
                                                                                                                                                                                                      

ZONDAGSBRIEF  27 

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

Welkom! 
 
28 juni 2020 23e jaargang, week 27                                   e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                                                                                                                        

KOMENDE ZONDAG                                                                                                                                                 
Aansluitend op vorige week zondag gaat het komende zondagmorgen opnieuw (twee achtereenvolgende 
kerkdiensten) over de groei van ons christen zijn. Jezus volgen is misschien een bekend gegeven, maar hoe 
doe je dat eigenlijk? Ook in deze tweede kerkdienst staat het geloofsverhaal centraal, wat vorige week verteld 
is. Het is een rijk verhaal, waar waardevolle geloofslessen in verborgen liggen. We zullen het verhaal kort 
herhalen en de verdere lessen gaan ontdekken. Gewoonlijk staat er in de kerkdienst een Bijbelgedeelte 
centraal, met uitleg en toepassing. In deze twee diensten doen we dat weliswaar iets anders, maar we 
bespreken de geloofslessen natuurlijk wel steeds nadrukkelijk onder leiding van Gods Woord, steeds 
verwijzend naar Bijbelse gegevens. Laten we biddend uitzien naar een leerzame en opbouwende kerkdienst. 
Bijgaand een blad met de teksten van de liederen die gezongen worden, voor wie alleen via Kerkradio 
verbonden is.  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG                                                                                                                                            
Zondag 5 juli gaat de kerk weer open. Volgens de bijgestelde landelijke richtlijnen, die we afgelopen week 
gehoord hebben, wordt er geen limiet meer gesteld aan het aantal mensen, maar blijft wel het anderhalve 
meter afstand houden van kracht. Daar vanuit gaande kunnen er dan maximaal 100 mensen in onze kerk. 
Aan het protocol dat we deze afgelopen week in de brievenbus hebben gekregen, met de begeleidende brief, 
hoeft daarom niets veranderd te worden. Wie wil komen: lees het protocol zorgvuldig en wees van harte 
welkom! Jammer dat we nog niet mogen zingen. We proberen passende alternatieven te vinden. En zeker is 
er reden voor dankbaarheid dat we zo een nieuwe stap mogen zetten in het samen vieren van de eredienst.                                                     
Voor de zekerheid wordt het protocol met de digitale versie van deze zondagsbrief nog een keer 
meegestuurd. 
 
COLLECTES 28 juni                                                                                                                                                         
1e collecte Diaconie (eigen werk), 2e collecte Kerkrentmeesters,  3e collecte Protestantse Kerk: Dorpskerken. 

OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                                           
Door een scan is er bij Kees de Vrij, multiple sclerose (MS) geconstateerd. Verdere begeleiding en 
behandeling worden in gang gezet.                                                                                                              

Mw. C.F.M. Vos-Kortsmit, kreeg te horen dat haar dochter longkanker heeft. Nader onderzoek moet uitwijzen 
of een operatie mogelijk is. Een spannende tijd voor mw. Vos.                                            Beide mensen en 
alle anderen, die hier nu niet genoemd worden, wensen we sterkte, zeker onder de beschermende hoede van 
Gods nabijheid.  

VAKANTIE PAULINE KRANENDONK                                                                                                                    
Kerkelijk werker Pauline Kranendonk heeft vakantie van zaterdag 13 juni t/m woensdag 1 juli. 

IN DE KOMENDE WEEK                                                                                                                                    
Donderdag  19.30 uur  Denktank Jeugd  

KERK WEER OPEN OP DONDERDAGMORGEN                                                                                                                   
Het is op de donderdag weer gezellig druk op de markt. Daarom zal vanaf donderdag 2 juli de kerk weer 
open zijn voor iedereen die een praatje wil maken en/of een kopje koffie wil drinken of gewoon wil rondkijken. 
Gedurende de zomermaanden kan het stil zijn in huis, en wilt u er even uit. U bent van harte welkom in onze 
kerk. Er zijn altijd een aantal mensen aanwezig die u ontvangen.                                                                                                



Vanaf 10.00 tot 12.00 uur kunt u binnen lopen. Wel houden we de richtlijnen van het RVIM aan, dus geen 
handen schudden en op 1 1/2 meter van elkaar.                                                                                                                           
We hopen u weer te mogen ontmoeten.                                                                                                                                 
Het donderdagmorgen team 
 

 

GESLAAGD! 

 
 

Daan Remus, Hanna van Dongen, Roy Langeweg, Nerena Langeweg, 
Sanne Molengraaf, Paul Bezemer, Jochem Schreurs en Jorian Bracke zijn 
geslaagd. 
 
Van harte gefeliciteerd. 
 
 

 

DORPSKERKEN WILLEN VAN BETEKENIS ZIJN                                                                                                            
Zondag is de landelijke collecte voor de Protestantse Kerk bestemd voor ondersteuning van dorpskerken. 
Teruglopende ledenaantallen, minder financiële middelen en het moeten sluiten van de kerkdeuren maken het 
moeilijk om kerk van en voor het dorp te zijn.                                                                                                               
Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als 
geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp.                                                                    
De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken bij het uitwisselen van ervaringen en organiseert 
regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken.                                                                                                            
Met uw bijdrage steunt u dit belangrijke werk van de Protestantse Kerk voor kleine dorpskerken. U kunt uw 
bijdrage overmaken op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Dorpskerken.                                    
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/collecte en   www.protestantsekerk.nl/dorpskerkenbeweging                         
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?                                                                                      
Hartelijk dank! 

 

QR CODE VOOR COLLECTE  
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