
Zondag 13 september is de startzondag van het nieuwe seizoen. Misschien organiseren we na de kerkdienst 
nog een verbindende startactiviteit. Zeker is dat nog niet, omdat we begin september willen bezien hoe de 
ontwikkelingen rond het coronavirus dan zijn. Hopelijk is de speelruimte voor ons samenzijn dan veilig genoeg 
voor een mooie activiteit en voor verdere onderlinge ontmoeting. Het is zeker verstandig om deze zondag er 
in ieder geval vrij voor te houden!                                                                                                                                 
Mentale voorbereiding op een nieuw seizoen betekent: met elkaar bidden om Gods Vaderlijke zegen, om 
leiding door Jezus Christus de goede Herder, en om inspiratie door de Heilige Geest. Tegelijk telt zeker ook je 
eigen inzet voor je school, voor je werk, voor de opbouw van onze geloofsgemeenschap daarin mee, maar de 
basis ervoor is gebed. Verbonden met elkaar. Laten we, met jong en oud, uitziend naar zegen, zo aan de start 
verschijnen.  

ZONDAGAVOND SAMENKOMST                                                                                                                                            
Na rondbellen met deelnemers is besloten om de zondagavond samenkomsten in elk geval dit jaar niet meer 
te houden. Een aantal vindt het niet verstandig om bij elkaar te komen. Jammer, maar het is niet anders. Eind 
van het jaar zullen we nagaan wat we in 2021 zullen gaan doen.                                                                                     
Hartelijke groet, Jan Oskam 

GEBRUIKTE GOEDEREN MARKT                                                                                                                                  
De organisatie van de gebruikte goederenmarkt is al weer plannen aan het maken om deze markt op 
zaterdag 12 september te organiseren. Wij gaan er alles aan doen om de markt veilig te maken door middel 
van looproutes, ruime opstellingen en de bezoekers wijzen op de 1,5 mtr vrije ruimte. Ook de gemeente denkt 
goed mee om alles veilig te laten verlopen.                                                                                                                                                    
De vraag aan u is of u op 12 september kunt meehelpen?                                                                                               
Het kan zijn met de opbouw van de kramen, dozen naar de kramen brengen, verkoop achter een kraam—
diverse andere activiteiten--- afbreken en inpakken van de spullen  enz. enz.                                                             
Op 5 september gaan wij de vrachtwagen laden met dozen, kramen  en boeken.                                                                
Het spreekt voor zich dat het een bijzondere tijd is, en dat U het nog niet ziet zitten om mee te helpen, daar 
hebben wij respect voor.                                                                                                                                                             
Hopelijk bent u wel in de gelegenheid ons mee te helpen, want vele handen maken licht werk. Mocht u in de 
vrienden/familiekring iemand weten die ons ook wil komen helpen,  breng die dan gerust mee.                                                                                                                                                           
Met vriendelijke groeten                                                                                                                                  
Namens de werkgroep HartVerwarmendActief                                                                                                            
Cees Machielsen de Wouw 8                                                                                                                       
Email: cees_machielsen@yahoo.com  Tel. 0168327322                                                                                                                                  
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