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COLLECTES 27 DECEMBER                                                                                                                                               
1e collecte Diaconie (eigen werk),  2e collecte Kerkrentmeesters,  uitgangscollecte Missionair werk    

 
COLLECTE 1e KERSTDAG: KERK IN ACTIE                                                                                                                                         
Kinderen in de knel                                                                                                                                                              
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland 
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten... Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse 
vluchtelingenkampen op de winter die komt. De situatie in de vluchtelingenkampen is mensonwaardig. Veel 
mensen bivakkeren noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel wind staat. 
Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangeren, pasgeboren baby’s en chronische zieken. Er is 
geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel geweld tussen verschillende 
bevolkingsgroepen.  
Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom 
geheten, krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie over hun procedure 
en hulp bij het aanvragen van documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten het kamp. Waar 
mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een betere plek.Geef aan de kerstcollecte of maak uw bijdrage 
over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Geef Licht’, of doneer online. Hartelijk dank                                                                                                                                                                           

 
COLLECTE ZONDAG 27 DECEMBER: PROTESTANTSE KERK                                                                             
Missionair werk.                                                                                                                                                                                 
Daarom Kerst - Iedereen welkom op het Kerstfeest!                                                                                  
Voor christenen draait het kerstfeest om de geboorte van Christus. In Hem gaf God licht in het donker. Dat 
mogen we doorgeven en delen met de mensen om ons heen. De Protestantse Kerk wil een open, 
uitnodigende kerk zijn. Om ook dit jaar, ondanks de coronamaatregelen, de boodschap van Kerst te kunnen 
delen, heeft de Protestantse Kerk met ‘Daarom Kerst’ diverse materialen gemaakt om mensen op een 
aantrekkelijke manier kennis te laten maken met de échte kerstboodschap. Zoals de cd’s van ‘Daarom Kerst’, 
speciaal bedoeld om uit te delen aan buren of vrienden. Voor kinderen is een eigen cd gemaakt.                                                                                                                                                                     
Met uw bijdrage steunt u het missionaire werk van de Protestantse Kerk om zoveel mogelijk mensen te 
bereiken met het goede nieuws van Kerst. U kunt een bijdrage overmaken op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. 
Protestantse Kerk o.v.v. Daarom Kerst.                                                                                                                         
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/collecte en   www.protestantsekerk.nl/kerst                                                          
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?    Hartelijk dank!                                                                          

 
 
 
 

mailto:zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl
http://www.kerkinactie.nl/collecte
http://www.protestantsekerk.nl/kerst


KERKDIENSTEN                                                                                                                                                       
De Kerstnachtdienst (22.00 uur) en de Kerstmorgendienst (10.00 uur) zijn, net als de zondagmorgendiensten, 
te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en via Kerkradio.                                                                                                             
Voor wie met eigen Bijbel de Schriftlezingen mee wil lezen, in beide diensten wordt het Kerstevangelie 
volgens Lukas gelezen, Lukas 2 vers 1 – 20.                                                                                                                     
Ineke Sekeris maakte een gedicht bij Kerst dit jaar. Mooi om te delen.  

Kerstmis 2020                                                                                                                                                                                          
De wereld draait als een storm om ons heen,                                                                                                                                                     
de een heeft een gezin, de ander is alleen.                                                                                                                             

Toch gaan we straks kerstmis vieren.                                                                                                                                                             
Elk jaar de bomen weer versieren.                                                                                                                                                             

Ook in oorlogstijd bleef men kerst beleven,                                                                                                                             
al stonden de huizen soms te beven.                                                                                                                                                            
Maar warmte zocht men bij elkaar,                                                                                                                                                                          
en dat doen we ook weer dit jaar.                                                                                                                                                  

Stuur een kaartje, of bel iemand even.                                                                                                                                                                      
Het is een lichtpuntje in het leven.                                                                                                                                                    
Als wij allemaal even nadenken,                                                                                                                                                     

kunnen we zelf wat liefde schenken.                                                                                                                                                                    
Dan wordt Kerstmis weer een feest,                                                                                                                             

misschien zo mooi als het nooit is geweest.   
 
KOMENDE ZONDAG 27 DECEMBER                                                                                                                                              
Op deze derde Kerstdag hoopt ds. Th. Wegman uit Zeist bij ons, in een gezamenlijke dienst met de 
Gereformeerde Kerk, voor te gaan. Ds. Wegman legt als Bijbellezing het indrukwekkende bericht aan ons 
voor over de kindermoord in Bethlehem en de vlucht naar Egypte. De twee Bijbelgedeelten zijn Jeremia31 
vers 15 -17 en Matteüs 2 vers 13 – 18.      

