
                                                                                                                                                                                                      

ZONDAGSBRIEF  42 

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

Welkom! 
 

11 oktober 2020 23e jaargang, week 42                       e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
Voorganger ds. G.W. Oostermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Ouderling van dienst  mw.  H. van Rijn 
Organist dhr. A. van Muijen 
 
COLLECTES 11 oktober                                                                                                                                                         
1e collecte Diaconie (eigen werk), 2e collecte Kerkrentmeesters.  Uitgangscollecte Onderhoud kerk     

 

KERKDIENST BIJWONEN                                                                                                                                            
Vanaf zondag 11 oktober mogen maar 30 mensen in de kerk komen. Wij verzoeken IEDEREEN die wil 
komen, zich aan te melden bij Ria Ardon, bij voorkeur per email: ria.ardon@hetnet.nl.  Als dat niet mogelijk 
kan het ook telefonisch 0168- 324387. Dit aanmelden geldt ook voor degenen die standaard op de lijst 
stonden. Tot nader order is wekelijks aanmelden  nodig  Als de limiet van 30 personen is bereikt, dan krijgt u 
bericht, het is wel zo dat u dan de volgende keer bij het aanmelden voorrang krijgt. Twee of meer personen uit 
1 huishouding gelden als 1 persoon! 

 

KOMENDE ZONDAG 11 oktober                                                                                                                                
We kunnen komende zondag met wat minder mensen in de kerk zijn dan de afgelopen weken, vanwege de 
ontwikkelingen rond het coronavirus. In deze zondagsbrief kunnen we er elders meer over lezen. Het gaat in 
de dienst, vanuit de bijbel, over een kleine jongen die, te midden van grote misstanden, ongeloof, luiheid en 
misbruik, oprecht gelovig en toegewijd was, in kinderlijk vertrouwen. De impact die zo´n jongen kan hebben, 
voor ons eigen geloof en vertrouwen, kan groot zijn. 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                                                    
Er zijn zorgen rond de gezondheid van Tineke Ardon-Jansen. Onderzoeken zijn gaande. We hopen en 
bidden, met Tineke en Dik, dat daar binnenkort goede aanwijzingen uit voort komen die helpend en 
ondersteunend voor haar mogen zijn.  
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KINDERNEVENDIENST 

 

     

Saul gedood door de Filistijnen       1 Samuël 31 en 2 Samuël 1: 17-27  
 
David is verdrietig als zijn vriend Jonotan en koning Saul omkomen in de 
oorlog.  

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       11 oktober 10.00 uur Tienerviering in Het Anker                                                                                             
Maandag    12 oktober 20.00 uur Groeigroep in Het Anker                                                                                                                                                                                                                
Dinsdag      13 oktober 19.45 uur Kerkenraadsvergadering                                                                                       
Woensdag  14 oktober 18.45 uur Jij kids                                                                                                                           
Donderdag 15 oktober 20.00 uur Oriëntatiegroep                                                                                                                                                                                                         
Vrijdag        16 oktober 15.00 uur Weeksluiting in de Westhoek, voorganger ds. G. W. Oostermann                               
Vrijdag        16 oktober 20.00 uur JoY 

 

VAKANTIE BIJBEL CLUB GAAT NIET DOOR                                                                                                                                     
In de nieuwe editie van ’t Ankertje staat de poster van de Vakantie Bijbel Club. Als organiserend team waren 
we  enthousiast bezig met de voorbereidingen voor de twee Vakantie Bijbel Club dagen en de kerkdienst eind 
oktober. Door de ontwikkelingen rondom corona hebben we echter met elkaar besloten om de Vakantie Bijbel 
Club niet door te laten gaan. Dat is natuurlijk heel jammer, maar het lijkt ons gezien de huidige 
omstandigheden m.b.t. het coronavirus een verstandige beslissing. Ook de Vakantie Bijbel Club kerkdienst op 
25 oktober gaat niet door. De dienst op 25 oktober blijft wel een gezamenlijke dienst met de Gereformeerde 
Kerk. Voor de kinderen is er tijdens deze zondag kindernevendienst in het Anker.                                                                
Namens het team van de Vakantie Bijbel Club, Pauline Kranendonk 

 

GEMEENTEAVOND 11 NOVEMBER                                                                                                                                                      
De  voor 11 november geplande gemeenteavond is  in  verband met corona geannuleerd.                                                                                                                                                                                                                                                                              

 


