
 
 
 

                                                                                                                                                                                                        

 ZONDAGSBRIEF  7 

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

Welkom! 
 

14 februari 2021    24e jaargang, week 7                               e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
Voorganger ds. G. J. Röben, Heerde  
Ouderling van dienst mw. H. Van Rijn     
Organist dhr. A van Muijen  
Koster dhr. R. Schreurs 
 
 
 
COLLECTES 14 FEBRUARI                                                                                                                                      
1e collecte Diaconie,  2e collecte Kerkrentmeesters,  uitgangscollecte  Stichting Gave. 
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(s) met je kind(eren) kan gebruiken. Mocht er een keer geen kindermoment zijn, 
dan is het materiaal evengoed te gebruiken. Je kunt het per zondag vinden op de website: 
www.bijbelbasics.nl Om in te loggen gebruik je als gebruikersnaam mjslikke@gmail.com En als wachtwoord: 
Zomer2020 Kies rechtsboven voor Bijbel Basics en je ziet het programma voor de betreffende zondag. 
Hopelijk kun je zo, ook samen met je kind(eren), betrokken blijven.  

 

ASWOENSDAG – BEGIN VAN DE VEERTIGDAGENTIJD                                                                                                           
Komende woensdag 17 februari, wordt Aswoensdag genoemd. Vanaf die dag tot en met de Stille Zaterdag 
voor Paaszondag telt deze periode 40 dagen, de zondagen niet meegerekend. ´Veertig´ heeft in de bijbel de 
betekenis van inkeer, bezinning, verstilling, voorbereiding. Zoals bijvoorbeeld het volk Israël veertig jaren 
door de woestijn trok, voordat zij het beloofde land binnen mochten trekken. En Jezus veertig dagen zich 
vastend en biddend terugtrok in de woestijn en door de duivel op de proef werd gesteld. De naam 
Veertigdagentijd heeft dus goede Bijbelse papieren. De naam roept op tot bewustwording: waar gaat het 
echt om in ons leven, wat doet er werkelijk toe? Soms kiezen mensen voor een vorm van vasten in deze tijd, 
ter ondersteuning van die bewustwording. De periode wordt dan ook wel (m.n. in de Rooms Katholieke 
traditie) Vastentijd genoemd.     
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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 

 

ACTIVITEITEN IN DE WESTHOEK                                                                                                                                                        
In verband met de coronamaatregelen gaan de gespreksgroep van dinsdag 16 februari en de weeksluiting 
van vrijdag 19 februari niet door.  

 

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!  

 

VAKANTIEWEEK DOMINEE                                                                                                                                             
Komende week is het voorjaarsvakantie, niet alleen voor de scholen, maar ook voor onze dominee. Vanaf 
maandag 22 februari hoopt hij weer present te zijn.  

 

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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