
                                                                                                                                                                                                      
ZONDAGSBRIEF  52 

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

Welkom! 
 

20 december 2020    23e jaargang, week 52                       e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
Voorganger ds. G. Oostermann   
Ouderling van dienst mw. A. Koert 
         
COLLECTES 20 DECEMBER                                                                                                                                               

1e collecte Diaconie (eigen werk),  2e collecte Kerkrentmeesters,  uitgangscollecte Onderhoud kerk                                                                

KERKDIENSTEN VOORLOPIG OP AFSTAND                                                                                                                
De landelijke Protestantse Kerk geeft, na de aangescherpte coronamaatregelen, het dringende advies om de 
kerkdiensten voorlopig alleen digitaal uit te zenden, zonder bezoekers in de kerk. Hoewel kerken en andere 
religieuze instellingen grondwettelijk recht hebben om open te blijven voor maximaal 30 mensen, is dat niet 
erg solidair met de rest van de samenleving. Daarom volgen we dit advies. Dat betekent dat we gedurende 
de lock down periode, net als in het voorjaar, de kerkdiensten alleen via livestream 
(www.kerkdienstgemist.nl) en kerkradio uitzenden. De lock down duurt voorlopig tot 19 januari. Of we vanaf 
zondag 24 januari weer naar de kerk kunnen, is afhankelijk van het verloop van de lock down periode.  

SAMEN BETROKKEN BLIJVEN BIJ DE KERKDIENSTEN                                                                                               
Wie een mooi lied kent voor de komende kerkdiensten, geef het door aan de dominee 
(predikant@hervormdzevenbergen.nl, tel.: 06-42039216). Het zou mooi zijn als er op internet een weergave 
van te vinden is, want dan kan het in de uitzending van de kerkdienst geplaatst worden. Ook kinderen 
mogen hier natuurlijk in meedoen! 

KERKDIENST KOMENDE ZONDAG- VIERDE ADVENT                                                                                
De laatste zondag van Advent. De zondag heeft in de oude kerkelijke traditie een bijzondere naam: Rorate 
Coeli. Dat is Latijns voor ´Dauwt, hemelen´, of ´Druppelt, hemelen´. De naam is ontleend aan Jesaja 45 vers 
8, waar gebeden wordt: ´Hemel, laat gerechtigheid neerregenen, laat haar neerstromen uit de wolken, en 
laat de aarde zich openen´. Gebeden wordt om neerdalende, als regen naar beneden druppelende 
gerechtigheid. Het Kerstkind Christus Jezus belichaamde die gerechtigheid als geen ander. Hij werd de 
verhoring van dit gebed en daalde vanuit de hemel neer. Wat dan nodig is, is het tweede deel van het 
Jesaja-gebed: ´laat de aarde zich openen´. Zoals de aarde letterlijk doordrenkt moet worden van regen om 
vrucht voort te brengen, zo hebben wij Gods levende water nodig en wordt er dus openheid, ontvankelijkheid 
van ons gevraagd, opdat we vrucht voortbrengen. Zoals een Adventslied zegt: ´Hoe zal ik U ontvangen?´ 
Deze zondag worden de liederen in de kerkdienst verzorgd door de muziekgroep. Voor wie met eigen bijbel 
mee wil lezen: de hoofdlezing uit de bijbel is Matteüs 1 vers 18 t/m 25.         

KERSTVIERINGEN                                                                                                                                        
Donderdagavond 24 december luiden de Kerstklokken en beginnen we om 22.00 uur met de 
Kerstnachtdienst. We kunnen dit jaar helaas niet breed uitpakken, maar de hemelse Vader wel: groots is zijn 
Kerstgeschenk, een  Zoon ons gegeven, een Kind voor ons geboren.                                                                                                                  
Op Eerste Kerstdag vrijdag 25 december begint de kerkdienst om 10.00 uur. We vieren het hoge feest van 
Kerst: God die mens werd en onder ons is komen wonen; God met ons – Immanuël. Kwetsbaar begonnen 
als een kind zo klein. Jezus is zijn naam. Nauw verbonden met ons menselijk leven, op weg naar grootse 
toekomst. Ook muzikaal hopen we op een mooie invulling van de dienst. Weliswaar op afstand, maar toch 
verbonden in de naam van de nieuwgeboren Heer.                                           

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 19.30 uur. De jongeren krijgen een app in onze groepsapp en een mail met meer 
info.                                                                                                                                           

VOLGENDE WEEK ZONDAG 27 DECEMBER                                                                                                             
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Op deze zondag wordt de kerkdienst gezamenlijk met de Gereformeerde Kerk vanuit onze kerk uitgezonden. 
Ds. Th.Wegman uit Zeist hoopt in deze dienst voor te gaan. 

