
 

                                                                                                                                                                                                      
  

 ZONDAGSBRIEF  3 

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

Welkom! 
 

17 januari 2021    24e jaargang, week 3                            e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
Voorganger ds. G. OOstermann 
Ouderling van dienst mw. H. Van Rijn  
Organist dhr. A van Muijen  
Koster dhr. R. Schreurs 
 
 

COLLECTES 17 JANUARI                                                                                                                                          
1e collecte Diaconie,  2e collecte Kerkrentmeesters,  uitgangscollecte Missionair Werk  

 

COLLECTE PROTESTANTSE KERK: MISSIONAIR WERK                                                                                                    
Een kerk van betekenis                                                                                                                                                       
Op allerlei manieren zoeken gemeenten naar mogelijkheden om van betekenis te zijn voor de mensen in hun 
dorp of stad en verbonden te zijn met hun omgeving. Bijvoorbeeld met een inloophuis waar iedereen welkom 
is, of met een moestuin voor de hele buurt. Of zoals in Beilen met een oecumenisch mobiel kerkje, waar 
mensen een kaarsje kunnen aansteken of een gebedskaart kunnen invullen. Het kleine kerkje, waar ruimte 
is voor één persoon,  nodigt uit tot verstilling.                                                                                                                          
Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk het missionaire activiteiten in het hele 
land. U kunt uw bijdrage overmaken op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Missionair 
Werk januari. Meer informatie op kerkinactie.nl/collecte                                                                                                             
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  Hartelijk dank! 

 

KERKDIENST KOMENDE ZONDAG, 17 JANUARI                                                                                                                    
Nieuwe maatregelen vanwege het coronavirus zijn deze week bekend gemaakt. Voorlopig blijft ons 
kerkgebouw nog gesloten. Maar hoewel het kerkgebouw gesloten is, blijft de kerk van Christus springlevend! 
Dus via livestream en kerkradio gaan de kerkdiensten gewoon door. Deze komende zondagmorgen nemen 
we in het openingsgedeelte van de dienst ruim de tijd voor gebed, omdat we, te midden van zorgen en 
onzekerheid, Gods nabijheid zo nodig hebben. We openen met het gebed van Psalm 80 (´O God van Jozef, 
leid ons verder´), met een prachtig gezongen inleiding door Suzanne van der Velde. En nadat we zelf 
gebeden hebben, bezinnen we ons op het gebed om vergeving uit Psalm 51, waarbij we luisteren naar hoe 
die Bijbelwoorden (onberijmde versie) op muziek zijn gezet (van de CD ´Herademen met de Psalmen´). In 
het verdiepingsmoment gaat het, vanuit Gods Woord, over hoe je toch moedig vooruit kan blijven kijken, het 
verdere nieuwe jaar tegemoet. En hoe je lasten van het verleden los kan laten om als kind van God werkelijk 
vrij te zijn. Het centrale Bijbelgedeelte daarbij is: Genesis 19 vers 15-17; vers 24-26.  

 

KERKDIENST VOLGENDE WEEK ZONDAG, 24 JANUARI                                                                                                               
De bedoeling was om in de kerkdienst van 24 januari afscheid te nemen van vertrekkende ambtsdragers en 
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nieuwe ambtsdragers te bevestigen. Vanwege de lock down moeten we dit uitstellen naar een later moment. 
Verdere keuzes voor deze dienst heb ik nog niet gemaakt. Misschien kan het gaan over de doop van Jezus 
en de machtige woorden uit Jesaja 42 daarbij.  

