
 
 

                                                                                                                                                                                                        

 ZONDAGSBRIEF  13 
Nederlands Hervormde Gemeente Zevenbergen 

(T)Huis aan de Markt. 
Welkom! 

 
28  maart 2021    24e jaargang, week 13                              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  MAART                                                                                                                                      
1e collecte Diaconie,  2e collecte Kerkrentmeesters,  uitgangscollecte  Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat     

 

ZOMERTIJD                                                                                                                                                                                              
In de nacht van komende zaterdag op zondag gaat de zomertijd in. De klok gaat dan een uur vooruit. Zorg 
dus dat je zondag op tijd verbonden bent of aanwezig bent voor de kerkdienst!                                  

 

KERKDIENST KOMENDE ZONDAG 28 MAART, PALM- EN PASSIEZONDAG                                                                             
Zondag Palmarum´ is de officiële naam voor deze zesde en laatste zondag voor Pasen. Goed vertaald: 
Palmzondag, of beter, Palm- en Passiezondag. De naam Palmzondag betrekt je bij het moment in de bijbel 
waarop Jezus op een ezeltje binnenrijdt in Jeruzalem en Hij verwelkomd wordt door mensen die juichend 
met palmtakken staan te zwaaien. Het tweede deel van de naam, Passiezondag, betrekt je tegelijkertijd bij 
het vervolg van de weg die Jezus daarna ging. Passie betekent lijden. Zijn weg werd een lijdensweg, een Via 
Dolorosa. Een lied zegt: ´Heden Hosanna, morgen Kruisigt Hem!´ Over die gelaagdheid, die dubbele 
betekenis, gaat het deze zondag in de kerkdienst. Uit de bijbel worden de volgende gedeelten erbij gelezen: 
Matteüs 21 vers 6 – 9 en Matteüs 27 vers 15 – 17.                                                                                                                                                       
In deze kerkdienst wordt ook formeel afscheid genomen van de ambtsdragers 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. Naast deze ambtsdragers wil Arnold Pol mee gaan doen in het team 
van de kerkrentmeesters. Een mooi bericht.    

 
TIENERVIERING                                                                                                                                                                               
Deze zondag is er weer Tienerviering voor de oudste groep. We ontmoeten elkaar online via Teams om 
10.00 uur. Thema = keuzemomenten op Goede Vrijdag.   
 

DE KOMENDE WEEK                                                                                                                                       
Zondag    28 maart    10.00 uur  Tienerviering oudste groep online meeting        
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STILLE WEEK                                                                                                                                                                  
Bij deze Zondagsbrief is een bijlage gevoegd met meer informatie over de korte avonddiensten die in de 
komende Stille Week, telkens om 19.30 uur, via de livestream en kerkradio te volgen zijn.  

COLLECTE HEILIG AVONDMAAL GOEDE VRIJDAG                                                                                                                     
Stichting Komma                                                                                                                                                                            
Toen Jasmin de Hond in 1980 op 30-jarige leeftijd te horen kreeg dat ze zou komen te overlijden, liet zij aan 
haar twee jonge kinderen Marc(3) en Michel(1) een geluidsbandje na, op deze manier gaf ze haar kinderen 
een cadeau om haar aanwezigheid te kunnen blijven voelen. 40 jaar later herhaalde de geschiedenis zich 
voor haar oudste zoon Marc. Ook hij kreeg te horen dat hij zijn 2 jonge kinderen  niet zou zien opgroeien. 
Marc bersloot het geluidsbandje van zijn  moeder een moderne twist te geven. Dit deed hij op verschillende 
manieren, o.a. door zich op beeld te laten interviewen over zijn leven en kaarten te schrijven voor speciale 
gelegenheden. Zo kreeg Marc de kans om voor zijn kinderen zijn gedachtes, herinneringen en aanwezigheid 
achter te laten op een manier die Marc en Michel hebben gemist van hun moeder. Dit bracht zijn broers op 
het idee om ter nagedachtenis van de kinderen van Marc een stichting in het leven te roepen. Er komt vaak 
al zo veel bij de primaire zorg van een uitbehandelde ouder kijken, dat het heel logisch is iets blijvends 
achterlaten voor de kinderen erbij inschiet. Precies daarmee helpt stichting ‘Komma’.  Een Komma is een 
memorybox met daarin een professioneel opgenomen videoportret en drie wenskaarten met een 
persoonlijke boodschap voor het kind, bijvoorbeeld ter ere van eindexamen, bruiloft of geboorte kinderen. 
Voor meer informatie www.stichtingkomma.nl. Dank u wel!      

