
 
 

                                                                                                                                                                                                        

 ZONDAGSBRIEF  
11 

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

Welkom! 
 

14  maart 2021    24e jaargang, week 11                               e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
Voorganger ds. G.W. Oostermann  
Ouderling van dienst mw.  H. van Rijn    
Organist dhr. A. van Muijen  
Koster dhr. R. Schreurs 
 
COLLECTES 14  MAART                                                                                                                                      
1e collecte Diaconie,  2e collecte Kerkrentmeesters,  uitgangscollecte  Biddagcollecte: Kerk in Actie 
Werelddiaconaat 
BIDDAGCOLLECTE KERK IN ACTIE; WERELDDIACONAAT                                                                                                      
Een beter inkomen voor Javaanse boeren in Indonesië                                                                                                                
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. De 
Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn 
van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. De kerk leert boeren ook hoe je 
duurzame landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen gevarieerd kunt koken. Dankzij de 
irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben de boeren de komende jaren grotere opbrengst tijdens de 
oogst. Helpt u mee? Geef boerengezinnen via Kerk in Actie een beter inkomen!                                                                                     
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie Javaanse boeren een beter inkomen te verwerven. 
Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 
o.v.v. Indonesië maart.                                                                                                                                                    
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/40dagentijd  of www.kerkinactie.nl/landbouwindonesie                                              
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  
Hartelijk dank! 
 
KERKDIENST KOMENDE ZONDAG 14 MAART,  VIERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD                                                                           
´Laetare´ is de naam van komende 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. Het Bijbelgedeelte, wat daarbij gelezen wordt, komt uit Psalm 126, m.n. de verzen 5 en 6.                                                                  
OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                                                    
Twee zondagsbrieven geleden was te lezen dat mw. A. Lokers-Middelkoop corona heeft. Inmiddels verblijft 
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in de Zeven Schakels op de revalidatieafdeling om aan te sterken en te revalideren voor ze naar huis kan 
gaan. We wensen haar Gods nabijheid toe en een goed herstel.                                                                                                                                                             
Anneke Langerak-Jongekrijg, van werd afgelopen week een dag opgenomen in het ziekenhuis voor een 
borstoperatie. Anneke is inmiddels weer thuis en is herstellende van de operatie.  Gert-jan Jonker, 
onderging deze week een operatie aan zijn hand. De operatie is goed verlopen en de volgende dag mocht 
hij gelukkig weer naar huis.  Beide mensen wensen we de herstellende kracht van Gods zorgzame nabijheid. 
Onze zorg en gebed is daarnaast voor allen die door moeite en verdriet heen gaan.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

DE KOMENDE WEEK                                                                                                                                                 
Zondag 14 maart  19.00 uur   Tienercatechese, oudste groep   
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.    

KERKDIENST AFSCHEID EN BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS                                                                                                                                          
Zondag 28 maart wordt in de kerkdienst formeel afscheid genomen van de ambtsdragers die hun 
ambtsperiode beëindigd hebben. Daarnaast hopen we de nieuwe ambtsdragers te bevestigen in hun ambt. 
Eerder zijn als nieuwe ambtsdragers al genoemd Jan van der Meij als diaken, Bep Hamstra als ouderling 
en  Ellen Bakker als missionair ouderling. Een nieuwe naam is Lenie Jansen. Zij wil binnen het ambt van 
diaken voorzitter worden van onze kerkenraad en van ons moderamen. Henk Malipaard wil in het ambt van 
diaken herbevestigd worden. We zijn blij en dankbaar voor de bereidheid van deze mensen om deze stap te 
zetten. Mochten er, om wat voor reden dan ook, toch bezwaren zijn of vragen leven over de genoemde 
namen, dan kan dat tot uiterlijk zondag 21 maart kenbaar gemaakt worden aan de kerkenraad. Naast deze 
ambtsdragers wil Arnold Pol mee gaan doen in het team van de kerkrentmeesters. Een mooi bericht. Hij 
wordt (nog) geen ambtsdrager.  

WANNEER GAAT DE KERK WEER OPEN                                                                                                                               
Op zondag 28 maart worden de aftredende en aantredende ambtsdragers uitgenodigd in de kerk, met één 
introducé. Daarna, vanaf zondag 4 april, Pasen, willen we weer maximaal 30 mensen welkom heten in de 
dienst. Het is, net als voorheen, wel weer nodig om ons van te voren ervoor op te geven. Dat kan in de 
voorafgaande week tot en met vrijdag (Goede Vrijdag) bij Ria Ardon. Tel.: 0168-324387. Mail: 
ria.ardon@hetnet.nl In de voorafgaande week aan Pasen, de Stille of Goede Week, zijn er van maandag tot 
en met Goede Vrijdag wel avonddiensten, maar die zijn alleen via de livestream en kerkradio te volgen.  

PAASGROETEN                                                                                                                                                            
Als vervolg op de succesvolle digitale kerstgroeten actie organiseren we nu een paasgroeten actie. Hoe leuk 
is het om elkaar weer eens (digitaal) te zien! Als zo veel mogelijk mensen meedoen dan gaat dat lukken. 
Hoe werkt het? U neemt een kort filmpje op (groet, bemoediging of …) en stuurt dat naar Wilbert van der 
Waal (whatsapp: 0612-746366 of email: w_waal@hotmail.com). Wilbert zorgt dat alles netjes achter elkaar 
uitgezonden kan worden. We krijgen het dan te zien na de dienst van 1e paasdag. Uiterste inleverdatum: 
donderdag avond 1 april. Voor vragen: Dingeman Burgers 0651-550575. 

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                                                  
MOGELIJKE ADOPTIE PROTESTANTSE GEMEENTE MOERDIJK                                                                                            
De Protestantse Gemeente Moerdijk is een kleine gemeente en heeft ons gevraagd of wij een mogelijke 
adoptie van hun gemeente zouden willen overwegen. De kerkenraad staat daar in eerste instantie niet 
onwelwillend tegenover. Daarom gaat er binnenkort gestart worden met een eerste verkennende fase. Dit 
gebeurt onder leiding van Jack de Koster. Hij is een door de PKN aangestelde extern deskundige. Mochten 
er verdere stappen in dit proces gezet gaan worden, dan worden we daar tijdig en zorgvuldig van op de 
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hoogte gehouden.                                                                                                                                   
 

                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                          


