
                                                                                                                                                                                                      

ZONDAGSBRIEF  41 

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

Welkom! 
 

4 oktober 2020 23e jaargang, week 41                       e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
Voorganger ds. G.W. Oostermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Ouderling van dienst  mw.  E. Ardon 
Organist dhr. A. van Muijen 
Koster dhr. H.J. Keur 
 
COLLECTES 4 oktober                                                                                                                                                         
1e collecte Diaconie (eigen werk), 2e collecte Kerkrentmeesters.  Uitgangscollecte kerk en Israël     

COLLECTEAFKONDIGING  ISRAËLZONDAG      Leren door ontmoeting en dialoog                                                                           
De Protestantse Kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk 
en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. In Israël 
steunt de Protestantse Kerk het werk van de oecumenische gemeenschap Nes Ammim, die zich inzet om het 
vertrouwen tussen joden en christenen te vergroten. Bijvoorbeeld met ontmoetingsprogramma’s voor tieners. 
In Nederland investeert de kerk in opbouwende relaties met de joodse gemeenschap en verzet ze zich actief 
tegen het toenemende antisemitisme, bv. in een gezamenlijke verklaring met de Rooms Katholieke Kerk. 
Plaatselijke gemeenten worden ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen en het 
tijdschrift Kerk en Israël Onderweg. Op 4 oktober, Israëlzondag, is de collecte bestemd voor het werk van 
Kerk & Israël. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 10ABNA 0444 444 777, t.n.v. Protestantse 
Kerk o.v.v. Kerk en Israël.  Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  Hartelijk dank!   

KOMENDE ZONDAG- ISRAËLZONDAG                                                                                                                                                        
De christelijke geloofsgemeenschap is voortgekomen uit de joodse geloofstraditie. Zo blijft er ook altijd, tot op 
de dag van vandaag, goede verbondenheid tussen de kerk en Israël. Minstens één keer per jaar staan we 
daar in het bijzonder bij stil. Zondag 4 oktober is daarvoor aangemerkt als Israëlzondag                                                                                                                                                 
Deze zondag krijgen ook de vrouwen onder ons, die meedoen met Secret Sisters, hun lootje uitgereikt. Een 
spannend moment: voor wie mag jij de komende maanden een ´secret sister´ zijn? Mijn bedoeling is om in de 
verkondiging aandacht te vragen voor een meisje, in Bijbelse tijden, uit Israël, die op het eerste gezicht een 
onopvallende, maar cruciale rol speelde. En die, als ´secret sister´, bescheiden maar opmerkelijk op de 
roeping van Israël als Godsvolk wees.                                                                                                                             
De tekst van het ´Lied en gebed in tijden van corona´ (tekst: ds. Freek Schipper, Zierikzee), dat in de dienst 
gezongen wordt, is misschien goed om te bewaren, om nog eens na te kunnen lezen:  

1 Koning van de hele aarde,                                                                                                                                                
nu de wereld is ontwricht                                                                                                                                         
waar het kwaad zich openbaarde,                                                                                                                    
doet de angst ons leven dicht.                                                                                                                          
Laat U niet de kroon ontroven                                                                                                                                 
die alleen aan U behoort.                                                                                                                                      
Doe ons in uw hulp geloven                                                                                                                                           
die  de wrede macht verstoort.   
  
3 Herder, blijf uw schapen hoeden,                                                                                                                        
die verspreid zijn en alleen.                                                                                                                           
Schenk hun moed door het vermoeden                                                                                                                   
van uw armen om hen heen.                                                                                                                                                                                                                                                           

2 Die  ons lichaam hebt geschapen –                                                                                                                                     
het is mooi maar ook zo broos                                                                                                                           
onder het onzichtbaar wapen                                                                                                                                             
waar uw vijand sluw voor koos. 
God, bescherm ons hele wezen                                                                                                                            
tegen al wat het belaagt.                                                                                                                                                     
Laat de zieken weer genezen,                                                                                                                       
troost wie rouw en onheil draagt 
  
Geef dat liefde wordt verzonden                                                                                                                          
als ons welgemeend gebaar –                                                                                                                                             
over afstand toch verbonden.                                                                                                                       
Zegen ons zo met elkaar.  



