
                                                                                                                                                                                                      

ZONDAGSBRIEF  25 

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

Welkom! 
 
14 juni 2020 23e jaargang, week 25                                   e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                                                                                                                        

KOMENDE ZONDAG   14 juni                                                                                                                                       
Aanstaande 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: wanneer ben je goed genoeg om mee te mogen doen met het Heilig 
Avondmaal?   
 
COLLECTES 14 juni                                                                                                                                                         
1e collecte Diaconie (eigen werk), 2e collecte Kerkrentmeesters,  3e collecte Avondmaalscollecte. 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

Woensdag 10 juni is in de leeftijd van 97 jaar overleden ons gemeentelid mw. T.A. Korteweg. Ze woonde de 
laatste jaren op een veilige afdeling in de Zeven Schakels. Haar uitvaart vindt in besloten kring plaats op 
woensdag 17 juni om 14.00 uur in de Hervormde Kerk. Daarna zal ze begraven worden op begraafplaats 
Noordtoren in Zevenbergen.  Wij wensen haar schoonzus mw. M.M. Korteweg-Nelemans, haar (achter)neven 
en (achter)nichten Gods nabijheid toe. 
Gerrit Ardon kwam het afgelopen weekend weer thuis uit het ziekenhuis. Er zijn tumoren ontdekt, waar hij 
wellicht goed aan behandeld kan worden. Nader onderzoek volgt. Rust en vertrouwen gewenst voor Gerrit, 
binnen Gods beschermende nabijheid. 

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. 

  
VAKANTIE PAULINE KRANENDONK 

Kerkelijk werker Pauline Kranendonk heeft vakantie van zaterdag 13 juni t/m woensdag 1 juli. 
 
IN DE KOMENDE WEEK 

Maandag  Bijbelgroep         20.00 uur 
Dinsdag  Kerkenraad        20.00 uur 



  
 

 

DOORSTART BIJBELGROEP 

Omdat we elkaar inmiddels weer wat meer mogen ontmoeten, zij het met voldoende afstand, gaan we met de 
Bijbelgroep ook weer voorzichtig verder. Voor de zomervakantie zijn er nog twee bijeenkomsten gepland. De 
eerste is morgen, maandag 15 juni. De tweede op maandag 13 juli. Beide om 20.00 uur in Het Anker. Naar 
aanleiding van de reacties die de uitbraak van het coronavirus misschien bij ons hebben opgeroepen, gaat 
het morgenavond over het thema ´Ik ben bij je´. Die toezegging of belofte van de Here God komt nogal eens 
voor in de bijbel. Aan de deelnemers de uitnodiging om morgen zelf eventuele vindplaatsen in de bijbel mee 
te nemen. Ook om elkaar daarmee te bemoedigen. Verder is Psalm 23 het centrale Bijbelgedeelte, waar we 
met elkaar bij stil staan. Hartelijke welkom! 

Ds. Gert Oostermann. 

 

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 

 

 

QR CODE VOOR COLLECTE  
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