 

WEEKSLUITINGEN IN DE WESTHOEK                                                                                                                              
De weeksluiting op 2 april gaat niet door. De weeksluitingen starten waarschijnlijk  weer op 16 april.    

 

THE PASSION                                                                                                                                                                                  
Dit jaar kan The Passion gelukkig wel weer doorgaan, maar helaas nog zonder publiek. Op Witte 
Donderdag, 1 april, wordt The Passion live uitgezonden vanuit Roermond en begint om 20.30 uur, NPO 1. 
Meer informatie: petrus.protestantsekerk.nl/thepassion       
 

VOLGENDE WEEK ZONDAG 4 APRIL, PASEN                                                                                                               
De Heer is waarlijk opgestaan!´. Het is de uitroep, de vreugdegroet, waarmee de christenen elkaar al 
eeuwenlang op deze morgen begroeten. Vrouwen waren de eerste verkondigers van dit groots Evangelie in 
de geschiedenis: ´we hebben de Heer gezien!´. Pasen: de spectaculaire doorbraak door het duister van 
kwaad, dood en vernietiging. Christus Jezus, Overwinnaar. De Nieuwe Mens, de Eerste, van het Koninkrijk 
van God. Wat een impact als je gaat beseffen dat wij daarbij uitgenodigd worden, deel mogen krijgen aan die 
geweldige overwinning. Laten we hopen en bidden dat het deze Paasmorgen, weliswaar nog zonder 
samenzang, maar wel met mooie muziek, een veelzeggend Paasfeest mag worden, samen met elkaar en 
dichtbij de Opgestane Heer. Het paarse antependium, dat gedurende de Veertigdagentijd op de preekstoel 
heeft gehangen, is vanaf deze morgen vervangen door het witte. Wit, kleur van hemels licht en voluit leven.   

 
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     
 

KERK VANAF PASEN WEER OPEN                                                                                                                           
Vanaf volgende week zondag 4 april, Eerste Paasdag, willen we weer maximaal 30 mensen welkom heten in 
de dienst. Het is, net als voorheen, wel weer nodig om ons van tevoren 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 Omdat de besmettingscijfers momenteel nog zorgelijk zijn, vinden we het belangrijk om 
de nodige voorzorgmaatregelen in acht te nemen. Daarom verzoeken we ieder om met mondkapje op de 
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kerk binnen te komen en om ook zo weer na de dienst de kerk te verlaten. Vooral ook de mensen die extra 
kwetsbaar zijn verzoeken we om hier zorgvuldig mee om te gaan.  
 

 

 
KINDERNEVENDIENST EN KINDEROPVANG (CRÈCHE) VANAF PAASZONDAG                                                            
Ook mensen die met hun jonge kinderen vanaf volgende week naar de kerk willen komen, zijn van harte 
welkom. Geef je op bij Ria Ardon. Tel.: 0168-324387. Mail: ria.ardon@hetnet.nl En geef dan aan haar door 
dat je graag wilt dat je kind(eren) naar de crèche of kindernevendienst gaat. Er wordt dan voor gezorgd dat 
die mogelijkheid er is.                                                                                                                                                     
Nog niet met je kind(eren) naar de kerk? In de livestream kerkdienst is er 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.                      
 
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. Voor meer informatie over de inschrijving, hou de instagram, whatsapp en email in de gaten!  

                            

 

mailto:ria.ardon@hetnet.nl
http://www.bijbelbasics.nl/
mailto:marjaoostermann@gmail.com
mailto:w_waal@hotmail.com


 
 

                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                          


