
                                                                                                                                                  

ZONDAGSBRIEF  16
Nederlands Hervormde Gemeente Zevenbergen

(T)Huis aan de Markt.
Welkom!

12april 2020 23e jaargang, week 16                                   e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl    

PAASZONDAG                                                                                                                                                     
Welkom komende zondag, verbonden via kerkradio, kerkTV of de website www.kerkdienstgemist.nl                 
´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.                                                                                                                                         
Gezegend Pasen.

AVONDMAALSCOLLECTE GOEDE VRIJDAG                                                                                                   
Deze digitale Zondagsbrief ontvangen we waarschijnlijk al voor de avonddienst van Goede Vrijdag. De 
Avondmaalscollecte van de Goede Vrijdagdienst is bestemd voor Het Rode Kruis, voor hun hulpverlening 
rondom het coronavirus. Uw gift kan overgemaakt worden op het rekeningnummer NL19INGB 0000007244 
t.n.v. ´hulp slachtoffers coronavirus´.

PAASKLOKKEN                                                                                                                                                   
Op zondagmorgen luidt momenteel de klok niet, omdat we tijdelijk niet naar de kerk kunnen komen. Maar 
komende Paaszondag luiden de klokken van de RK kerk en onze kerk om 9.00 uur wel, als Paasklokken: de 
Heer is waarlijk opgestaan!

INFORMATIE OVER DE COLLECTES                                                                                                                 
Er zijn vanaf komende Paaszondag twee manieren waarop we aan de collectes kunnen geven.                        
De eerste manier is de bekende manier, door een gift over te maken op het rekeningnummer van de diaconie:
NL96RABO0373710518 en van de Kerkrentmeesters: NL71RABO0373733569. De bestemming voor de 
derde collecte (deurcollecte) wordt wekelijks bekend gemaakt in de Zondagsbrieven. Ook die gift kan 
overgemaakt worden op het rekeningnummer wat vermeld wordt.                                                                       
De tweede manier is door de giften over te maken via de Givt-app. Hoe dat werkt wordt hieronder uitgelegd.   
Collecteren via de Givt-App:
Uw gave kunt u snel en eenvoudig overmaken via de Givt-App. Zeker voor de kijkers van Kerktv en 
www.kerkdienstgemist.nl is het handig om deze app te installeren op uw mobiele telefoon.                                
Hoe werkt het:                                                                                                                                                      
Download de Givt-App op uw telefoon en maak een account aan.                                                                       
Download de app via www.givtapp.net/download of zoek ‘Givt’ in de Apple Store of Google Play Store.          
U krijgt een bevestiging via uw email-account. De app is dan klaar voor gebruik.                                                
Gebruik tijdens of na de kerkdienst bij Kerktv of kerkdienstgemist.nl:                                                         

Ga naar de Givt-app, vul een bedrag in voor de 1e collecte.                                                                                

‘+  collecte toevoegen’ bedrag invullen voor de 2e collecte.                                                                                  

´+ collecte toevoegen´ bedrag invullen voor de 3e collecte (= deurcollecte).                                                        
Druk op ‘volgende’.                                                                                                                                                
Scan de QR-code die in beeld verschijnt of die in de Zondagsbrief staat.                                                            
Kies ‘geven’.                                                                                                                                                          
De Givt-app weet nu aan wie u uw gift wilt geven. Uw gift wordt na twee werkdagen van uw rekening 
afgeschreven.                                                                                                                                                        
Stel dat u aan één van de drie collectes niet wilt geven, maar aan de andere twee wel, vul dan bij die 
betreffende collecte 0 in.                                                                                                                                        
We hopen zo dat onze collectedoelen toch kunnen rekenen op uw bijdrage!                                                       
Veel van de mogelijke vragen erover worden beantwoord op de website www.givtapp.net 

http://www.givtapp.net/
https://www.givtapp.net/download/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


                                          

PAASCOLLECTE  Kinderen in de knel                                                                                                              
Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst (India)                                                                                           
In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste 
horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van 
armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala 
Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo 
krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de 
thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. 
Met Pasen collecteren we voor dit werk, zodat jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere toekomst krijgen.         
U kunt uw bijdrage overmaken via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Paascollecte.                
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 
Hartelijk dank!  

                                                                                                                                                     

OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                     
Mw. N.G. Masereeuw-v.d. Hout verblijft nu in het hospice in Etten-Leur. De precieze adresgegevens zijn bij 
het uitkomen van deze Zondagsbrief nog niet bekend.

VOLGENDE WEEK ZONDAG 19 APRIL – met Lauren Daigle ´You say´                                                         
Lauren Daigle komt helaas niet zelf naar onze kerk (mag ook niet in deze tijd), maar we gaan wel naar haar 
lied ´You say´ luisteren en kijken.  Haar lied zegt iets over wat het betekent om te leven in geloof. Op deze 
eerste zondag na Pasen gaat het erover dat we met Christus opgestaan zijn in nieuw leven. Als pasgeboren 
kinderen, want dat is de betekenis van de Latijnse naam van deze zondag ´Quasimodo Geniti´.  ´You say´ van
Lauren Daigle zou je als een soort uitleg daarvan kunnen zien. We lezen er een Bijbelgedeelte bij, met wat 
verdere uitleg. Welkom dus, ook volgende week. Blijf verbonden. Misschien met je ontbijtje op schoot achter 
de laptop. Prima, blijf verbonden.                                                                                                                          
Ds. Gert Oostermann.

