
                                                                                                                                                                                                      

ZONDAGSBRIEF  37 

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

Welkom! 
 

6 september 2020 23e jaargang, week 37                               e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
Voorganger ds. G.W. Oostermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Ouderling van dienst  mw.  E. Ardon 
Organist dhr. A. van Muijen 
Koster dhr. J. van der Stelt  
 
COLLECTES 30 augustus                                                                                                                                                         
1e collecte Diaconie (eigen werk), 2e collecte Kerkrentmeesters.                                                                      
De opbrengst van de avondmaalscollecte  is voor Giro 555 open voor hulp aan slachtoffers explosie 
Beiroet.   

 

WEER NAAR DE KERK?                                                                                                                               
Weet je welkom! Misschien is inmiddels de gewoonte er wel wat ingeslopen om met je ontbijtje of kopje koffie 
achter je laptop naar de kerkdienst te kijken. Dat is een tijdlang een goede gewoonte geweest. En voor wie 
niet naar de kerk komen kan, blijft dat een goede gewoonte. Maar inmiddels is er, met het oog op de 
coronamaatregelen, weer meer ruimte. Ook in onze kerk. De hartenkreet van veel mensen is inmiddels: we 
missen je, we missen elkaar! Ook de kinderen missen we en missen elkaar. Wees er weer bij. Samen 
gemeente zijn is van onschatbare waarde. Er kunnen, op veilige afstand, 100 mensen per kerkdienst in de 
kerk. Geef je daarom van te voren even op (voor vrijdagavond 20.00 uur) bij Ria Ardon. Tel.: 0168-324387. 
Mail: ria.ardon@hetnet.n                                                

 
KOMENDE ZONDAG                                                                                                                                                      
A.s. zondag 6 september zijn we genodigd rond de tafel van de Heer, het Heilig Avondmaal. Ook de kinderen 
worden eerder opgehaald uit de kindernevendienst in Het Anker om mee te kunnen vieren. 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, jong en oud, 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG, STARTZONDAG                                                                                                                                                           
Zondag 13 september is de startzondag van het nieuwe seizoen. Na de kerkdienst is er, na lange tijd, weer 
gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. Vanwege de coronamaatregelen doen we dat in de kerk, op de 
plek waar we tijdens de dienst gezeten hebben. Omdraaiend naar elkaar kan er dan toch onderlinge 
ontmoeting zijn. Hopelijk wordt dat, ondanks de beperkingen, een gezellig moment. Tijdens de dienst staan 
we ook stil bij het overstapmoment van de oudste kinderen van de kindernevendienst, die vanaf dit seizoen 
naar de tienerviering en catechese gaan. Ook nemen we afscheid van twee mensen binnen het jeugdwerk. In 
de dienst gaat het over hoe belangrijk je eigenlijk bent binnen de kerk, als gemeente. Wanneer ben je 
belangrijk? Wie bepaalt dat? Doet het er toe of jij wel of niet meedoet? Zegt de bijbel daar iets over?                                                                                                                 
Mocht je er nog niet toe gekomen zijn: kom vooral vanaf deze Startzondag weer naar de kerk. Maak een 
goede start! Lees even de tekst onder het kopje ´Weer naar de kerk?´                                                                                                                                                
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OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                                   
Dinsdag 1 september is op 90 jarige leeftijd overleden ons gemeentelid dhr. F.J. Veerhoek. Zijn uitvaart vindt 
plaats op woensdag 9 september in het crematorium in Breda. Mocht u zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen 
willen condoleren met zijn overlijden, dan kunt u een kaart sturen naar: Mw. Veerhoek, Pastoor van 
Kessellaan 708, 4761 BH Zevenbergen. Als gemeente wensen wij hen allen sterkte en Gods troostvolle 
nabijheid toe.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
. 
IN DE KOMENDE WEEK                                                                                                                                                                                                 
Maandag     13.30 uur   Vergadering HVD                                                                                                                 
Woensdag   18.45 uur  Jij-Kids                                                                                                                                               
Donderdag  19.30 uur:  Denktank Jeugd.                                                                                                                     
Vrijdag         20.00 uur  Joy Clubavond                                                                                                                                   
Zaterdag      10.00 uur   Gebruikte goederenmarkt 

 

ZINGEN TIJDENS DE KERKDIENST                                                                                                                                                                     
We beseffen dat veel mensen heel graag weer willen gaan zingen tijdens de dienst en dat dit erg gemist 
wordt. Verschillende suggesties zijn al gedaan. De kerkenraad komt op 15 september voor het eerst na de 
zomervakantie weer bij elkaar. We zullen het er dan zorgvuldig over hebben en een besluit nemen over hoe 
we hier de komende periode mee om zullen gaan. Binnenkort horen we er dus meer over.  

 

WERK VAN ONZE SENIORENOUDERLING                                                                                                              
Ria Ardon moet, ter bescherming van haar man Gerrit die momenteel met immuuntherapieën bezig is, haar 
bezoekwerk aan onze oudere gemeenteleden tijdelijk neerleggen. In ieder geval tot het einde van 2020. Wel 
blijft ze als ouderling van dienst inzetbaar, betrokken bij het consistorie-overleg en de vergaderingen van de 
kerkenraad. Voor wie, onder onze oudere gemeenteleden, in deze periode behoefte heeft aan pastoraal 
contact: aarzel niet om dat kenbaar te maken, aan de dominee, aan onze bezoekbroeder Jan Oskam of aan 
één van de andere ouderlingen.  

 

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.                                                                                                                         
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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