
 
 
 

                                                                                                                                                                                                        

 ZONDAGSBRIEF  5 

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

Welkom! 
 

31 januari 2021    24e jaargang, week 5                               e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
Voorganger ds. G. W. Oostermann 
Ouderling van dienst mw. A. Koert    
Organist dhr. A van Muijen  
Koster dhr. C. Bonis 
 
 

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 mailadres 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)    
COLLECTES 31 JANUARI                                                                                                                                          
1e collecte Diaconie,  2e collecte Kerkrentmeesters,  uitgangscollecte  Compassion, sponsor een kind  
KERKDIENST KOMENDE ZONDAG 31 JANUARI                                                                                                             
Er doet een verhaal de ronde over Moeder Teresa, die een weeshuis wilde bouwen in Calcutta. Ze zei tegen 
haar overste: ´Ik heb drie muntstukken en een droom waarin God me vroeg een weeshuis te bouwen´. 
´Moeder Teresa´, zei haar overste vriendelijk, ´met drie muntstukken kun je geen weeshuis bouwen… met 
drie muntstukken kun je eigenlijk helemaal niets´. ´Dat weet ik´, zei ze glimlachend, ´maar met God en drie 
muntstukken kan ik alles´. Wat is dit voor een geloof en geheim van Moeder Teresa? Is dat alleen iets wat bij 
haar hoort? Of zou het een uitnodiging aan ons allen zijn om vooral in geloof je stappen te zetten in je leven? 
En hoe doe je dat dan? Daar gaat het komende zondag over. Het centrale Bijbelgedeelte is Mattheüs 14 
vers 13 – 21.      
VOLGENDE WEEK ZONDAG 7 FEBRUARI – AANDACHT VOOR ONZE KINDEREN                                                        
De Heilig Avondmaalsviering, die voor zondag 7 februari gepland stond, is uitgesteld naar zondag 28 
februari. Omdat de lock down natuurlijk ook de nodige impact heeft op onze kinderen (niet naar school 
kunnen, stress van het thuis moeten blijven, geen kindernevendienst), is het belangrijk om ook als gemeente 
zorgzame aandacht aan onze kinderen te blijven schenken. In het bijzonder ook in de kerkdienst van 7 
februari. De dienst wordt voorbereid met medewerking van de kinderen en het team van de 
kindernevendienst.   
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HOE BLIJF JE MET JE KIND BETROKKEN BIJ DE KINDERNEVENDIENST?                                                           
Op dit moment kunnen we niet naar de kerk en is er dus ook geen kindernevendienst. Meestal is er wel in de 
livestream kerkdienst, vrij snel aan het begin, een moment voor de kinderen. Daarin wordt verwezen naar 
materiaal wat je als ouder met je kind kan gebruiken. Het materiaal kun je per zondag vinden op de website: 
www.bijbelbasics.nl Om in te loggen gebruik je als gebruikersnaam mjslikke@gmail.com En als wachtwoord: 
moniek Hopelijk kun je zo, ook samen met je kind, wat betrokken blijven. En kijk zondag 7 februari mee! 

                                                                                                         
 

OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                                         
Dhr. Johan Maris, onderging afgelopen week een operatie aan zijn hoofd vanwege een aneurysma. De 
operatie is goed verlopen en Johan is inmiddels weer thuis bij Ria. Voorlopig is rust nodig om goed te 
herstellen. Gods beschermende nabijheid wensen we hem, samen met Ria, toe.                                                                                                                                                                          
Dhr. Gert-Jan Jonker, werd afgelopen week kort opgenomen in het ziekenhuis vanwege een niersteen. De 
niersteen is er uit en Gert-Jan is weer thuis. Ook Gert-Jan wensen we vertrouwen toe in de beschermende 
nabijheid van de Here God.                                                                            

Afgelopen weekend heeft mw. T. van Drunen-Voogt haar heup gebroken bij een val. Sindsdien is haar 
gezondheid erg snel verslechterd en verkeert ze in de laatste levensfase. We mogen als gemeente biddend 
om haar heen staan.                                                                                                               

We kunnen elkaar weinig ontmoeten. We missen de gewone spontane gesprekjes, de weetjes over en weer. 
We missen elkaar. De coronacrisis maakt dat pijnlijk duidelijk en is nog niet voorbij. Laten we blijven letten op 
elkaar. Een kaartje, appje of telefoontje kan al veel goed doen. Als de Here God ons toevertrouwt dat Hij ons 
nooit zal verlaten, mogen we dat vertrouwen ook naar elkaar laten blijken, in onderlinge zorg en liefdevolle 
aandacht.    

TIENERVIERING                                                                                                                                                              
Zondag 31 januari is er weer Tienerviering voor de oudste groep (15+). Onze online meeting wordt 
gehouden vanaf 11.15 uur. Leuk als je weer meedoet! De jongeren krijgen een app in onze groepsapp en 
een mail met meer info.                                                                                                                                             
Groeten van Anita Nijhof, Mies Heming en Pauline Kranendonk  
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