 

 

WENS-KERSTBOOM OP DE MARKT                                                                                                                            
Het mooie idee van onze Missionaire Commissie om de voorbijgangers op de Markt uit te nodigen om een 
eigen geschreven Kerstwens, gebed of gedachte, in een afsluitbare kerstbal op te hangen in de kerstboom 
bewaren we voor volgend jaar (na overleg met de gemeente Moerdijk).  

MISSIONAIRE KERKTUIN                                                                                                                                            
Ook de kerktuin draagt nu bij aan de verkondiging van Gods Woord. Er is een banner geplaatst met een 
tekst die voorbijgangers aan het denken wil zetten. De tekst voor deze Kersttijd is: ´Kerst: hoog bezoek in 
donkere dagen, open je hart´. De opmaak en kleurstelling van het doek houdt rekening met de omgeving van 
de kerk. Een goed initiatief van de Missionaire Commissie. De profeet Habakuk kreeg destijds al een 
vergelijkbare opdracht van de Heer: ´Schrijf het visioen op, schrijf het duidelijk op platen, zodat het in het 
snel voorbijlopen te lezen is´ (Habakuk 2 vers 2). We volgen dus een goede Bijbelse traditie.                                                                                                                                                                                                                                                                  

DE KOMENDE WEEK                                                                                                                                                                                     
Zondag       20 december 11.30 uur  Catechese, oudste groep (via Teams)                                                                  
Zondag       20 december 19.30 uur Tienerviering oudste groep online meeting  
 
#NIETALLEEN                                                                                                                                                                           
Het is niet goed dat een mens alleen is. Dat wordt al in het begin van de bijbel gezegd. Zeker in deze dagen 
is dat extra belangrijk. We proberen zo goed mogelijk naar elkaar om te zien. En toch zullen niet alle voorge-
nomen initiatieven vanwege corona door kunnen gaan. Wellicht kan deze informatie daarom nog verder on-
dersteunend zijn. Met #Nietalleen verbinden onder andere de Protestantse Kerk en de EO talloze lokale 
hulpinitiatieven aan hulpvragers. De hulpvraag en het hulpaanbod wordt door één van de samenwerkende 
organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij de aanvrager in de buurt. Zo bieden de orga-
nisaties anderen een plek om elkaar te helpen. Het platform is te bereiken via www.nietalleen.nl en 0800-
1322.  
 
OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                                     
Mw. Dinie Beljaarts-Blom, Noordhaven 142, 4761 DD keerde onlangs terug uit het ziekenhuis. Wegens een 
longontsteking werd ze eerder opgenomen en is nu verder thuis herstellende.                                                 
Gert-Jan Jonker, Barbierstraat 18, 4871 KC Etten-Leur, verbleef afgelopen week enkele dagen in het zie-
kenhuis vanwege een astma-aanval. Inmiddels is hij weer thuis. Nader longonderzoek volgt nog. Gelukkig 
werd hij op corona negatief getest.                                                                                                                                                
Beide mensen, en met hen alle anderen die uitzien naar bemoediging en troost, wensen we Gods bescher-
mende nabijheid.  
 
DONDERDAG KOFFIEOCHTEND                                                                                                                                           
Vanwege de nieuwe maatregelen is de koffieochtend op donderdagmorgen in het Anker, helaas stilgelegd. 
Zodra het weer kan en mag zullen we het weer oppakken. Jan Oskam 

LIEVE SECRET SISTERS                                                                                                                                                          
Wij zijn zo benieuwd hoe het gaat met dit bemoedigingsproject!                                                                               
We hopen dat iedereen verwend wordt met af en toe een lief kaartje en wellicht een klein cadeautje! En dat 
we hier allemaal van genieten kunnen, juist in deze moeilijke tijd waarin we elkaar weinig zien en spreken!  
Het is fijn om te weten dat er mensen zijn die aan jou denken en voor je bidden!                                                                                                                                                  
Hartelijke kerstgroet van het SecretSistersteam! 

VAKANTIE PAULINE KRANENDONK                                                                                                                                   
Kerkelijk werker Pauline Kranendonk heeft vakantie van donderdag 24 december t/m zondag 3 januari.  

VERKOOP ADVOCAAT EN LIKEUR                                                                                                                                
De verkoop van advocaat en likeur is gestart. 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 Moerdijk.                                                                                                                                                                          
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                                                                               

      

 



 