                                                                                                                          

 

 

 

 OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                           
Zondag 27 september is na een zware en moedige strijd tegen longkanker overleden ons gemeentelid                 
dhr. Tom de Rooij. Hij is een half jaar na zijn vrouw overleden in de leeftijd van 89 jaar. Dhr. De Rooij 
woonde in de Westhoek (Prins Clausstraat 53). Op zaterdag 3 oktober vindt in besloten kring de dankdienst 
voor zijn leven plaats in de Hervormde Kerk. Mocht u zijn zoon, schoondochter en kleinkinderen willen 
condoleren met zijn overlijden, dan kunt u een kaart sturen naar: Familie De Rooij, De Langeweg 8, 4762 RB 
Zevenbergen. Wij wensen hen Gods liefde en nabijheid toe. 

LIEVE SECRET SISTER,                                                                                                                                     
BEN JE OOK ZO BENIEUWD WIE JOUW SECRET SISTER WORDT?                                                                                         
ZONDAG DELEN WE DE LOOTJES UIT NA AFLOOP VAN DE DIENST! 

KINDERNEVENDIENST 

 

     

 

 

 

 

 

 

David, Nabal en Abigaïl        1 Samuël 25  
 
We leren dat je je fouten moet toegeven en, als het kan, goedmaken. Dat wil God 
graag. . 
 

TIENERVIERING OUDSTE GROEP                                                                                                                                                          
Dag allemaal, zondag 11 oktober komen we voor de eerste keer dit seizoen weer bij elkaar voor de 
Tienerviering van de oudste groep, vanaf ca. 15-16 jaar. Vóór Corona kwamen we bij Mies thuis samen, maar 
dat zit er nu niet in. Daarom starten we meteen in het Anker.                                                                               
Vanaf 09.50 uur verzamelen we op het grote plein vóór de kerk, en we houden allemaal rekening met de 1,5 
meter afstand tot elkaar zodat er geen verschil is tussen 18-minners en 18-plussers.                                                                               
Neem je je Bijbel mee en collectegeld? Deze zondag gaan we met elkaar een spaardoel bedenken.                                                              
Wij hebben er zin in, we hopen jullie ook! We hebben jullie wel gemist hoor!                                                                                    
Mies, Pauline en Anita      

IN DE KOMENDE WEEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Zondag        4 oktober  19.30 uur  Tienercatechesegroep 15+                                                                               
Maandag     5 oktober  13.30 uur  Vergadering HVD                                                                                                                                                                
Maandag     5 oktober  20.00 uur  Bijbelstudiegroep                                                                                                                 
Dinsdag       6 oktober  10.30 uur  Gespreksgroep in de Westhoek ( in de Prins Clauszaal)                                                                                    
Dinsdag       6 oktober  20.00 uur  Missionaire Commissie                                                                                                       
Woensdag   7 oktober  18.45 uur Jij-Kids                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Woensdag   7 oktober  19.00 uur Tienercatechesegroep 12-15 jaar                                                                             
Donderdag 10 oktober 10.00 uur  Moderamen                                                                                                                             
Donderdag 10 oktober 19.30 uur  Consistorie overleg                                                                                                                 
Vrijdag        11 oktober 20.00 uur  RefleXion                                                                                                                          
Zondag       11 oktober 19.30 uur Tienercatechesegroep 15+   

START BIJBELSTUDIEGROEP                                                                                                                                               
Maandag 5 oktober start de Bijbelstudiegroep. De groep bestaat uit een aantal vaste deelnemers, maar ook 
anderen zijn welkom om kennis te maken met deze Bijbelstudies.                                                                         
Dit seizoen gaat het om het verkennen en verder verdiepen van de grote lijn in de bijbel. Aan wie mee wil 
doen het verzoek om vooraf aan a.s. maandagavond de volgende Bijbelgedeelten vooraf alvast een keer door 
te lezen:                                                                                                                                                                    
–       Genesis 1 t/m Genesis 3.                                                                                                                                            
–       Genesis 8 vers 15 t/m Genesis 9 vers 17.                                                                                                               
–       Openbaring 21.                                                                                                                                           
Aan het einde van dit seizoen hopen we dan met elkaar vast te kunnen stellen wat die grote lijn in de bijbel 
inhoudt. Anders gezegd: aan het einde van dit seizoen hopen we met elkaar opnieuw te mogen belijden wat 



de zeggingskracht is van de heilsgeschiedenis van God met ons mensen.                                                        
Hartelijk welkom in deze groep! 


