
                                                                                                                                                                                                      

ZONDAGSBRIEF  48 

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

Welkom! 
 

22 november 2020    23e jaargang, week 48                       e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
Voorganger ds. G. Oostermann   
Ouderling van dienst mw. A. Koert 
Organist dhr. A. van Muijen 
Koster dhr. J. Van der Stelt                                                                                                                                  
 
COLLECTES 22 NOVEMBER                                                                                                                                                          

1e collecte: Diaconie (eigen werk), 2e collecte Kerkrentmeesters. Uitgangscollecte: Onderhoud kerk. 

 

KERKDIENST KOMENDE ZONDAG  22 NOVEMBER                                                                                    
Aanstaande 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.                                                                                                                                                                                                                       

 

KERKDIENST VOLGENDE WEEK ZONDAG 29 NOVEMBER – EERSTE ADVENT                                                                                                      
Vanaf volgende week zondag begint er een nieuw kerkelijk jaar, dat geopend wordt met Advent. Deze 
zondag is de eerste van vier Adventszondagen. Advent betekent ´komst´ of ´aankomst´. Het is de 
voorbereidingstijd op het Kerstfeest en neemt je zo mee in een tijd van verwachting, op weg naar het 
naderende Licht, de geboorte van Jezus Christus, Licht voor de wereld. We openen dit nieuwe kerkelijk jaar 
met één van de oudste Adventsliederen ´Kom tot ons, de wereld wacht´.                         

                                                                                                                                                                                                                     

KINDERNEVENDIENST       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Wie hoort bij de Mensenzoon?                          (Matteüs 25: 31-46 
 
Een herder  moet iemand zijn die goed oplet. Die weet wat goed is voor de 
schapen. Die weet wanneer er verder getrokken moet worden; wanneer het 
tijd is voor drinken en rust. Een herder moet iemand zijn die kan verzorgen en 
leiden. De herder waar Jezus vandaag over spreekt in die ernstige woorden 
is nog meer. Die herder lijkt ook op een Koning.  
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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                                                                                                                                                                       
Als gemeente ontvingen wij het bericht dat op zaterdag 7 november op 82 jarige leeftijd is overleden mw. 
N.G. Masereeuw-van der Hout. Haar uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden op vrijdag 13 novem-
ber.                                                                                                                                                                                       
Vrijdag 13 november is overleden mw. M.M. Korteweg-Nelemans in de leeftijd van 89 jaar. De dienst van 
Woord en Gebed vindt plaats in de kerk op vrijdag 20 november om 13.30 uur. De dienst is te bekijken via 
‘kerkdienst gemist’. Na de dienst zal mw. Korteweg begraven worden op de nieuwe begraafplaats.  
Als gemeente wensen wij beide families troost en Gods nabijheid toe in hun gemis.                                                                                                                                                             
 
DE KOMENDE WEEK                                                                                                                                                                                                                                        
Maandag    23 november  20.00 uur  Gemeente Groei Groep in het Anker                                                              
Woensdag  25 november  18.45 uur  Jij-Kids clubavond                                                                                                                                                                                 
Donderdag 26 november  13.30 uur  Gemeente Groei Groep in het An-
ker                                                                          Donderdag 26 november  14.30 uur  Viering in de Zeven 
Schakels, voorganger ds. A. Slingerland  
Vrijdag        27 november  20.00 uur  RefleXion 
Zaterdag    28 november  19.30 uur  Circulus                                                                                                                        
Zondag      29 november  11.30 uur   Catechese oudste groep         

KOFFIEOCHTEND                                                                                                                                                                      
U weet dat we in de zomer maanden koffieochtenden houden in de kerk. Dit doen we omdat het thuis 
stil kan zijn, want er zijn dan velen op vakantie. Het zijn altijd heel gezellige momenten.  Nu is het ook 
alweer een tijd stil in huis, vanwege al de beperkingen. Maar we willen weer zo graag anderen ontmoeten 
voor een praatje en een kop koffie.                                                                                                                                                                  
Maar kan dit op een veilige manier?  Ja, dat kan in “Het Anker”. We houden voldoende afstand, we doen 
een mondkapje op als we binnen komen (net als in de winkel) en we desinfecteren onze handen. Het mond-
kapje doen we af als we zitten. Het is daar lekker warm en de koffie/thee staat klaar.                                                                                  
We doen het in eerste instantie op hetzelfde tijdstip als in de zomer, dus op donderdagmorgen van 10.00 tot 
12.00 uur. Mocht het zijn dat een ander tijdstip beter is, dan veranderen we dat later.                                                     
Dus, als u er even uit wilt en anderen ontmoeten, kom dan volgende week donderdag om 10.00 uur naar Het 
Anker. Wij staan klaar om u te ontmoeten. Wees niet bang dat het te druk wordt, want dat is het nooit.                         
Tot donderdag 26 november om 10.00 uur in Het Anker.                                                                                                                 
Hartelijke groet,Jan Oskam, telefoon 325519                                                                                                                      

VERKOOP ADVOCAAT EN LIKEUR                                                                                                                                
De verkoop van advocaat en likeur start vanaf vandaag. Omdat er dit jaar geen kerstmarkt is, kan men  deze 
drankjes bestellen. De opbrengst gaat dit jaar 50% naar het orgelfonds en 50% naar de voedselbank Moer-
dijk.                                                                                                                                                                          
Voor likeur(koffie of sinaasappel ) kunt u bellen naar Jacqueline Breure tel.nr. 06-25516495                                                                               
Voor advocaat kunt u bellen naar Metty Malipaard tel.nr. 06-10574658 
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