
                                                                                                                                                                                                      

ZONDAGSBRIEF  11 

 

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

Welkom! 
8 maart 2020 23e jaargang, week 11                                      e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                          
Voorganger ds. G. W. Oostermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Ouderling van dienst  mw. A. Koert 
Organist dhr.  A van Muijen  
De kaars in de lantaarn wordt aangestoken door Hanna Burgers                                                                            
Koster dhr.  H.J. Keur                                                                                                                                                            
Bloemen fam. B. van der Put                                                                         
 
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie(eigen werk), de tweede collecte is voor het   
kerkrentmeesterlijk beheer.  De opbrengst van de uitgangscollecte is voor Missionair werk. 
 
BIJ DE KERKDIENST VAN DEZE MORGEN                                                                                                          
Vandaag is de tweede zondag in de Veertigdagentijd, op weg naar Pasen. De naam van deze zondag luidt 
Reminiscere. ´Gedenken´ betekent dat. De naam is ontleend aan Psalm 25. In het zesde vers klinkt het 
gebed: ´Heer, gedenk mij´, of ´denk aan mij´. Vandaag schenken we 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. 

KINDERNEVENDIENST                                                                                                                                                                            
Boze Farizeeën en een dankbare vrouw   (Matteüs 26: 1-16) 
 
TIENERVIERING                
Vanmorgen is er weer tienerviering voor de oudste groep. Je bent welkom!  

UITGANGSCOLLECTE 8 maart                                                                                                                                                                   
Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst  bij te wonen. En 
hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren 
zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen 
toe gaan.  
Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten 
buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het 
evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt 
startende pioniersplekken.                                                                                                                                                  
 
DEZE WEEK    
Zondag         19.30 uur Catechese 15+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Dinsdag        20.00 uur  Kerkenraad   (thema-avond over de kerkdienst)                                                                                                    
Woensdag    14.00 uur Ledenmiddag PCOB Onderwerp: Bussafari door de bergen van Iran                         
Woensdag    18.45 uur Jij-Kids                                                                                                                                                              
Donderdag   14.30 uur  Protestantse viering in de Zeven Schakels, voorganger mw. Janet Manting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Donderdag   19.30 uur Consistorie                                                                                                                               
Vrijdag          15.00 uur  Weeksluiting in de Westhoek, voorganger mw. Pauline Kranendonk                                   

Vrijdag          20.00 uur  RefleXion     



 

 

ZONDAGAVONDSAMENKOMST                                                                                                                                
Vandaag is het weer de tweede zondag van de maand, dus is er de maandelijkse zondagavond samenkomst. 
Tenminste, als het weer het toe laat, want in februari kon het niet doorgaan vanwege de storm. We komen bij 
elkaar om  19.00 uur in “Het Anker”.                                                                                                                          
U hebt allemaal de veertigdagentijdkalender ontvangen. Voor 8 maart staat Matheüs 17 centraal “De 
verheerlijking op de berg”. Daar willen we over spreken.  We zingen enkele liederen, ik houd een korte 
inleiding en daarna spreken we samen verder over het onderwerp. Na afloop drinken we koffie of thee en 
praten we bij. Iedereen is hartelijk welkom.                                                                                                                                                                
Hartelijke groet,  Jan Oskam, telefoon 325519        

VOLGENDE WEEK ZONDAG                                                                                                                                          
Volgende week, zondag 15 maart, is de derde zondag in de Veertigdagentijd. Zondag Oculi, zo heet deze 
zondag. ‘Mijn oog’ betekent dat. Het komt uit Psalm 25, vers 15: ´Ik houd mijn oog gericht op de Heer´. Een 
naam die je zo bepaalt bij je focus: waar richt jij je oog op, wat is jouw oriëntatiepunt in je leven?                                                
Deze zondag houden we de eerste Gemeentedienst van dit kalenderjaar. Het thema is: wat is de focus in 
jouw leven? De voorbereidingen ervoor, door jong en oud, zijn in volle gang. Welkom ook volgende week! 

UITDELERS ZONDAGSBRIEF                                                                                                                                                     
De mensen die de Zondagsbrief uitdelen, worden na de dienst in Het Anker verwacht voor een gesprekje met 
ds. Gert Oostermann.  
 
CIRCULUS  
De eerstvolgende  avond van Circulus is op 28 maart om 19.30 is. 
We gaan ook met een groepje jongeren naar Opwekking (29 t/m 31 mei) , dus als er nog meer jongeren hierin 
geïnteresseerd zijn kunnen ze  een appje sturen aan Talitha Monster, 0643102659. 
 
PAASGROETENACTIE                                                                                                                                                      
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan 
gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart 
wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema 
van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Sta op’, werd een kruis van takken gemaakt, met als tekst: 
'Opstandig hout'. Pasen, verhaal van de Levende!                                                                                                                                         
Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. Op zondag 8 maart worden de kaarten uitgedeeld.                   
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op 
staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er 
om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in 
de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als men je door een kaart een hart onder 
de riem steken.  
• Op de kaarten nooit een adres of woonplaats schrijven, maar wel altijd uw naam. Kaarten met adres en/of 
woonplaats en kaarten zonder naam worden niet doorgegeven. • De dubbele kaart gaat naar gedetineerden 
in Nederland. U kunt uw groet en uw naam schrijven achterop de bovenste kaart. Op de onderste kaart schrijft 
u niets, deze kaart kan de gedetineerde zelf versturen. Daarmee kan hij zijn contact met de buitenwereld in 
stand houden. Dat dat voor hem of haar mogelijk wordt gemaakt, doet extra goed, aldus vele 
justitiepredikanten. • Hier enkele teksten ter bemoediging:- U bent in onze gedachten. Heb moed, u wordt niet 
vergeten. - Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet. Vorige jaren stuurde u als 
gemeente(leden) zelf de paaskaarten naar de gevangenissen. Dat is dit jaar anders. Vanuit de penitentiaire 
inrichtingen kwam de vraag of dit niet anders georganiseerd kan worden. Waar de ene gevangenis 
overspoeld werd met kaarten, kreeg de andere er bijna geen. U kunt als gemeente nu de paasgroetenkaarten 
op 15 of 22 maart inleveren in de kerk. Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op 
www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.                                                                                                                            
We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!  De Diaconie 

 
                                                                                                                                                                                  

Iedereen is na afloop van de dienst van harte welkom in Het Anker. 

Koffie, thee en limonade staan klaar 
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http://www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie

