
 
 
 

                                                                                                                                                                                                        

 ZONDAGSBRIEF  4 

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

Welkom! 
 

24 januari 2021    24e jaargang, week 4                              e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
Voorganger ds. G. Oostermann 
Ouderling van dienst mw. M. Latour    
Organist dhr. A van Muijen  
Koster dhr. J. van der Stelt  
 
COLLECTES 24 JANUARI                                                                                                                                          
1e collecte Diaconie,  2e collecte Kerkrentmeesters,  uitgangscollecte Onderhoud kerk   
KERKDIENST KOMENDE ZONDAG 24 JANUARI                                                                                                               
Hoe zal onze kerk eruit zien, als straks de coronacrisis voorbij is? Is er dan op zondagmorgen weer een volle 
kerk? Of zijn we misschien inmiddels zo erg gewend geraakt aan de livestreamdiensten dat het 
comfortabeler is om thuis te kijken en zelf te kunnen bepalen hoe lang je wilt kijken en luisteren? Wat speelt 
daar op de achtergrond in mee? Waar zou vooral aandacht voor moeten komen? Is er in de bijbel onderricht 
te vinden, dat ons hierbij helpen kan? Als hoofdgedeelte lezen we Lukas 18 vers 9 – 14. En wat vinden we 
zelf? Daar gaat het komende zondag over.  

NIEUWE AMBTSDRAGERS                                                                                                                                                                  
Het doet ons genoegen u mee te delen dat we drie gemeenteleden bereid hebben gevonden om deel uit te 
gaan maken van de kerkenraad. Zij zouden op deze komende zondag 24 januari bevestigd worden. Het gaat 
om Bep Hamstra-Geleijns als ouderling, Ellen Bakker-Wijnands als missionair ouderling en Jan van der 
Meij als diaken.                                                                                                                                                                                                  
Ook zou er afscheid genomen worden van de diakenen Aart Langerak, Bets Vriens en Piet van 
Hoogdalem, tevens praeses van Kerkenraad en Moderamen.                                                                                                              
Door de  corona-maatregelen kan dit nu nog geen doorgang vinden. In de eerstkomende fysieke kerkdienst 
zullen de nieuwe ambtsdragers alsnog bevestigd worden en, hoewel de ambtstermijn van de vertrekkende 
ambtsdragers komende zondag eindigt, zal er op die bevestigingszondag ook extra aandacht zijn voor hun 
afscheid. Voor nu danken we Piet, Bets en Aart voor hun jarenlange trouwe inzet!                                                                                                                                            
Mara Latour-Swaanswijk, scriba  

OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                       
Dhr M.C.J. (Mees) de Lint, is eind vorig jaar in Polen overleden. Zijn lichaam is vorige week vrijdag naar 
Zevenbergen gebracht. Op vrijdag 22 januari is hij in besloten kring gecremeerd in Roosendaal.  

DEZE WEEK    (Onder voorbehoud i.v.m. mogelijke avondklok)                                                                                                                                                          
Dinsdag            20.00 uur  Missionaire Commissie                                                                                                                  
Donderdag       19.30 uur  Consistorie  
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