
                                                                                                                                                                                                      

ZONDAGSBRIEF  47 

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

Welkom! 
 

15 november 2020    23e jaargang, week 47                       e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
Voorgangers dhr T. J. de Koning, Nieuwlekkerland   
Ouderling van dienst mw. M. Latour 
Organist dhr. A. van Muijen                                                                                                                                   
 
COLLECTES 15 NOVEMBER                                                                                                                                                          
1e collecte: Diaconie (eigen werk), 2e collecte Kerkrentmeesters. Uitgangscollecte: Protestante kerk  

KERKDIENST KOMENDE ZONDAG  15 NOVEMBER                                                                                                                    
Komende zondag hoopt dhr. Theo de Koning bij ons voor te gaan. Theo de Koning komt uit Nieuwlekkerland 
en is pastoraal/kerkelijk werker. Hij heeft een interessante website www.eindeloosgelukkig.nl Kijk er eens op. 
Je vindt er goede artikelen en meer informatie over het werk van Theo. Welkom in de dienst en welkom aan 
onze voorganger.                                                                                                        

KERKDIENST VOLGENDE WEEK ZONDAG 22 NOVEMBER                                                                                              
Deze zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De zondag wordt wel Voleindingszondag genoemd 
of Eeuwigheidszondag. De officiële naam is ´Christos Kurios´, wat betekent ´Christus is Heer´; in de Rooms 
Katholieke traditie ´Christus Koning´. De betekenis ervan is dat aan het einde van het kerkelijk jaar uitgezien 
wordt naar de vervulling van de grote belofte van God dat het einde van de tijden vol zal zijn van zijn 
heerlijkheid (Voleinding), dat de dood er niet meer zal zijn en God alle tranen van ons gezicht zal wegvegen, 
omdat de vreugde van de eeuwigheid dan door zal breken (Eeuwigheidszondag). Als Christus zijn 
Koningschap definitief vestigen zal (´Christos Kurios´). In dat licht is het een waardevolle en troostrijke 
traditie om op deze zondag de namen te noemen van de mensen in onze gemeente die in het afgelopen 
kerkelijk jaar overleden zijn. Bij elke naam wordt een witte roos geplaatst, kleur van licht en leven. Hun 
namen zijn niet vergeten, zij zijn geborgen in de palm van Gods hand.                                                                                                                                

KINDERNEVENDIENST       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Meisjes wachten op de bruidegom                              (Matteüs 25: 1-13) 
 
Vandaag heeft Jezus het over mensen die klaarwakker moeten zijn. En dan 
bedoelt hij, klaar en wakker. Hij vertelt namelijk over tien meisjes die de 
komst van een bruidegom afwachten. Ze weten dat hij komt voor het feest. 
Ze kijken naar hem uit. Maar ze zijn er niet allemaal klaar voor, als het langer 
duurt dan verwacht.  

TIENERVIERING                                                                                                                                                       
Deze zondag is er weer Tienerviering voor de oudste groep. Dit keer niet in het Anker en niet om 10.00 uur, 
maar wel online en om 11.15 uur. De jongeren krijgen een app in onze groepsapp en een mail met meer info.  

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 
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bericht, het is wel zo dat u dan de volgende keer bij het aanmelden voorrang krijgt.  

 
 
 
 
 
 
OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                                            
Tineke Ardon-Jansen, is afgelopen dinsdag thuisgekomen uit het ziekenhuis. Ze maakt het gelukkig goed 
en ontving nieuwe kracht om weer meer zelfredzaam te zijn. Met haar en Dik en haar dierbaren zijn we daar 
bijzonder dankbaar voor.                                                                                                      
De gezondheidssituatie van mw. M.M. Korteweg-Nelemans is zeer broos en kwetsbaar. Ze verblijft in De 
Zeven Schakels, waar haar kinderen regelmatig bij haar proberen te zijn. Door de corona maatregelen ge-
beurt dat uiterst zorgvuldig.                                                                                                                                                                             
Bij mw. Coby de Ruiter-van Endhoven, is corona geconstateerd. Haar gezondheid heeft flink te lijden van 
het virus. Ze is veel alleen, ook omdat haar man Chiel in De Zeven Schakels woont en daar momenteel niet 
weg mag. Beide mensen bidden we Gods waakzame nabijheid toe. 
 
DE KOMENDE WEEK                                                                                                                                                                                                                                        
Zondag       15 november 11.15 uur  Tienerviering oudste groep online meeting                                                                    
Maandag    16 november 20.00 uur  Gemeente Groei Groep (fam. Burgers)                                                               
Woensdag  18 november 18.45 uur  Jij-Kids clubavond                                                                                                                                                                                 
Donderdag 19 november 14.30 uur  Viering in de Zeven Schakels, voorganger Pauline Kranendonk  
Donderdag 19 november 20.00 uur  Oriëntatiegroep                                                                                                                      
Vrijdag        20 november 20.00 uur  JoY clubavond  
 
ADVENTS- EN KERSTKALENDER                                                                                                                                                                                                                                   

Vanaf zondag 29 november begint de Adventstijd, op weg naar Kerst. 
Het kan ondersteunend en inspirerend zijn om in die tijd een Advents- 
en Kerstkalender te gebruiken. Vanuit onze Missionaire Commissie 
wordt de kalender gratis aangeboden. Voor wie de kalender ontvangen 
wil, laat het even weten aan Ellen Bakker. Haar mailadres is: 
ellen@bakkerworld.nl Het thema van de kalender is ´Geef licht – het 
goede leven met elkaar delen´. Voor iedere dag is er een Bijbeltekst 
met een vraag om over na te denken of juist een oproep om zelf aan de 
slag te gaan, afgewisseld met een recept, gedicht, lied of quote. 
 
 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

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 
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