
 
 
 

                                                                                                                                                                                                        

 ZONDAGSBRIEF  6 

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

Welkom! 
 

7 februari 2021    24e jaargang, week 6                               e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
Voorganger ds. G. W. Oostermann 
Ouderling van dienst mw. H. Van Rijn     
Organist dhr. A van Muijen  
Koster dhr. H.J. Keur 
 
 
 
COLLECTES 7 FEBRUARI                                                                                                                                      
1e collecte Diaconie,  2e collecte Kerkrentmeesters,  uitgangscollecte  Onderhoud Kerk. 
KERKDIENST KOMENDE ZONDAG 7 FEBRUARI   – KINDERDIENST                                                                                                        
Niet alleen voor de (jong)volwassenen zorgt corona voor een moeilijke tijd, ook voor onze kinderen is dat zo. 
Komende week gaan gelukkig de basisscholen weer open, maar de omstandigheden blijven kwetsbaar. De 
hoogste tijd om onze kinderen daarom in het midden te plaatsen. Temeer daar ook de kindernevendienst al 
een tijd lang stil ligt en ieder gezin alleen voor zichzelf mogelijk iets met het aangeboden materiaal kan doen. 
Vanaf volgende week staat de info daarvoor overigens weer standaard in de Zondagsbrief. Deze keer niet, 
want de hele dienst is met en vooral ook voor onze kinderen. Het thema is ´Je hoeft niet bang te zijn´, rond 
het Bijbelgedeelte Matteüs 14 vers 22 – 33 (Bijbel in Gewone Taal). De uitgekozen muziek, liederen, 
taalgebruik en activiteiten zijn zoveel mogelijk aangepast op hun doelgroep. Ook voor oudere mensen kan 
dit overigens bijzonder verfrissend zijn. Je wordt er weer even kind van! En daarmee staan we midden in het 
Evangelie, waar Jezus zegt ´Als je niet wordt als de kinderen kun je het Koninkrijk van God niet binnengaan´. 
Welkom dus om mee te kijken en te luisteren, voor jong en oud!                                                                                                          
OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                                      
Woensdag 3 februari is overleden mw. T. van Drunen-Voogt in de leeftijd van 85 jaar. Ze woonde in de 
Zeven Schakels (schakel 6/ woning 57). Haar uitvaart vindt plaats in de kerk op woensdag 10 februari om 
14.00 uur. De dienst is bekijken via de livestream van ‘kerkdienst gemist’. Na de dienst zal mw. Van Drunen 
begraven worden op de nieuwe begraafplaats Noordtoren. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen Gods 
liefde en nabijheid toe.                                                                                                                                                                    
Mw. Janny de Vries-Maris mocht na veel weken revalidatie in de Zeven Schakels weer thuis komen. Ze is 
blij om weer thuis te zijn.                                                                                                             

Bij dhr. Chiel de Ruiter was corona geconstateerd. Tijdens een telefoongesprek met hem eerder deze week 
vertelde hij dat hij gelukkig weer aan de beterende hand is.      

Bij Jan Heming, is een klein plekje huidkanker geconstateerd aan zijn hoofd. Vrijdag 5 februari is/wordt dat 
verwijderd. Voor verdere behandeling aan zijn huid krijgt Jan binnenkort lichttherapie. Ook is onlangs een 
niersteen ontdekt, waar hij niet aan geopereerd kan worden. Met medicijnen wordt geprobeerd de groei 
ervan zoveel mogelijk te remmen. We wensen hem, samen met Mies, rust en vertrouwen in Gods zorgzame 
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nabijheid.  

AMBTSONTHEFFING                                                                                                                                                     
Ria Ardon-Petersen, heeft aangegeven te willen stoppen met haar werk als ouderling. De verplichting van 
het ambt is haar nu, ook rond de ziekte van haar man Gerrit, te zwaar. Wel wil ze op den duur bezoekjes 
blijven afleggen en andere activiteiten blijven doen, maar dan op eigen initiatief. We danken Ria bijzonder 
hartelijk voor haar betoonde inzet en wensen haar vertrouwensvolle rust.                                                                                                                                         
 

 

AMBTSDRAGERS                                                                                                                                                            
Zoals U weet hebben  3 mensen zich bereid verklaard een ambt in de kerkenraad te aanvaarden. Er zijn 
echter nog diverse vacatures, o.a. bij de Diaconie. Wij willen u  vragen om namen van mensen die volgens U 
geschikt zijn, aan de scriba, predikant of een ander kerkenraadslid door te geven. Dit kunt u zelf ook zijn 
natuurlijk!  

 

KERKBALANS 2021                                                                                                                                                      
Beste gemeenteleden. Door diverse omstandigheden, Corona en het wegvallen van vrijwilligers, wordt de 
actie kerkbalans 2021, pas de komende weken gehouden.                                                                                     
Gemeenteleden met een ons bekend e-mailadres ontvangen een uitnodiging om aan de actie kerkbalans 
2021 deel te nemen per e-mail. Bij de overige gemeenteleden zal een uitnodiging bezorgd worden.                                                                    
Voor reacties op de actie kerkbalans 2021is een e-mail adres beschikbaar:                                            
kerkbalans2021@kpnmail.nl                                                                                                                                             
Wij hopen op vele positieve reacties.                                                                                                                                    
Geef vandaag voor de kerk van morgen.                                                                                                                   
College van Kerkrentmeesters 

 

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).  

 

VEERTIGDAGENTIJDKALENDER                                                                                                                                                                 
In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is. 
De kalender daagt ons uit tot bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen. 
De veertigdagentijdkalender 2021 met het thema ‘Ik ben er voor jou’ is te bestellen via de website van de 
PKN: 
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/ 
U kunt hem ook bestellen door een mail te sturen naar Ellen Bakker: ellen@bakkerworld.nl 
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