
                                                                                                                                                                                                      

ZONDAGSBRIEF  49 

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

Welkom! 
 

29 november 2020    23e jaargang, week 49                       e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
Voorganger ds. G. Oostermann   
Ouderling van dienst mw. E. Ardon 
Organist dhr. A. van Muijen 
Koster dhr. C. Bonis                                                                                                                               
 
COLLECTES 29 NOVEMBER                                                                                                                                                          
1e collecte: Diaconie (eigen werk),  2e collecte Kerkrentmeesters.                                                               
Uitgangscollecte: Protestantse Kerk, Pastoraat 

COLLECTE PROTESTANTSE KERK: PASTORAAT                                                                                                        
Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk                                                                                                                          
De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden 
om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. Binnen de gemeente, maar vaak ook 
buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk 
zijn: een luisterend oor en een begrijpend woord.                                                                                                                                 
Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken heeft Protestantse Kerk materialen en trainingen 
ontwikkeld. Zoals de training ‘Leiding van uitvaarten’, waar ingegaan wordt op wat er komt kijken bij het 
verzorgen van een uitvaart, zoals het gesprek met de nabestaanden, het samenstellen van de liturgie en ook 
het spreken in het openbaar. Naast de diverse pastorale trainingen zijn er ook brochures, gedichten- en 
gebedenboekjes beschikbaar en een online ideeënbank met suggesties voor het organiseren van pastorale 
activiteiten.                                                                                                                                                                                     
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de Protestantse Kerk in het ontwikkelen van pastorale trainingen en 
toerustingsmaterialen. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. 
Protestantse Kerk o.v.v. Pastoraat.                                                                                                                                    
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 

KERKDIENST KOMENDE ZONDAG  29 NOVEMBER, EERSTE ADVENT                                                                                                 
Vanaf aanstaande 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´. En voor de kinderen van de kindernevendienst is er 
een mooi Advents- en Kerstproject voorbereid. Wees welkom!                                                                                                                                                                                                                                                                                             

KERKDIENST VOLGENDE WEEK ZONDAG 6 DECEMBER, TWEEDE ADVENT                                                                                        
Indrukwekkend is het om in Adventstijd, tijd van verwachting, de Maaltijd van de Heer, het Heilig Avondmaal, 
te vieren. Deze zondag is daarvoor bestemd. We vieren dit sacrament, zoals we eerder in coronatijd deden, 
op bescheiden manier, met gepaste afstand van elkaar en toch samen verbonden in de naam van de Heer.    

KINDERNEVENDIENST  
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   Een engel bij Zacharias                          Lucas 1: 5-25   
  
    Is het zo vreemd dat Zacharias Gabriël niet gelooft? Het is wel een heel  
    onverwachte boodschap die hij krijgt. Hij en Elisabet krijgen een zoon door 
    wie Gods plan om de wereld te redden begint. Johannes mag de Messias, 
    Gods Zoon, aankondigen.  

                                                                                                              

 

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                                                                                                                                                             
Op woensdag 18 november werd dhr. Arie Maris. Zijn gezondheidssituatie is zorgelijk. Naaste familie is 
waakzaam bij hem. Dat Gods zorgzame hoede Arie mag omringen.                                                                                                                        
Ria Hartog, werd in de afgelopen week opgenomen in een kliniek in Helmond, vanwege verzwakte gezond-
heid. Ze ziet een begeleidingstraject tegemoet om nieuwe kracht en energie op te doen. Gods liefdevolle en 
bemoedigende nabijheid wensen we haar toe, en ook haar André en de kinderen.  
                                                                                                                                                                   
DE KOMENDE WEEK                                                                                                                                                                                                                                        
Zondag     29 november   11.30 uur  Catechese oudste groep                                                                                                      
Dinsdag      1 december   10.30 uur  Gespreksgroep in De Westhoek                                                                   
Woensdag  2 december   18.45 uur  Jij-Kids clubavond                                                                                                                                                                                 
Donderdag 3 december   10.00 uur   Moderamen                                                                                                         
Donderdag 3 december   14.30 uur   Viering in de Zeven Schakels, voorganger ds. D.C. Groenendijk  
Donderdag 3 december   19.30 uur   Consistorie                                                                                                                        
Vrijdag       4 december    15.00 uur  Weeksluiting in e Westhoek, voorganger ds. G. Oostermann, viering  
                                                           Heilig  Avondmaal                                                                                                                                                                                
Vrijdag       4 december    20.00 uur  JoY 
 

KOFFIEOCHTEND                                                                                                                                                                      
Na een gezellige start op afgelopen donderdagmorgen gaan we door, zolang het kan en mag, met de weke-
lijkse koffieochtend.                                                                                                                                                     
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 op hetzelfde tijdstip als in de zomer, dus op donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.                         
Dus, als u er even uit wilt en anderen ontmoeten, kom dan op 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 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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