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

Welkom! 
26 april 2020 23e jaargang, week 18                                   e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                               
Op vrijdag 17 april is in de leeftijd van 82 jaar overleden ons gemeentelid mw. J. Geleijns-van Gent. Ze 
woonde in De Zeven Schakels. Vrijdag 24 april hebben de afscheidsdienst in de Hervormde kerk en daarna 
haar crematie in Breda plaatsgevonden. Mocht u de familie willen condoleren met haar overlijden, dan kunt u 
een kaart sturen naar het correspondentieadres: Galgenweg 29, 4761 KP Zevenbergen. We wensen haar 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen sterkte bij dit verlies en Gods troostvolle nabijheid 
ONLINE KERKDIENSTEN                                                                                                                                       
Voorlopig moeten we met de kerkdiensten op afstand nog even verder. Afgelopen week hebben we in het 
nieuws gehoord dat een zeer beperkt aantal maatregelen voorzichtig wat versoepeld kan worden. In de 
komende weken wordt bekeken of en hoe dat eventueel verder doorgevoerd kan worden. Die ontwikkelingen 
volgen we op de voet. Op grond daarvan en in overeenstemming met de richtlijnen van de landelijke kerk 
bepalen we vanaf wanneer we weer samen mogen komen.  
KOMENDE ZONDAG 26 APRIL                                                                                                                                     
A.s. zondag is het de tweede zondag na Pasen. De naam van de zondag luidt Misericordias Domini. De 
goedheid, of goedertierenheid van de Heer, betekent dat. De naam komt uit Psalm 33 vers 5: ´De aarde is vol 
van de goedertierenheid van de Heer´. Want, nog maar kort na Pasen: goed is de Heer die de dood heeft 
overwonnen en ons betrekt bij zijn overwinning. Pauline Kranendonk hoopt zondag voor te gaan. 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 3 MEI                                                                                                                                             
Het is dan de derde zondag na Pasen. Die zondag heeft als naam Jubilate. Juicht of jubelt betekent dat. Het 
komt uit Psalm 66 vers 1, waar heel de aarde opgeroepen wordt om te juichen voor de Heer. ´Juicht, want 
Jezus is Heer´, zingt een lied. Immers, met het oog op Pasen klinkt het als een echo: Jezus is Overwinnaar. 
We verwelkomen de heer Antes uit Ridderkerk als voorganger in de dienst. 
VAKANTIE DOMINEE                                                                                                                                             
Komende week heeft onze dominee een weekje vakantie. Vanaf maandag 4 mei hoopt hij weer aanwezig te 
zijn. 
NIEUWS VOOR JE GEEST                                                                                                                                                             
Elke week lees ik de nieuwsbrief van Mirjam van der Vegt, die per mail wordt toegestuurd aan wie dat wil. 
Afgelopen week las ik daarin het volgende:                                                                                                                           
´Nieuws is voor de geest wat suiker is voor het lichaam. Van het eten van nieuwsflitsen raak je zelden 
verzadigd. De Zwitser Rolf Dobelli schreef ooit een interessant essay over wat nieuws met je doet: het 
bezorgt je gevoelens van onrust en machteloosheid. Hij adviseert om meer boeken te lezen die je de 
complexiteit van de wereld beter doen begrijpen, in plaats van hap snap een berichtje hier en daar. Ga de 
diepte in, in plaats van de breedte. Na een tijdje kom je erachter dat je niets wezenlijks gemist hebt. Probeer 
eens een week of een maand niet al het nieuws te volgen, maar kies een enkel onderwerp waar je je wat 
meer in verdiept. Dat geeft meer kennis en voldoening. Je kunt er ook voor kiezen een boek dat je diep raakte 
te herlezen deze week´.                                                                                                                                                               
Een paar weken geleden zei ik in een preek dat het niet goed is voor je geest als je de hele dag de televisie 
aan hebt staan en het continue coronanieuws ongecontroleerd maar over je heen laat komen. Beter is het om 
bewust te kiezen: waar kijk ik/luister ik naar? En wanneer zet ik het nieuws bewust een tijd uit? Deze tekst 
heeft hier veel mee te maken.                                                                                                                                                                                 
Meer weten over wie Mirjam van der Vegt is? Zie www.mirjamvandervegt.nl                                                                                      
ds. Gert Oostermann. 

http://www.mirjamvandervegt.nl/


  

INFORMATIE OVER DE COLLECTES                                                                                                                                      
Er zijn 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.                                                                                                                                                             
Belangrijk om te weten:                                                                                                                                     
als u bv. alleen aan de derde collecte (deurcollecte) wilt geven, maar niet aan   de andere twee, vul dan eerst 
bij de 1e en de 2e 0 in en daarna pas, bij 3e, uw gift. Als u bv. meteen bij de eerste mogelijkheid een gift 
invult, is dat automatisch bestemd voor de diaconie. Dat kan ook, maar maak dus bewust uw keuze                                                                                                                                                   
We hopen zo dat onze collectedoelen toch kunnen rekenen op uw bijdrage!                                                   
Veel van de mogelijke vragen erover worden ook beantwoord op de website www.givtapp.net                                                                                                                                                                      
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