
 
 

                                                                                                                                                                                                        

 ZONDAGSBRIEF  
12 

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

Welkom! 
 

21  maart 2021    24e jaargang, week 12                               e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
Voorganger ds. C. Bijman,  Arnemuiden  
Ouderling van dienst mw.  M. Latour    
Organist dhr. A. van Muijen  
Koster dhr. J. Van der Stelt 
 
COLLECTES  21  MAART                                                                                                                                      
1e collecte Diaconie,  2e collecte Kerkrentmeesters,  uitgangscollecte  Onderhoud kerk                                                       
KERKDIENST KOMENDE ZONDAG 21 MAART                                                                                                          
We naderen Pasen. Nog twee voorbereidingszondagen te gaan. De naam van deze vijfde zondag betrekt je 
weer (na de vreugde van de vorige zondag) bij de diepgang van inkeer, bezinning en lijdenstijd. ´Judica´, 
heet deze zondag - ´doe recht´ betekent het. Ontleend aan het gebed waar Psalm 43 mee begint: ´Doe mij 
recht, o God´. Als gastpredikant verwelkomen we ds. C. Bijman uit Arnemuiden.  
KERKDIENST AFSCHEID EN BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS                                                                          
Zondag 28 maart wordt in de kerkdienst formeel afscheid genomen van de ambtsdra gers die hun 
ambtsperiode beëindigd hebben. Daarnaast hopen we de nieuwe ambtsdragers te bevestigen in hun ambt. 
Dit zijn Jan van der Meij als diaken, Bep Hamstra als ouderling, Ellen Bakker als missionair ouderling en 
Lenie Jansen. Lenie 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 komende 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.                                                                                                                                    
OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                     
Margreet Burgers, onderging afgelopen week een buikoperatie. Ze is gelukkig weer thuis en ziet nu een 
herstelperiode van zes weken tegemoet, waarin ze erg rustig aan moet doen.                                                            
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. De kinderen hebben een boekje en een poster thuis 
gekregen, wat hoort bij het Paasproject. 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. 
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DE KOMENDE WEEK                                                                                                                                                         
Dinsdag 23 maart          19.45 uur   Kerkenraadsvergadering (via Teams)                                                      
Woensdag 24 maart      19.00 uur   Tienercatechese (jongste groep)                                                            
Donderdag 25 maart     19.00 uur    Oriëntatiegroep            
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     
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.      

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.      

PAASCHALLENGE                                                                                                                                                          
Dit jaar organiseert de Hervormde Gemeente Zevenbergen met de SPJZ de Paaschallenge!                                           
De paaschallenge is een coronaproof QR-codespel vanuit de PKN, waarbij je als deelnemer een 
'tegenstander' van Jezus bent; je weet alleen niet wie je precies bent. Je worstelt met een van de problemen 
op het gebied van liefde, macht, vrijheid of spiritualiteit, en tijdens het spel merk je dat Jezus op al deze 
gebieden een andere weg gaat. Je legt een tocht af door Zevenbergen waarbij je met de hulp van de 
opgeplakte QR-codes opdrachten krijgt die je helpen erachter te komen wie je bent. 
We organiseren deze tocht op zaterdag 3 april en iedereen is welkom! De tocht zal ongeveer 1 uurtje duren, 
en je kunt je inschrijven met je duo of huishouden op een starttijd; dit om opstoppingen te voorkomen. 
Wanneer je loopt kun je dus ook zelf bepalen. Meer informatie over de inschrijving volgt later, dus hou de 
instagram, whatsapp en email in de gaten!  
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  
DE WEEK VOOR PASEN                                                                                                                                                              
De week voorafgaand aan Pasen wordt wel de Stille of Goede Week genoemd, of Lijdensweek. In die week 
wordt in het bijzonder stilgestaan bij de lijdensweg die Jezus ging. Van maandag tot en met Goede Vrijdag 
worden er korte avonddiensten gehouden in de kerk, die via livestream en kerkradio te volgen zijn. Meer 
informatie erover volgt in de Zondagsbrief van volgende week zondag.  
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 
hoogte gehouden. 
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