Beste gemeenteleden,                                                                                                                                         
Ook in deze ingrijpende tijd van de coronacrisis mogen wij Goede Vrijdag gedenken en Pasen 
vieren. Juist nu mogen deze twee pijlers van ons geloof ons hoop en moed geven. De dienende 
Christus weet wat lijden en angst is. Door zijn sterven draagt Hij onze schuld en mogen we als 
bevrijdde mensen leven. De levende Christus heeft de dood overwonnen. Door Hem heeft de dood 
niet het laatste woord. Hij is de hoop van ons bestaan!                                                                          
Er zijn niet zoveel liederen waarin Goede Vrijdag en Pasen samenkomen in één lied. Het lied ‘Zie 
hoe Jezus lijdt voor mij’ van Sela is zo’n lied. Een prachtig lied, als je het mij vraagt. Ingetogen 
muziek dat eindigt in een loflied. Een tekst die mij stil laat staan bij wat Jezus voor mij persoonlijk 
gedaan heeft. Ik geef de tekst graag aan u mee. En als u het lied wilt beluisteren, klik dan op deze 
link: https://youtu.be/1ITAbt5t8hQ                                                                                                           
Ik wens u en jou een gezegende Goede Vrijdag en Pasen toe!                                                             
Een hartelijke en meelevende groet van Pauline Kranendonk 

https://youtu.be/1ITAbt5t8hQ


Zie hoe Jezus lijdt voor mij,                                         
aan het kruis de dood nabij.                                         
Die voor mij het oordeel draagt;                                   
Hij die tot zonde wordt gemaakt.                                 
Wat een offer - Hij voor mij!                                         
Wie wil worden zoals Hij?                                            
Zoveel pijn, ongerechtigheid,                                       
is op Hem die voor mij strijdt.

Zie hoe Jezus biddend strijdt                                       
met de pijn, verlatenheid.                                             
Zo alleen, verwond roept Hij:                                       
Mijn God, waarom verlaat U mij?                                 
Zie wat Jezus heeft gedaan;                                        
in zijn lijden heeft doorstaan.                                      
Zoveel liefde verwondert mij;                                       
niemand heeft zo lief als Hij. 

Als de Heer zijn leven geeft                                          
vlucht de dag, de aarde beeft.                                      
Zelfs de dood verliest haar macht                                 
als Jezus roept: het is volbracht!                                
Waarlijk Hij is Zoon van God,                                        
die voor ons gekruisigd wordt.                                      
Door zijn wonden genezen wij;                                     
in zijn dood maakt Hij ons vrij. 

Heel de schepping slaakt een zucht;                            
zij ontwaakt, het duister vlucht.                                     
Jezus leeft, is opgestaan;                                             
Hij roept ons uit de dood vandaan.                               
Juich, want Hij, mijn Here leeft!                                    
Hij die overwonnen heeft.                                             
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;                          
nooit van God verlaten zijn. 

Juich want Hij, mijn Here leeft!                                     
Hij die ons de toekomst geeft.                                      
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;                          
nooit van God verlaten zijn. 

PASEN 2020  (overgenomen uit Nieuwsbrief   Raad van kerken Nederland )                                                      

Dit is een vreemde Pasen,
zo anders dan voorheen:
we bidden afgezonderd,
we zingen thuis alleen.
Met iedereen op afstand,
ook wie de dienst nu leidt:
een lege kerk, een beeldscherm,
wij vieren ver verspreid.

Geen zingende gemeente,
geen hartverrukkend koor,
hoe dringt dan nu de vreugde
van Pasen tot ons door?
Geef elk, aan huis gebonden,
toch de genade om
uw opstanding te vieren:
elk huis een heiligdom.

Niet van een kerk vol mensen
straalt nu de blijdschap af,
maar van het nieuws van vrouwen
die zien het lege graf; 
van leerlingen die twijf’lend
naar Galilea gaan, 
vol vreugde Hem herkennen:
de Heer is opgestaan! 

In alle zorg en moeite
bedenken wij toch wel
wie voor ons heeft geleden,
wie daalde in de hel,
wie daar de weg ons baande,
geen dood die Hem nog bindt;
nu kan ons niets meer scheiden
van Hem die ons bemint.

Wij danken U met Pasen,
als kerk, hoe ook verspreid
en toch uw ene lichaam,
U dienend wijd en zijd.
Door thuis of bij een ziekbed
te zorgen voor elkaar
wordt hier het nieuws van Pasen
ook in ons leven waar.

Tekst: ‘This Easter celebration’ 2020                              
geschreven door Carolyn Winfrey Gillette
vertaald door Gert Landman in april 2020

Te zingen op ‘Zolang wij ademhalen’, Lied 657 
of eventueel ‘De ware kerk des Heren’, Lied 968 
uit Zingen en bidden in huis en kerk


