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(T)Huis aan de Markt. 

Welkom! 
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KOMENDE ZONDAG   7 juni                                                                                                                                       
Aanstaande zondag is de eerste zondag na Pinksteren. De Drie-eenheidszondag, of Zondag Trinitatis, in het 
Latijns, zo wordt deze zondag genoemd. Het is de afsluitende zondag van de eerste helft van het kerkelijk 
jaar. Het kerkelijk jaar begon met Advent, tijd van verwachting, waarna we Kerst vierden, feest van de 
geboorte van Jezus, Davids Zoon, lang verwacht. Veertig dagen volgden in het vroege voorjaar, vanaf 
Aswoensdag, direct na carnaval, tot aan Pasen, de Veertigdagentijd. Een tijd van inkeer en bezinning, met 
veel aandacht, vooral ook in de laatste week, Stille of Goede Week, voor de lijdensweg die Jezus ging. We 
vierden Pasen, de opstanding van Christus uit de dood; Jezus Overwinnaar! Er volgde een lange periode van 
vijftig dagen, via de Hemelvaartsdag, naar Pinksteren, de komst van Gods Heilige Geest, de Pinkstergeest.                                                                      
En nu, op deze afrondende zondag, 7 juni, komen die grote feesten, en hoe de Here God zich daarin kenbaar 
heeft gemaakt, samen in het belijden: zo is God, als Vader, Zoon en Heilige Geest. Als Drie-enige God – Drie-
eenheidszondag. De liturgische kleur wit, de kleur van Gods licht en leven, keert deze zondag nog één keer 
terug in de kerk. Te zien aan het kleed, het antependium wat aan de preekstoel hangt. We heten ds. R. van 
Laar uit Rhenen van harte welkom als gastvoorganger in de kerkdienst. 

COLLECTES 7 juni                                                                                                                                                            
1e collecte Diaconie (eigen werk), 2e collecte Kerkrentmeesters,  “Uitgangscollecte”  Zeemanshuis Moerdijk. 

VOLGENDE WEEK ZONDAG  14 juni                                                                                                                                      
Met deze zondag begint de tweede helft van het kerkelijk jaar. In de eerste helft van het kerkelijk jaar was er 
veel te delen over de voorbereidingsperioden, de grote feesten en over de bijzondere namen van de 
zondagen, met hun betekenis. Dat is in deze tweede helft van het kerkelijk jaar veel minder. Geen bijzondere 
namen van de zondagen, geen grote feesten. Er volgt nu een lange periode tot aan de Voleindingszondag, of 
Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarin straks de namen van de overledenen 
genoemd zullen worden. Maar dan is het alweer eind november, DV. Deze periode wordt wel de groene tijd 
van het kerkelijk jaar genoemd. Groen is de liturgische kleur in deze tijd. Het antependium aan de kansel is 
vanaf nu ook een lange tijd groen. Het is ook letterlijk de kleur van de natuur, buiten. Bomen en struiken 
getooid in groen blad. Deze tijd van het kerkelijk jaar gaat dan ook veelal over groei. Groei van je geloof, van 
je christen zijn. Vrucht dragen. Met straks het startweekend als opening van een nieuw kerkelijk seizoen (dat 
is dus wat anders dan het kerkelijk jaar) en de Dankzondag voor Gewas en Arbeid.                                                    
Deze zondag is een Heilig Avondmaalszondag. We vieren de Maaltijd van de Heer. Dat doen we fysiek weer 
op afstand, want we kunnen nog niet samen komen in de kerk. Wees dan ook van harte uitgenodigd om thuis 
mee te vieren. Als van te voren wat brood en wijn of druivensap klaar gezet wordt, kunnen we dit gelijktijdig 
delen en tot ons nemen, op het moment dat het in de kerkzaal ook gevierd wordt. Zo bevestigen we onze 
verbondenheid, samen in de naam van Jezus, die zijn leven als offer gaf voor onze toekomst.               
Leidende vraag in de kerkdienst is volgende week: wanneer ben je goed genoeg om mee te mogen doen met 
het Heilig Avondmaal?                                                                                            

RETRAITE DOMINEE                                                                                                                                                  
Zeven jaar geleden heb ik een klein jaar mijn werkzaamheden moeten neerleggen wegens overspannenheid. 
Uit een traject van coaching is toen o.a. voortgekomen dat ik met regelmaat momenten van bezinning/retraite 
moet opnemen in mijn werk. Vergelijkbaar met de binnenkamer, waar het onlangs over ging,  in een 
kerkdienst over bidden. Mijn voornemen is om in ieder geval drie keer per jaar wat ruimere tijd, een paar 
dagen, daarvoor in te plannen. Komende week wil ik zo´n moment opnemen, van dinsdag tot en met 
zaterdagmorgen. Ik ben dan niet in Zevenbergen, telefonisch in principe alleen bereikbaar voor noodsituaties. 



Zo nodig neemt Pauline Kranendonk waar.                                                                                                                                                                        
Ds. Gert Oostermann. 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                                 
Woensdag 3 juni is in de leeftijd van 86 jaar overleden ons gemeentelid dhr. Jack Ossewaarde. Er waren 
zorgen om zijn gezondheid en hij moest geopereerd worden aan de zenuwen in zijn nek, om zo het gebruik 
van zijn benen en armen te verbeteren. Tijdens deze operatie heeft hij een hartinfarct gekregen en is hij 
overleden. Zijn onverwachtse overlijden brengt groot verdriet met zich mee voor zijn partner mw. Jeanne 
Rozendaal en de naaste familie. Op dinsdag 9 juni vindt om 14.00 uur de afscheidsdienst plaats in de 
Hervormde Kerk. Door de huidige omstandigheden kunnen alleen genodigden aanwezig zijn bij de dienst. De 
dienst wordt uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl. Na de dienst zal de begrafenis plaatsvinden op de 
begraafplaats aan de Galgenweg. Als gemeente bidden we hen allen Gods nabijheid en troost toe.                                                                                                                     

Gerrit Ardon, werd afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis i.v.m. ernstige bloedarmoede. Onderzocht 
wordt nu waar dit door veroorzaakt wordt.                                                                               

Mw. Dinie Beljaarts-Blom, ondergaat momenteel behandelingen vanwege een niet kwaadaardige knobbel, 
die in haar keel is geconstateerd.                                                                                                        

We wensen onze zieken, ook die hier niet met name genoemd worden, samen met allen die het moeilijk 
hebben in deze tijd van beperkingen, bemoediging toe, binnen de beschermende nabijheid van de Here God. 

 

GESLAAGD? 

 
 

 

 
Ben je geslaagd of kent u iemand die geslaagd is, laat het ons weten.                                                                                
Namens de diaconie, Nicole Fioole; p.fioole@hetnet.nl of 0621674871 
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