
 
 

                                                                                                                                                                                                        

 ZONDAGSBRIEF  10 
Nederlands Hervormde Gemeente Zevenbergen 

(T)Huis aan de Markt. 
Welkom! 

 
7 maart 2021    24e jaargang, week 10                               e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
Voorganger ds. G.W. Oostermann  
Ouderling van dienst mw. E. Ardon     
Organist dhr. A van Muijen  
Koster dhr. H.J. Keur 
 
COLLECTES 7  MAART                                                                                                                                      
1e collecte Diaconie,  2e collecte Kerkrentmeesters,  uitgangscollecte Kerk in Actie: Voorjaarszending.   
COLLECTE: KERK IN ACTIE ;VOORJAARSZENDING                                                                                  
Jeannet Bierman is voorjaar 2020 begonnen aan de voorbereiding voor haar uitzending naar Colombia. Ze 
gaat daar lesgeven aan de Fundacion Universitaria Bautista in Cali, een theologisch instituut waar studenten 
worden voorbereid op hun taak als predikant of kerkelijk werker. Deze universiteit wil hen een goede 
opleiding aanbieden, zodat zij in hun kerk en buurt de mensen kunnen bijstaan in de moeilijke situatie in 
Colombia. In verband met de coronacrisis is haar vertrek naar Colombia uitgesteld. In 2021 wordt opnieuw 
bekeken of en wanneer vertrek naar Colombia mogelijk is.                                                                                                       
Hiervoor werkte Jeannet als coördinator van buurt- en kerkhuis De Paardenberg in de multiculturele en 
multireligieuze Haagse wijk Transvaal. Veel van die ervaring kan ze ook inzetten in haar toekomstig werk in 
Colombia. “Net als ik als diaconaal werker begin met luisteren naar de vragen van de buurtbewoners van de 
wijk Transvaal zal ik ook in Colombia eerst proberen te verstaan wat er leeft onder de studenten en in de 
samenleving en de kerk voordat ik les ga geven. Zending bestaat immers bij de gratie van wederkerigheid”, 
aldus Bierman.                                                                                                                                                                           
Helpt u mee deze uitzending mogelijk te maken? Maak dan uw bijdrage over op                                                             
Nl 89 ABNA 0457 457 457 onder vermelding van ‘Bierman in Colombia’. Hartelijk dank! 
KOMENDE ZONDAG 7 MAART, DERDE IN DE VEERTIGDAGENTIJD                                                                        
Door de coronacrisis worden we behoorlijk beperkt in onze vrijheid. Vrijheid is een groot goed! Dat blijkt nu 
wel. Wat is de waarde dan van vrijheid? Hoe gaan we daarmee om? Leert de bijbel ons daar iets over? 
Misschien helpt de naam van deze derde zondag in Veertigdagentijd daar ook wel iets bij: zondag Oculi. 
´Mijn oog’ betekent die naam. Het komt uit Psalm 25, vers 15: ´Ik houd mijn oog gericht op de Heer´. Over 
vrijheid gaat het zondag dus. Een actueel thema, ook met het oog op de naderende verkiezingen. Kijk en 
luister weer mee!                                                                                                                                                         
Bijbelgedeelten.                                                                                                                                                                               
Bij het thema worden de volgende Bijbelgedeelten gebruikt:                                                                                  
Psalm 130 vers 8 (BGT): De Heer zal ons van alle schuld bevrijden.                                                                             
Johannes 8 vers 36: Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.                                                                
1 Petrus 1 vers 18: U weet toch dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht, maar 
met kostbaar bloed, van een Lam zonder smet of gebrek, van Christus?                                                                                             
1 Petrus 2 vers 16: Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar 
handel als dienaren van God.                                                                                                                                                     
Galaten 5 vers 1 (BGT): Christus heeft ons bevrijd. Daardoor kunnen we als vrije mensen leven. Houd dus 
vol en laat niemand je weer slaaf maken.                                                                                                                              
Matteüs 11 vers 28-30 – Jezus zegt: Neem mijn juk op je, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.                                   
Galaten 5 vers 13: Misbruik je vrijheid niet om je eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde.                                                                                                                                                  
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VOLGENDE WEEKZONDAG 14  MAART, VIERDE IN DE VEERTIGDAGENTIJD                                                                                                                
Laetare´ heet deze zondag. ´Verheugt u!´ betekent dat. Het komt uit Jesaja 66 vers 10. Midden in deze tijd 
van inkeer en bezinning is dit plotseling een naam die even opveert, aandacht vraagt voor de vreugde waar 
we naartoe onderweg zijn. We gaan immers richting Pasen! Het vreugdefeest van Jezus´ grote overwinning 
en opstanding! Een bemoedigende ondersteunende naam, zo midden in deze bezinningstijd.  We schenken 
op deze zondag ook in het bijzonder aandacht aan het belang van het gebed voor gewas en arbeid. 
Concreet, omdat in het voorjaar weer veel natuur uitloopt, veel ingezaaide gewassen ontkiemen, waar 
groeikracht voor nodig is, maar wat niet vanzelfsprekend is. Groeikracht en energie voor onze arbeid, 
denkkracht en creativiteit is gave van God. Daarom is het goed om daar jaarlijks bewust bij stil te staan. 

DE KOMENDE WEEK                                                                                                                                       
Donderdag 11 maart   10.00 uur   Moderamen  
GEANNULEERDE ACTIVITEITEN IN DE WESTHOEK                                                                                                 
Ook in maart gaan de weeksluitingen en de gespreksgroep in de Westhoek niet door.                                                                                                                          
OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                                           
De uitvaart van Mw. J.M. Kremers-van Holten, overleden op 25 februari, vindt plaats op vrijdag 12 maart in 
afscheidslocatie ‘De Vier Jaargetijden’ in Roosendaal. Mocht u de familie van mw. Kremers willen condoleren 
met haar overlijden, dan kunt u een kaart sturen naar Marja Smits-Kremers, Stationsstraat 23 4761 BP 
Zevenbergen                                                                                                                                                                                             
Dhr. G. Crezee en zijn vrouw mw. F. Crezee-Hoiting (Prins Clausstraat 38) mochten naar huis terugkeren, omdat ze 
coronavrij zijn. Dhr. Crezee zijn gezondheid gaat achteruit en door de ziekte is het voor hem niet meer mogelijk om uit 
bed te komen. We bidden hem en zijn vrouw Gods zorg, geborgenheid en liefde toe. Mw. J. Lokers-Ruijsch (Prins 
Clausstraat 17) haar dochter heeft een zwaar auto ongeluk gehad. Anita heeft in het ziekenhuis gelegen, maar mag naar 
huis om verder te revalideren van de gebroken ribben en verdere beschadigingen. We wensen haar sterkte en een goed 
herstel toe.                                                                                                                                                         
HOE BLIJF JE MET JE KIND BETROKKEN BIJ DE KINDERNEVENDIENST                                                                  
Op dit moment kunnen we nog 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. De kinderen hebben 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                                                                                                                                                                              
Inmiddels hebben al heel wat gemeenteleden een kaartje door de bus gekregen! Er zijn mooie reacties! Doet 
u ook mee? We gaan door met deze actie tot Pasen! Dit als teken van verbondenheid in een periode waarin 
we elkaar niet veel kunnen zien. 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! Stuur een mailtje naar marjaoostermann@gmail.com                                                                    
Groet, 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 kan ook in de vorm van een e-mail of maak gebruik van de 
antwoordenveloppe.                                                                                                                                                                       
Wij kunnen niet zonder uw bijdrage                                                  
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