 
DONDERDAG 31 DECEMBER – OUDEJAARSAVONDDIENST                                                                                                                    
De laatste dag van het kalenderjaar 2020. In een Oudejaarsavonddienst, die om 19.00 uur begint, sluiten we 
in een gezamenlijke dienst voor Gods aangezicht dit jaar af. Ds. Evelien Barendregt hoopt voor te gaan in de 
dienst, die vanwege de livestream in onze kerk gehouden wordt.                                                                                   

 
VRIJDAG 1 JANUARI                                                                                                                                                 
Over de drempel naar een nieuw jaar, 2021. Om 10.30 uur kunnen we, weliswaar op afstand, maar toch 
samen verbonden zijn om ons vertrouwensvol open te stellen voor Gods leiding en samen te bidden: ´Heer, ik 
leg mijn leven en mijn tijden in uw handen´.                                                                                                            

 

ZONDAG 3 JANUARI                                                                                                                                             
Epifanie, zo heet deze eerste zondag van het nieuwe kalenderjaar. Epifanie betekent ´verschijning´ en wil 
zeggen dat het Licht voor de wereld, Christus Jezus, verschenen is. Kerst, als Lichtfeest, zingt dus nog even 
door het nieuwe jaar in. Sterker nog, zoals 25 december bij ons in het Westen van de wereld Kerstfeest is, zo 
is deze dag Epifanie het eigenlijke Kerstfeest voor de Oosters Orthodoxe Kerk (officieel 6 januari). In hun 
traditie ligt de nadruk dan ook vooral op het licht – feest van Gods Licht, reddend verschenen in een donkere 
wereld. De drie Bijbelgedeelten die vanaf deze zondag vaak centraal staan in de kerkelijke traditie zijn: De 
Wijzen uit het Oosten, De Doop van Jezus en De Bruiloft in Kana. Te beginnen met de eerste. In de 
Katholieke traditie wordt deze zondag dan ook wel Driekoningen genoemd. 

 
OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                                                
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Aart Langerak, werd langere tijd geleden geopereerd vanwege prostaatkanker. Die operatie is toen goed 
verlopen. Toch is onlangs een nieuwe kleine aandoening gevonden, die gelukkig goed te behandelen is. 
Daartoe moet Aart de komende tijd 36 korte bestralingen ondergaan. We wensen Aart, samen met zijn vrouw 
Anneke, Gods beschermende nabijheid toe en vertrouwen in Zijn leiding.                                                                   
Voor allen die deze dagen oog in oog staan met verdriet, gemis of moeite met alleen zijn – ondersteunend en 
bemoedigend kan het zijn om eens wat te bladeren in de Psalmen. Zo zegt Psalm 31 ´Bij U, Heer, schuil ik; U 
bent mijn rots, mijn vesting; in uw handen leg ik mijn leven, Heer, trouwe God, U verlost mij´.                                            
Van harte Gods nabijheid voor allen.                                                                                                                            

 
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!   

 
#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 
voorgenomen initiatieven vanwege corona door kunnen gaan. Wellicht kan deze informatie daarom nog 
verder ondersteunend 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 organisaties anderen een plek om elkaar te helpen. Het platform is te bereiken via 
www.nietalleen.nl en 0800-1322. 

 
DIACONIE                                                                                                                                                                                
De gemeenteleden die kosten gemaakt hebben voor rekening van de diaconie, worden vriendelijk verzocht de 
declaratie voor het eind van het jaar in te dienen bij de administrateur:                                                                                                                                                                      
C. Schipper, Gildelaan 4.                                                                                                                                                    
Bij voorbaat dank. 

Een groot aantal leden maakt gebruik van de bank om hun gaven te doen. Voor wie ter compensatie van de 
gemiste normale collecten in de diensten ook per bank  wil meedoen, volgt hier het bankrekening nummer: 
NL96 RABO 0373 7105 18 t.n.v. Diaconie Ned. Herv. Gemeente Zevenbergen.  Wij zijn er u dankbaar voor 
dat u ons in staat stelt goede doelen te steunen.       
 
VAKANTIE PAULINE KRANENDONK                                                                                                                                   
Kerkelijk werker Pauline Kranendonk heeft vakantie van donderdag 24 december t/m zondag 3 januari.  
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