
 
 
 

                                                                                                                                                                                                        

 ZONDAGSBRIEF  8 

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

Welkom! 
 

21 februari 2021    24e jaargang, week 8                               e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
Voorganger mw. P. Kranendonk, ‘s Gravendeel  
Ouderling van dienst mw. M. Latour     
Organist dhr. A van Muijen  
Koster dhr. J. Van der Stelt 
 
 
COLLECTES 21 FEBRUARI                                                                                                                                      
1e collecte Diaconie,  2e collecte Kerkrentmeesters,  uitgangscollecte  Werelddiaconaat Moldavië. 
COLLECTE WERELDDIACONAAT; KERK IN ACTIE                                                                                                                    
Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen                                                                                                                         
Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te 
zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen 
alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te 
zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden 
jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.                                           
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare mensen in 
Moldavië. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA0 457 457 457 t.n.v. Kerk in 
Actie o.v.v. Moldavië februari.                                                                                                                                      
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?                                                                                          
Hartelijk dank 
KOMENDE ZONDAG 21 FEBRUARI, EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD                                          
Met deze zondag begint de voorbereidingstijd naar Pasen. Een periode van zes weken, met zes 
voorbereidingszondagen. Die weken worden wel de lijdensweken genoemd, omdat er in deze aanlooptijd 
naar Pasen veel wordt stilgestaan bij het lijden van Jezus.                                                                                                                                 
De periode wordt ook wel Veertigdagentijd genoemd. Vanaf Aswoensdag, afgelopen woensdag, 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 Vastentijd genoemd.                    
De liturgische kleur die hoort bij voorbereiding, inkeer en bezinning is paars. Daarom hangt er vanaf deze 
zondag ook weer een paars antependium aan de preekstoel in de kerk.                                                                         
Elke zondag in deze periode heeft in de oude kerkelijke traditie een Latijnse naam. Deze eerste zondag heet 
Invocabit. ´Aanroepen´ betekent dat. De namen zijn altijd ontleend aan een Bijbeltekst. Deze naam is 
ontleend aan Psalm 91 waar de Here God in het 15e vers zegt: ´als je Mij aanroept, zal Ik bij je zijn´. Een 
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bemoedigende naam dus. Onze kerkelijk werker Pauline Kranendonk hoopt in deze dienst voor te gaan. 
DE KOMENDE WEEK                                                                                                                                            
Dinsdag 23 februari        20.00 uur            Kerkenraadsvergadering (via Teams).                                                
Donderdag 25 februari   19.45 uur            Oriëntatie groep  

 

VOLGENDE WEEKZONDAG, 28 FEBRUARI, TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD                                                                                                                                             
De tweede zondag in de Veertigdagentijd heeft de naam Reminiscere. ´Gedenken´ betekent dat. Ontleend 
aan Psalm 25. In het zesde vers klinkt het gebed: ´Heer, gedenk mij´, of ´denk aan mij´. Het Heilig 
Avondmaal vieren doe je in principe samen, door in Jezus naam elkaar brood en wijn aan te reiken. We 
hopen dat we dat in de loop van dit kalenderjaar weer kunnen doen. Nu moet het nog op afstand, maar wel 
in verbondenheid, met elkaar, en bovenal met de Heer van de kerk. Zondag 28 februari vieren we die 
Maaltijd dus weer op deze bijzondere manier. Als we vooraf aan de dienst zelf wat brood en wijn of 
druivensap klaarzetten, vieren en gedenken we samen. 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                                         
Op zaterdag 13 februari, is in de leeftijd van 83 jaar overleden mw. M.J. Vos-van Mourik (Riet). Zij woonde 
tot voor kort, samen met haar zoon Piet, maar de laatste maanden op een veilige plek in de Zeven Schakels. 
Op vrijdag 19 februari is er afscheid van haar genomen.  Mocht u de familie willen condoleren met haar 
overlijden, dan kunt u een kaart schrijven naar het correspondentieadres, op te vragen via emailadres 
bovenaan de zondagbrief. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte en Gods nabijheid toe bij 
dit verlies.                                                                                                                                                              
Dhr. G. Crezee en zijn vrouw mw. F. Crezee-Hoiting  hebben beiden corona. Ze worden verzorgd op een 
covid afdeling in Dongen. Een onzekere tijd voor hen en hun familie. Zeker ook omdat dhr. Crezee ernstig 
ziek is door leverkanker. Dat zij mogen weten dat God hun houvast is en bij hen is in de tijd die voor hen ligt.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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. Wel is er in de 
livestream kerkdienst een moment voor de kinderen. Komende zondag wordt er in dat moment een begin 
gemaakt met het Paasproject. Als het goed is hebben de kinderen in deze afgelopen week een boekje en 
een poster thuis gekregen, wat hoort bij dit project. Verder materiaal, om met je kind te gebruiken (o.a. ook 
het projectlied, wat tijdens het kindermoment te horen is), is te 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.  

 

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. 
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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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