
                                                                                                                                                                                                      

ZONDAGSBRIEF  45 

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

Welkom! 
 

1 november 2020 23e jaargang, week 45                       e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
Voorgangers mw. P. Kranendonk en ds. G. Oostermann  
Ouderling van dienst mw. M. Latour 
Organist dhr. A. van Muijen                                                                                                                                   
Koster dhr. H.J. Keur  
 
COLLECTES 1 november                                                                                                                                                          

1e collecte: Diaconie (oogstcollecte), 2e collecte Kerkrentmeesters.  

KERKDIENST KOMENDE ZONDAG  1 november                                                                                                                                                  
Komende zondag is het de jaarlijkse Oogstdienst. Een goed initiatief is het om in de herfst van het jaar ons 
te bepalen bij wat we allemaal hebben mogen oogsten. Letterlijk, aan gewas. Maar ook op andere manieren, 
aan arbeid, inzet, energie, wijsheid. Levenskracht als gave van God ligt daarachter. Belangrijk is het om daar 
in deze dienst bewust voor te danken. Dankbaarheid staat dan ook centraal in de dienst. Omdat het ook een 
Gemeentedienst is, hopen meer mensen een bijdrage te leveren. Zo gaat onze kerkelijk werker Pauline 
Kranendonk voor in het eerste gedeelte van de dienst. Een jongere en een oudere uit onze gemeente 
vertellen iets over wat dankbaarheid voor hen betekent en dragen een lied van hun keuze aan. In de 
verkondiging hoop ik wat dieper in te gaan op hoe dankbaarheid handen en voeten kan krijgen in ons 
dagelijks leven. En zo bereiden we ons in deze Oogstdienst meteen ook voor op de erop volgende 
kerkdienst van 8 november.  

KERKDIENST VOLGENDE WEEK ZONDAG 8 NOVEMBER                                                                                                                                            
In samenwerking met onze ZWO groep (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) gaat het 
volgende week in de kerkdienst van 8 november over onze bewogenheid en mogelijke betrokkenheid bij 
mensen in onze wereld die veel minder te ´oogsten´ hebben (zie komende zondag) dan wij. Mensen die in 
erbarmelijke omstandigheden en in grote armoede leven. Soms huilt je hart, bij het zien van beelden 
daarover. En de vraag ´wat kan ik daar nou aan doen?´ kan je wel eens machteloos maken. Toch zijn er 
concrete mogelijkheden en hoopgevende initiatieven, waarmee we, als christelijke gemeente, verschil 
kunnen maken. In deze kerkdienst wordt daar in het bijzonder aandacht voor gevraagd. Spreker Arend Voogt 
van Compassion Nederland (die veel spreekt binnen de PKN) is uitgenodigd om een verdiepende bijdrage te 
leveren in de dienst, en om op praktische mogelijkheden te wijzen. Zelf ga ik voor in de liturgie. Ook de 
muziekgroep bereidt zich voor op deze dienst en verzorgt de liederen. Mooi dat de muziekgroep mee gaat 
doen!  

 
KINDERNEVENDIENST 

   

 

 

 

 

 

   
 Twee heel verschillende zonen       Matteüs 21: 28-32  
 
 Geloven heeft niet alleen met goede woorden maar ook met goede   
 daden te maken..  

 

KERKDIENST BIJWONEN                                                                                                                                            
Sinds zondag 11 oktober mogen maar 30 mensen in de kerk komen. Wij verzoeken IEDEREEN die wil 
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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.  

 
 
OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                              
Janny de Vries-Maris is vorige week betrokken geweest bij een auto ongeluk toen ze onderweg was naar 
haar vakantie adres. Ze mag zaterdag het ziekenhuis in Hengelo verlaten en zal verder verzorgd worden in 
de Zeven Schakels. Het gaat naar omstandigheden goed met haar. Haar nekwervels zijn beschadigd. We 
bidden haar Gods nabijheid toe en dat ze goed mag herstellen van het ongeluk.                                   
Mw. Miep den Engelse-Kerkhof uit de Zeven Schakels gaat langzaam verder achteruit en wordt steeds 
zwakker. Ze slaapt veel. Moge God over haar leven waken, terwijl ze slaapt.  
 
BIJBELGROEP                                                                                                                                                              
Komende maandag komt de Bijbelgroep bij elkaar. Dit seizoen gaat het over de grote lijn in de bijbel. We 
gaan daar verkennend en verdiepend naar kijken. Aan wie mee wil doen het verzoek om zo mogelijk alvast 
vooraf de volgende Bijbelgedeelten te lezen:                                                                                                           
-              Genesis 1 t/m Genesis 3.                                                                                                              
-              Genesis 8 vers 15 t/m Genesis 9 vers 17.                                                                                   
-              Openbaring 21.  
 
DE KOMENDE WEEK                                                                                                                                                    
Maandag    2 november  20.00 uur Groeigroep in het Anker                                                                                             
Maandag    2 november  20.00 uur Bijbelgroep                                                                                                           
Dinsdag      3 november  10.30 uur Gespreksgroep in de Westhoek (Prins Clauszaal)                                                               
Dinsdag      3 november  20.00 uur Missionaire commissie                                                                                            
Woensdag  4 november  18.45 uur Jij-Kids clubavond                                                                                                            
Donderdag 5 november  10.30 uur Denktank Jeugd                                                                                                             
Vrijdag        6 november  15.00 uur  Weeksluiting in de Westhoek (voorganger Pauline Kranendonk)                           
Vrijdag        6 november  20.00 uur  JoY Clubavond  
 
ZONDAGSBRIEF DIGITAAL ONTVANGEN                                                                                                
Door problemen met mijn PC ben ik de maillijst voor de verzending van de digitale zondagsbrief kwijt. Wan-
neer je de zondagsbrief per mail wilt blijven ontvangen stuur dan een mailtje met onderwerp zondagsbrief 
aan mij privé mailadres: ll.jansen@hetnet.nl   Dan kan ik het bestand weer opbouwen.  Vanaf volgende week 
zal ik de zelf weer zorgen voor de verzending. Alleen degenen die gereageerd hebben ontvangen dan de 
zondagsbrief.  Ook daarna kunt u natuurlijk altijd uw mailadres nog doorgeven.                                                                                                                                                                       
Met vriendelijke groet, Lenie Jansen  

BOEKJE #DANKBAAR 

   

Dankbaar leven, een (op)gave?                                                                                                                       
Hoe oefenen we ons in dankbaar leven, in tijden van vreugde én verdriet? De Petrus-uitgave #Dankbaar pro-
beert handvatten te ontwaren in de levens van vier Bijbelse personen: David, Salomo, Jezus en Paulus. Het 
boekje is gratis te bestellen. Meerdere exemplaren zijn beschikbaar voor € 4,95 per stuk (vanaf 50 exempla-
ren € 2,50) Te bestellen via https://petrus.protestantsekerk.nl/  
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