
 
 
 

                                                                                                                                                                                                        

 ZONDAGSBRIEF  9 

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

Welkom! 
 

28 februari 2021    24e jaargang, week 9                               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  
 
COLLECTES 28 FEBRUARI                                                                                                                                      
1e collecte Diaconie,  2e collecte Kerkrentmeesters,  avondmaalscollecte Het Rode Kruis, voedselhulp. 

COLLECTE HEILIG AVONDMAAL                                                                                                                                
Het Rode Kruis slaat alarm om de stijgende voedselnood wereldwijd.                                                                                                      
De voedselnood verergert door de coronacrisis, maar was al ernstig vanwege vele andere rampen. 
Wereldwijd hadden miljoenen mensen al hulp nodig als gevolg van langdurige conflicten, extreem weer door 
klimaatveranderingen en sprinkhanenplagen.                                                                                          
Coronamaatregelen in veel landen zorgen ervoor dat mensen hun werk niet meer kunnen doen. Zonder 
inkomen kunnen ze geen maaltijden meer betalen. Lockdowns verstoren ook de voedselproductie en 
distributie.                                                                                                                                                                        
Het Rode Kruis zet alles op alles om te voorkomen dat mensen ziek worden of overlijden door 
voedselgebrek. We verstrekken maaltijden, voedselpakketten en voedselbonnen om eten te kopen.          
Ook in Nederland en het Caribisch gebied is het aantal mensen dat afhankelijk is van voedselhulp snel 
toegenomen.                                                                                                                                                                        
Steunt u de voedselhulp van het Rode Kruis met een gift? U kunt een bijdrage overmaken naar                                 
NL02 INGB 0000 0051 25 t.n.v. het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag.                                                            
Hartelijk dank!                                                                               
KOMENDE ZONDAG 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´. Verbondenheid met 
de Heer, waar deze naam naar verwijst, klinkt mooi, maar hoe doe je dat? Daar gaat het in de kerkdienst 
over. Lukas 24 vers 13 – 32 is het Bijbelgedeelte wat daarbij gelezen wordt (vreemd om een Paasbericht te 
lezen in de Lijdenstijd, maar in de dienst wordt dat toegelicht). We vieren ook het Heilig Avondmaal. In 
principe doe je dat 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. Maar deze zondag vieren we de Maaltijd nog op afstand, 
maar in verbondenheid. Als we vooraf aan de dienst zelf wat brood en wijn of druivensap klaarzetten, vieren 
en gedenken we samen.                                                                                                                             
VOLGENDE WEEKZONDAG 7 MAART, DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD                                        
Ook deze zondag heeft weer een bijzondere Latijnse naam: Oculi - ‘mijn oog’ betekent dat. Het komt uit 
Psalm 25, vers 15: ´Ik houd mijn oog gericht op de Heer´. Een naam die je zo bepaalt bij je focus: wat is jouw 
oriëntatiepunt in je leven? 

DE KOMENDE WEEK                                                                                                                                                     
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Dinsdag 2 maart       20.00 uur  GGG (fam. Burgers).                                                                              
Woensdag 3 maart   20.00 uur  Missionaire Commissie. 

KERKBALANS 2021 “GEEF vandaag VOOR DE KERK van morgen”                                                                                      
Nog niet gereageerd op de ontvangen uitnodiging? Uw reacties zijn van harte welkom op: 
kerkbalans2021@kpnmail.nl of maak gebruik van de antwoordenveloppe.                                                                           
Wij kunnen niet zonder uw bijdrage  
OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                                                
In de afgelopen week is Ria Hartog, na een aantal maanden opname in de kliniek in Helmond, weer 
teruggekeerd naar huis. Fijn dat Ria weer thuis is. Met haar en haar gezin zijn we daar dankbaar voor. We 
bidden dat de God van liefde en genade ook Ria haar leven omringen en beschermen mag.  

Deze week ontvingen we bericht dat diverse gemeenteleden uit de Westhoek corona hebben.                              
Mw. J.M. Kremers-van Holten was ook getroffen door corona. In het ziekenhuis heeft ze met grote 
wilskracht gevochten tegen het virus, maar donderdag 25 februari is zij op 86 jarige leeftijd overleden. Het is 
nog niet bekend wanneer haar uitvaart plaatsvindt. Haar overlijden is een groot gemis voor haar familie en 
we wensen hen dan ook sterkte en Gods nabijheid toe.                                                                                                                                                                 
Dhr. G. Crezee en zijn vrouw mw. F. Crezee-Hoiting (Prins Clausstraat 38) mogen op korte termijn weer 
naar huis. De zorgen rondom corona zijn voorbij, maar de zorg m.b.t. de leverkanker van dhr. Crezee blijft.                                                                                                                                              
Mw. A. Eland-van de Ree wordt verzorgd op een covid unit van Surplus in Breda. Gelukkig vallen de 
gezondheidsklachten mee voor haar. Haar man vertelde dat als ze corona vrij is, ze i.v.m. dementie wordt 
opgenomen op een veilige afdeling in de Zeven Schakels.                                                                                
Ook mw. A. Lokers-Middelkoop heeft corona. Op het moment van schrijven is niet bekend hoe het met 
haar gaat. Laten we als gemeente biddend om hen heen staan. Dat zij zich gedragen mogen weten door 
God. 

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 verder 
gegaan met het Paasproject. Als het goed is hebben de kinderen inmiddels 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. 

TIENERVIERING                                                                                                                                                          
Deze zondag is er weer Tienerviering voor de oudste groep. We ontmoeten elkaar online via Teams om 
10.00 uur. Het thema van de Tienerviering is vriendschap.  
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). 

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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