
                                                                                                                                                                                                      

ZONDAGSBRIEF  38 

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

Welkom! 
 

13 september 2020 23e jaargang, week 38                             e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
Voorganger ds. G.W. Oostermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Ouderling van dienst  mw. R. Ardon  
Organist dhr. A. van Muijen 
 
COLLECTES 13 september                                                                                                                                                         
1e collecte Diaconie (eigen werk), 2e collecte Kerkrentmeesters.  Uitgangscollecte Jeugdwerk JOP                                                                      

 

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.nl 

 
KOMENDE ZONDAG, STARTZONDAG                                                                                                                                                           
A.s. 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? 
 

 
OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                                   
Bert van der Put,  heeft lang moeten wachten op een knieoperatie. De operatie staat nu gepland op 
maandag 14 september. Daarna zal hij een aantal maanden moeten revalideren. We wensen hem sterkte en 
Gods nabijheid bij de operatie en bij de herstelperiode.                                                                          Als 
gemeente mogen we ook meeleven met de volgende personen uit de woonzorgcentra:                                
Mw. M. den Engelse uit de Zeven Schakels is een vaste bezoekster van de kerkdiensten, maar de laatste 
weken kan ze helaas de diensten niet bezoeken. Ze ligt veel op bed, is snel moe en slaapt veel. Ze hoopt van 
harte dat ze weer opknapt en aansterkt.                                                                                                                        
Dhr. T. de Rooij heeft een zware weg te gaan nu zijn gezondheid door de longkanker steeds verder achteruit 
gaat.                                                                                                                                       Dhr. J. van der Put  
heeft een behandeling gehad aan de vernauwing van zijn kransslagader. Er zijn twee stents geplaatst. De 
behandeling is gelukkig dit keer wel goed gegaan en daar zijn dhr. Van der Put en zijn vrouw dankbaar voor. 
 



 

 

 

 

IN DE KOMENDE WEEK                                                                                                                                                                                                 
Dinsdag       19.45 uur  Kerkenraadsvergadering                                                                                                                
Woensdag   18.45 uur  Jij-Kids                                                                                                                                                                                                                                                                 
Vrijdag         15.00 uur  Weeksluiting in de Westhoek, voorganger Pauline Kranendonk                                                        
Vrijdag         20.00 uur  RefleXion clubavond                                                                                                                                      

 

CATECHESE                                                                                                                                                      
Binnenkort starten de catechesegroepen (12 – 15 jaar en 15+) weer. Geloofsopvoeding en groeien in geloof 
kunnen grote impact hebben, ook op het leven van onze jongeren. Laten we biddend om hen heen staan, 
opdat ze toe geleid mogen worden naar goede keuzes. De ouders worden geïnformeerd over de data van de 
catechese en de jongeren ontvangen een uitnodiging.  

 

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. 

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

                                    

  


