
                                                                                                                                                                                                      

ZONDAGSBRIEF  43 

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

Welkom! 
 

18 oktober 2020 23e jaargang, week 43                       e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
Voorganger ds. B. Plaisier, Rijswijk 
Ouderling van dienst mw. A. Koert 
Organist dhr. A. van Muijen 
 
COLLECTES 18 oktober                                                                                                                                                         
1e collecte: Diaconie (eigen werk), 2e collecte Kerkrentmeesters. Uitgangscollecte Kerk in Actie. 

 

Collecte: Kerk in Actie, Wereld voedsel dag: Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda 
Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: “Wij 
kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. 
Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering en de school voor mijn drie kinderen betalen en 
nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden.” De Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan 
te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie en 
wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels en bananen, nu veel meer gewassen: 
aubergines, paprika’s, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij nu 
hoe belangrijk bomen zijn om water vast te houden. Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde boeren als 
Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt. De Rwandese zusters kunnen één boer 
of boerin trainen voor 160 euro. Daar vragen we uw bijdrage voor via Kerk in Actie. U kunt dit werk steunen 
door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 
zusters Rwanda of doneer online.  
Hartelijk dank. 

KERKDIENST BIJWONEN                                                                                                                                            
Sinds 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 0168-32 43 87. 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.  

 
VAKANTIE DOMINEE 
De komende week heeft onze dominee een week herfstvakantie. Vanaf maandag 26 oktober hoopt hij weer 
aanwezig te zijn. Waargenomen wordt, zo nodig, door onze kerkelijk werker Pauline Kranendonk. 

 
 
OMZIEN NAAR ELKAAR 
Sieta van der Stelt-Postma, Hoofdstraat 86a, 4765 CH Zevenbergschen Hoek, is afgelopen week 
geopereerd aan haar schouder. Een operatie waar ze lang naar uit heeft gekeken. Er is een pees 
weggenomen uit haar been en bij haar schouder geplaatst. Inmiddels is Sieta weer thuis, maar heeft nog 
veel pijn. Ze moet rekening houden met een herstelperiode van zes weken tot een half jaar. We wensen 
Sieta, samen met haar Jaap, veel sterkte, goede moed en vertrouwen op de zorgzame nabijheid van de 
goede God. 
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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 
 
 KINDERNEVENDIENST 

 

     

 

 

 

 

 

 

D De ander vergeven omdat God jou vergeeft 

 1 Matteüs 18:21-35 

Jezus wil in deze gelijkenis laten zien dat God ons alles wil vergeven, hoe 
groot onze schuld naar Hem ook is, Door de Verlosser scheldt Hij die kwijt. 
Dat betekent dat onze zonde niet meer bestaat; dat God er niet meer op 
terugkomt. Omdat Gods liefde door Jezus de Verlosser voor ons zo groot 
is, moeten wij bereid zijn de schuld van anderen naar ons kwijt te schelden. 

 

 

 

 

TIENERVIERING JONGSTE GROEP 

Vanochtend is er weer Tienerviering voor de jongste groep. Jullie starten meteen in het Anker.  

 

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

 


