
                                                                                                                                                                                                      

ZONDAGSBRIEF  13  

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

Welkom! 
22 maart 2020 23e jaargang, week 13                                      e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
                                                                             
CORONAVIRUS                                                                                                                                                                         
De keuzes die we als gemeente hebben gemaakt i.v.m. de landelijke maatregelen rondom het coronavirus 
zijn in de afgelopen week bekend gemaakt in een brief die bij ons allemaal is bezorgd. Mocht u de brief 
gemist hebben, laat u het mij dan even weten? Dan stuur ik u de brief alsnog per email toe.                                                                
Ds. Gert Oostermann.  

 

WE LEVEN MEE MET…                                                                                                                                                       
Anja Crezee, moet vanwege een tumor bij de ingewanden een paar maanden chemotherapie ondergaan, in 
de hoop dat de groei van de tumor daardoor geremd en teruggedrongen wordt.                                                
Gert-Jan Jonker,kreeg in november vorig jaar te maken met een aanrijding in het verkeer. Onderzoek heeft 
onlangs uitgewezen dat zijn rechterschouder toch gebroken blijkt te zijn. Alleen fysiotherapie kan bijdragen 
aan herstel, waar veel geduld bij nodig is.                                                                                                       
Mw. N. de Rooij-Crezee, werd opgenomen in de Zeven Schakels. Zij is ernstig ziek. Medische behandelingen 
zijn niet langer helpend. Liefdevolle zorg en aandacht is er voor haar. Haar man T. de Rooij heeft een 
longziekte, waar momenteel onderzoek naar wordt gedaan.                                                            

Naast deze genoemde mensen wensen we ook alle anderen die ziek zijn, die door een periode van verdriet 
heengaan, die geconfronteerd worden met eenzaamheid of tegenslag, van harte toe dat Gods bemoedigende 
zegen hen beschermend omringen mag. En dat er oog voor elkaar zal zijn. Een blijk van medeleven, een 
kaartje of telefoontje kunnen helpend en troostend zijn. 

 

DEZE WEEK    
Woensdag   9.30 uur Missionaire Commissie, Markt 3 (onder voorbehoud).                                                          
Donderdag10.00 uur Moderamen (onder voorbehoud).  

 

UITGANGSCOLLECTE  22 maart: Kerk in Actie, Voorjaarszending                                                                                                    
Vakanties met aandacht                                                                                                                                                     
Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer 
gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijkijn dit 
grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 
1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij 
helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Kerk in Actie steunt het werk 
van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie. Sta op en doe 
mee, zodat we deze steun ook in 2020 weer kunnen bieden.                                                                                       
Omdat er geen kerkdienst en dus ook geen uitgangscollecte is: u kunt uw gift overmaken op                     
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Vakanties met aandacht. Hartelijk dank! 

 

VAKANTIE PAULINE KRANENDONK                                                                                                                         

Kerkelijk werker Pauline Kranendonk heeft vakantie van 14 t/m 25 maart.  


