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2 december 2018  21e jaargang, week 49                            e-mail:zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger ds. R. van Laar  
Ouderling van dienst  mw. E. van Wing-Les   
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen in de lantaarns worden aangestoken door Simon op ‘t Hof  
De adventskaars wordt aangestoken door Rebecca Burgers 
Koster dhr.  C. Bonis 
Bloemengroet  fam. M. de Vries  
 
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (eigen werk), de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk 
beheer.  
 
COLLECTE HEILIG AVONDMAAL                                                                                                                                                    
Op vrijdag 28 september werd in de namiddag Sulawesi getroffen door een serie aardbevingen. Een 
aardbeving met een kracht van 7.4 op de schaal van Richter verwoestte een winkelcentrum, ziekenhuis, hotel, 
vliegveld en duizenden woningen. De gevolgen van deze beving waren al een ramp te noemen. De tsunami die 
volgde in het noorden van Sulawesi heeft de ramp nog veel groter gemaakt, met honderden doden en 
duizenden gewonden. Mensen zijn hun huis kwijtgeraakt en hebben noodhulp nodig. 
EO Metterdaad is samen met het Christelijk Noodhulpcluster (ZOA, Red een Kind, Woord en Daad,  
Dorcas, TEAR) in actie gekomen. Giften worden binnen het cluster besteed. Met uw hulp kunnen zij de 
slachtoffers helpen door lokale hulpverleners en kerken.  
Steun ons werk met een gift, en bid mee voor de mensen op Sulawesi in nood en verdriet.De opbrengst van de 
uitgangscollecte is voor  
 
KINDERNEVENDIENST 

      In de adventsweken kijken we naar 
                           LICHTDRAGERS VAN GOD 
     Op deze  eerste adventszondag staat Zacharias centraal  
                                                                   (Lucas 1: 5-25) 

   
 
DEZE WEEK   
Maandag    13.30 uur   Vergadering HVD  
Woensdag  18.30 uur  Jij-Kids 
Donderdag 14.30 uur  Protestantse viering in de Zeven Schakels, voorganger ds. W. van Laar 
Donderdag  20.00 uur Groeigroep bij Annet Koert. Inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur                                                                                                              
Vrijdag        20.00 uur  RefleXion 
 
 
ZONDAGAVONDSAMENKOMST                                                                                                                                            
Op zondagavond 9 december is er weer de maandelijkse samenkomst, om 19.00 uur in ”Het Anker”. Het is 
weer advent, daarom is het onderwerp “En zij zagen de ster en verheugden zich met zeer grote vreugde”.                                   
Ik zal weer een korte inleiding houden, waarna we met elkaar in gesprek zullen gaan. Aan het begin en einde 
zingen we een lied.  Na afloop is er natuurlijk weer koffie of thee en kunnen we verder bijpraten.                                                       
Zoals altijd is iedereen weer van harte welkom.                                                                                                                       
Hartelijke groet, Jan Oskam, telefoon: 325519, mailadres: jan.oskam368@ziggo.nl 
 



 
 
 
UITNODIGING KERSTLUNCH 25 DECEMBER 2018                                                                                         
We nodigen u uit voor de Kerstlunch op 25 december 2018 van 12.30 - 15.00 uur in gebouw het Anker naast de 
Hervormde kerk aan de Markt in Zevenbergen.  Iedereen is van harte welkom!  
Graag horen we uiterlijk een week vooraf of u komt. 
Mocht u iets willen bijdragen in de vorm van iets lekkers, dan horen we dat graag. 
De kerstlunch is gratis, maar een bijdrage in de kosten mag altijd.                                                                                        
U kunt zich opgeven bij Fam. Bakker via:  
Telefoon: 0168-453816 of 06-15485562   Email: ellen@bakkerworld.nl 
 
 
ORDE VAN DIENST   
Welkom en mededelingen / Aansteken kaarsen / Intochtspsalm Psalm 145: 3/ Moment van stil gebed /          
Bemoediging en groet /Zingen 225: 1/  Adventsproject KND/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst /   
Zingen NLB 340B (Geloofsbelijdenis)/ Gebed om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige 
Geest / Schriftlezing Marcus 2: 13-17/ Zingen 863: 1, 3 en 4/ Preek / Orgelspel/ Zingen 376: 1/  Voorbede,  
dankgebed, stil gebed / De kinderen komen terug van de kindernevendienst /  
Heilig Avondmaal                                                                                                                                               
Lezen formulier/ Gebed (afgesloten met Onze Vader)/ Zingen 389: 1, 2, 3 en 4/ Viering Avondmaal / Zingen 
381:6  Dankgebed/ Inzameling van de gaven/ Zingen Psalm 116: 1 en 6/ Zegen (gezongen amen)  
 
Marcus 2: 13-17  
13 Jezus vertrok en ging weer naar het meer. Een 
grote mensenmenigte kwam naar hem toe, en hij 
onderwees hen. 14Toen hij verderging zag hij Levi, 
de zoon van Alfeüs, bij het tolhuis zitten, en hij zei 
tegen hem: ‘Volg mij.’ Levi stond op en volgde 
hem. 15Op een keer was hij bij Levi thuis uitgenodigd 
voor een maaltijd, samen met zijn leerlingen en een 
groot aantal tollenaars en zondaars, want velen van  

hen volgden hem. 16Toen de farizeese schriftgeleerden 
zagen dat hij samen met zondaars en tollenaars at, 
zeiden ze tegen zijn leerlingen: ‘Eet hij met  tollenaars 
en zondaars?’ 17 Jezus hoorde dit en zei tegen hen: 
‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar 
zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te 
roepen, maar zondaars.’  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	     In de adventsweken kijken we naar

