
 
 

                                                                                                                                                                                                        

 ZONDAGSBRIEF  14 
Nederlands Hervormde Gemeente Zevenbergen 

(T)Huis aan de Markt. 
Welkom! 

 
4 april  2021    24e jaargang, week 14                              e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
Voorganger ds. G.W. Oostermann  
Organist dhr. A. van Muijen  
 
 
COLLECTES  4 APRIL                                                                                                                                        
1e collecte Diaconie,  2e collecte Kerkrentmeesters,  uitgangscollecte  Kerk in Actie: Werelddiaconaat  

PAASCOLLECTE: KERK IN ACTIE;  WERELDDIACONAAT                                                                                                         
Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika                                                                                                 
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en 
gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% 
van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met 
christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te 
doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden 
gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van 
trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze 
nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 
jongeren huiswerkbegeleiding. U kunt dit werk steunen via de collecte in onze kerk.                                                         
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika.                                                                          
Dank u wel! 
KOMENDE 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. Het Bijbelgedeelte wat centraal staat, is Johannes 20 vers 1 – 8. Met maximaal 30 
mensen mogen we weer samenkomen in de kerk. Weliswaar nog zonder samenzang, maar wel met mooie 
muziek, samen met de muziek- en zanggroep, samen met elkaar, ook op afstand verbonden, 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.  Een 
nieuwe Paaskaars staat vanaf deze morgen weer een jaar lang in de kerk.  

VOLGENDE WEEK ZONDAG,  EERSTE ZONDAG NA PASEN                                                                               
Deze zondag is de eerste van zes zondagen tussen Pasen en Pinksteren (de zevende zondag is het 
Pinksteren). Ook in deze Vijftigdagentijd hebben alle zondagen, volgens de oude kerkelijke traditie, een 
Latijnse naam, net als in de Veertigdagentijd voorafgaand aan Pasen. En ook deze namen zijn afgeleid van 
Bijbelse gegevens. Zo heet deze eerste zondag na Pasen Quasimodo Geniti. Dat betekent: de zondag van 
de pasgeboren kinderen. De naam komt uit 1 Petrus 2 vers 2, waar de apostel Petrus de christenen 
vergelijkt met pasgeboren kinderen, die verlangen naar de moedermelk van het Evangelie. Je zou kunnen 
zeggen: we zijn nog maar net opnieuw geboren, nog maar net opnieuw het feest gevierd dat we met 
Christus opgestaan zijn in nieuw leven. In de volksmond wordt deze zondag ook wel ´Beloken Pasen´ 
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genoemd. De naam zou qua betekenis suggereren dat het Paasfeest voorbij is en dat we dus nu de luiken 
wel weer dicht kunnen doen (beloken – gesloten). Maar dat is een misverstand. Het feest van opstanding en 
overwinning is nog maar net begonnen.                                                                                                            
 
WEES WEER WELKOM IN DE KERK                                                                                                                                  
Vanaf komende zondag 4 april mogen we weer met maximaal 30 mensen naar de kerk. Het is, net als 
voorheen, wel weer nodig om ons van tevoren ervoor op te geven. Dat kan telkens in de voorafgaande week 
tot en met vrijdag 18.00 uur 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 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) WEER MOGELIJK                                                               
Ook mensen die met hun jonge kinderen weer 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(n). 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. Komende zondag 
wordt dit project afgesloten Verder materiaal, om met je kind te gebruiken (o.a. ook het projectlied, wat 
tijdens het kindermoment zondag nog een keer 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. 
AFSLUITING KAARTENACTIE                                                                                                                                              
Een kaartje sturen is een kleine moeite, maar kan veel betekenen. Dat hebben we de afgelopen tijd gemerkt 
met de mooie kaartenactie. Iedereen die mee heeft gedaan, heel hartelijk bedankt! Hoewel een kaartje 
sturen natuurlijk altijd een mooi gebaar blijft, wordt deze actie nu afgesloten.                                                                          
De Missionaire Commissie.  
DE KOMENDE WEEK                                                                                                                                           
Woensdag    7 april    19.00 uur   Tienercatechese (jongste groep).                                                                  
Donderdag   8 april    20.00 uur    Missionaire Commissie.                                                                                     
Zondag       11 april      9.00 uur    Tienercatechese (oudste groep)  
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