
                                                                                                                                                                                                      

ZONDAGSBRIEF  46 

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

Welkom! 
 

8 november 2020 23e jaargang, week 46                       e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
Voorgangers ds. G. Oostermann  
Ouderling van dienst mw. H. Van Rijn 
Organist dhr. A. van Muijen                                                                                                                                   
Koster dhr. R. Schreurs  
 
COLLECTES 8 november                                                                                                                                                          

1e collecte: Diaconie (eigen werk), 2e collecte Kerkrentmeesters. Uitgangscollecte: Compassion Nederland 

KERKDIENST KOMENDE ZONDAG  8 NOVEMBER                                                                                                          
In samenwerking met onze ZWO groep (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) gaat het 
komende zondag over onze bewogenheid en mogelijke betrokkenheid bij mensen in onze wereld die veel 
minder te ´oogsten´ hebben (n.a.v. de Oogstdienst van vorige week) 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! In de dienst wordt ook gewezen op de volgende QR code voor meer informatie:      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                       

KINDERNEVENDIENST 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Pachters van een wijngaard weigeren de pacht te betalen                                    
(Matteüs 21:33-46  
 
Dat maak ik zelf wel uit! Dat moet ik toch zelf weten! Ik ben mijn eigen baas. 
Ieder mens roept dat wel eens, ook de jongeren. Maar wees eens eerlijk: ben 
je je eigen baas in je leven? Of heb jij een opdrachtgever? Iemand voor wie jij 
leeft? Die recht heeft op wat jouw leven oplevert?  
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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.  

 
OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                                  
Mw. Miep den Engelse-Kerkhof is afgelopen zondag 1 november op 94 jarige leeftijd overleden. De Dank-
dienst voor haar leven heeft donderdag 5 november plaatsgevonden in onze kerk. Later in de middag vond 
de begrafenis plaats. We wensen de naaste familie en naaste dierbaren van mw. den Engelse Gods troos-
tende nabijheid.                                                                                                                                                             
Mw. van Dullemen-Bruijnzeel, werd afgelopen weekend in het ziekenhuis opgenomen voor nader onder-
zoek. Kwetsbaar is haar gezondheid.                                                                                           
Dhr. Lambert Geleijns, werd ook in het ziekenhuis opgenomen wegens corona. Laten we bidden voor onze 
zieken, waarbij we hen van harte Gods bescherming toewensen.                           
In de vorige zondagsbrief was te lezen dat Janny de Vries-Maris betrokken is geweest bij een auto ongeluk. 
Inmiddels verblijft ze voor revalidatie in de Zeven Schakels Het gaat naar omstandigheden redelijk met haar 
en ze is blij weer in Zevenbergen te zijn.                                
Bij mw. T. Korteweg-Nelemans is corona geconstateerd. Ze wordt verzorgd op haar kamer in de Zeven 
Schakels. We bidden hen Gods nabijheid en een goed herstel toe! 
                                                                                                                                        
DE KOMENDE WEEK                                                                                                                                                    
Dinsdag      10 november 19.45 uur  Kerkenraadsvergadering                                                                                      
Woensdag  11 november 18.45 uur  Jij-Kids clubavond                                                                                                                                  
Woensdag  11 november 19.00 uur  Tienercatechese groep 12 – 15 jaar                                                
Vrijdag        13 november 20.00 uur  RefleXion clubavond  
Zondag       15 november 10.00 uur  Tienerviering oudste groep in het Anker  

THUISBLIJVEN                                                                                                                                                                            
Nu we weer meer thuis moeten blijven of we er echt niet uit kunnen of durven, kan het zijn dat u om een hel-
pende hand verlegen bent voor een boodschap of iets dergelijks. Net als tijdens de eerste lock-down, kunt u 
mij bellen voor deze helpende hand. Ik zorg dan dat iemand van onze gemeente met u contact opneemt. Bel 
gerust.                                                                                                                                                             
Hartelijke groet,Jan Oskam 0168-325519 

ZONDAGSBRIEF DIGITAAL BLIJVEN 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.  Tot nu toe heeft on-
geveer de helft gereageerd.  Anita en ik hebben het door mij versturen een week uitgesteld, maar vanaf  vol-
gende week zal ik zelf weer voor de verzending zorgen. Alleen degenen die gereageerd hebben ontvangen 
dan de zondagsbrief.  Ook daarna kunt u natuurlijk altijd uw mailadres nog doorgeven.                                                                                                                                                                       
Met vriendelijke groet, Lenie Jansen  
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