 

DEZE WEEK                                                                                                                                                               
Donderdag 21 januari Protestantse Viering in de 7-Schakels, voorganger ds. E. Barendregt  

 

OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                                                   
Bezorgdheid is er over het coronavirus en over de nieuwe Engelse variant. We zien uit naar de vaccins, in 
de hoop dat die voldoende bescherming gaan bieden en waardoor het virus op den duur uit zal doven. 
Ondertussen proberen we voldoende afstand te houden en zijn we niet onnodig onderweg. De één heeft er 
meer moeite mee en kampt soms met eenzaamheid, dan de ander. Veel groepsactiviteiten zijn in onze 
gemeente inmiddels tot stilstand gekomen. In hoop op en biddend om nieuwe tijden. ´Omzien naar elkaar´ is 
daarom erg actueel en nodig. De kaartenactie, die in deze Zondagsbrief nog een keer genoemd wordt, is 
daar een eenvoudig helpend initiatief bij. Doe mee! Want een kaartje sturen is zo gedaan, maar het gebaar 
kan hartverwarmend zijn. In alles vergeten we niet en bewaren we in ons hart dat de Here God onze 
schuilplaats blijft. De bijbel getuigt op veel plaatsen ervan. Dat we ons steeds door Hem beschermd en 
bemoedigd mogen weten.                                                                                                                                                                        

Dhr. G. Crezee heeft het slechte bericht gekregen dat hij leverkanker heeft en dat er geen behandeling meer 
mogelijk is. Deze heftige realiteit heeft grote impact op dhr. Crezee en zijn vrouw. Dat God hen mag dragen 
in de tijd die komen gaat en zij zich geborgen mogen weten bij Hem.      

 

ACTIVITEITEN IN DE  WESTHOEK                                                                                                                                                                            
I.v.m. de verlengde lockdown vervallen t/m 9 februari de kerkelijke activiteiten in de Westhoek. Concreet 
betekent dit dat de volgende activiteiten niet doorgaan:                                                                                                      
19-1: geen gespreksgroep                                                                                                                               
22-1: geen weeksluiting                                                                                                                                                    
5-2: geen weeksluiting                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID                                                                                                                                               
Komende week is de jaarlijkse week van gebed voor de eenheid. Geplande samenkomsten daartoe zijn 
helaas afgelast. Maar dankzij uitzendingen op radio en televisie kun je vanuit je eigen woonkamer 
meebidden tijdens deze Week van gebed voor eenheid. Komende zondag 17 januari om 11.00 uur staat de 
wekelijkse BEAM kerkdienst (EO) in het teken van de Week van gebed. Gor Katchikiyan zal tijdens de dienst 
spreken over gebed. Waarom is bidden goed om te doen en hoe werkt het? De dienst is te zien op NPO2 en 
YouTube. Verder zijn er dagelijkse gebedsavonden: via Groot Nieuws Radio kun je van maandag t/m vrijdag 
meebidden van 20.00 uur tot 21.00 uur. De bijeenkomsten staan in het teken van het dagthema én sluiten 
aan op de actualiteit van dat moment. Wil je meer info? Neem dan een kijkje op www.weekvangebed.nl  

 

KAARTENACTIE                                                                                                                                                            
Hoe leuk zou het zijn om van zomaar een gemeentelid een kaartje te krijgen. Dit als teken van 
verbondenheid in een periode waarin we elkaar niet veel kunnen zien.                                                                                                           
En hoe leuk zou het zijn om zelf een kaartje te sturen naar zomaar een ander gemeentelid. Daar wordt toch 
iedereen blij van?                                                                                                                                                                                    
Wilt u/jij ook een paar kaartjes sturen (of af en toe een kaartje), met een hartelijke groet of bemoedigende 
woorden, stuur dan een berichtje naar onderstaand maladres en u ontvangt een naam (of een paar namen) 
uit onze gemeente met adres om het kaartje naartoe te sturen.                                                                                                    
Laten we er met elkaar iets moois van maken!                                                                                                        
Hartelijke groet, Ronald Schreurs, Dingeman Burgers, Hetty van Rijn, Nicole Fioole, Bep Hamstra en Marja 
Oostermann.                                                                                                                                                                     
Mail het liefst naar marjaoostermann@gmail.com Of bel anders naar 06-20148484 (Bep Hamstra).                                 
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Bep Ardon maakt mooie 3d kaarten!                                                                                                                                      
Zij verkoopt ze ten bate van  de Hervormde kerk voor 1 euro.                                                                                          
Adres: Prins Clausstraat 51 in Zevenbergen. Tel. 0168 325759                                                                                                                       
( Let op, men moet wel een mondkapje dragen in de gangen!  En vooraf bellen)   


