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17 februari 2019  22e jaargang, week 8                                       e-mail:zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger ds. D. Smink  
Ouderling van dienst  mw. H. Schreurs-Ardon 
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen worden aangestoken door Zalinia Sluimer  
Koster dhr. R. Schreurs 
Bloemengroet fam. C. Bonis 
 
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (eigen werk), de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk 
beheer. De opbrengst van de uitgangscollecte is voor Kerk in Actie  (Noodhulp Ethiopië). 

 

KINDERNEVENDIENST 

 
 
 
 
 
 

Ontmaskerd                                                                 Ester 7:1-8:2       

Tijdens een feestelijke maaltijd vertelt Ester de koning over de 
verschrikkelijke plannen die Haman heeft. De koning schrikt heel erg en is 
bijzonder kwaad. Haman probeert te redden wat er te redden valt. Maar dat 
lukt niet echt 

 
TIENERVIERING                                                                                                                                                           
Vandaag is er Tienerviering voor de oudste groep. Je bent welkom!  
Volgende week (zondag 24 februari) is er Tienerviering voor de jongste groep tieners. 
 
DEZE WEEK    
Dinsdag          10.00 uur  Bijbelkring 
Woensdag      18.30 uur  Jij-Kids                                                                                                                                                                                                        
Donderdag     14.30 uur  Protestantse viering in de Zeven Schakels , voorganger ds. K. Groenendijk   
Vrijdag            15.00 uur  Weeksluiting in de Westhoek, voorganger mw. P. Kranendonk                                                   
Vrijdag            20.00 uur  RefleXion 
 
BIJBELKRING                                                                                                                                                                        
Op dinsdagmorgen 19 februari komt de Bijbelkring om 10.00 uur in ”Het Anker” weer bij elkaar. Onze oud 
predikant ds. C.L. de Rooij leidt de kring dit seizoen. We lezen: “De brief van Paulus aan de Efeziërs”. 
Iedereen is hartelijk welkom. 
 
GEMEENTEDIENST OP 3 MAART  
U en jij bent van harte uitgenodigd voor de gemeentedienst op 3 maart! Een dienst voor heel de gemeente en 
voorbereid door diverse gemeenteleden (jongeren en volwassenen) met de voorganger van deze dienst 
Pauline Kranendonk. Een dienst waarin we samen ons geloof willen beleven en vieren. Van harte welkom om te 
komen! 

 

CONCERTTOUR LUID en DUIDELIJK 
Op vrijdag 15 maart bent u welkom in de kerk voor de concerttour ‘Luid en duidelijk” met Gerald Troost en Wim 
Hoddenbagh. U kunt hiervoor kaarten (€ 5,-) reserveren. Voor meer info zie ‘t Ankertje pagina 34  
  



NIEUWE AMBTSDRAGERS 
  
De kerkenraad is zeer verheugd dat 4 leden van onze gemeente hebben toegezegd een ambt te willen   
aanvaarden. Dit zijn: 

Mevr. S.H. van der Stelt-Postma (Sita), Hoofdstraat 86a in Zevenbergschen Hoek voor ouderling 
kerkrentmeester 
Mevr. A.L. Koert-Oosterloo (Annet), Oude Kerkstraat 42 in Zevenbergen als ouderling voor de Westhoek 
Mevr. H.J. van Rijn (Hetty), Stationsstraat 51 in Zevenbergen als ouderling voor Jeugd en Gezin 
Mevr. F. Ardon-Petersen (Ria), Kamillestraat 29 in Zevenbergen als ouderling voor de ouderen in de wijken 
1-6. 

U kunt bezwaren indienen tegen deze personen tot zaterdag 23 februari, schriftelijk en ondertekend bij de 
scriba van de kerkenraad. . Indien er geen bezwaren worden ingediend zullen deze leden bevestigd worden in 
de dienst van zondag 24 maart. In die dienst wordt tevens afscheid genomen van de ouderling 
kerkrentmeesters Mevr. Ellie van Wing-Les en dhr Dik Ardon.  
 
ACTIVITEITENCOMMISSIE                                                                                                                                                                
We laten u weten dat we  de activiteiten binnen de gemeente wat anders willen gaan organiseren, om meer 
mensen enthousiast te maken voor het meehelpen met organiseren van allerlei activiteiten voor jong en oud. 
We horen van verschillende gemeenteleden dat ze graag mee hadden geholpen, maar te laat wisten dat er iets 
werd georganiseerd. Is dat bij u ook zo?                                                                                                                            
Hoe werkt het?Wanneer er een start wordt gemaakt met organiseren, wordt aan een grote groep 
gemeenteleden een watsapp bericht of email gestuurd met wat er wordt georganiseerd, wanneer, wie hebben 
we daarvoor nodig denken te hebben. En of u daarbij zou willen helpen in de voorbereiding. U kunt dan zelf 
kijken of u het leuk vind en op dat moment ook kunt, en reageren naar Erika of Ria.  Zij verzamelen alle 
enthousiaste gemeenteleden en overleggen met de organisator. Dan hoort u daar concreet iets van terug. Het 
is geheel vrijblijvend of u mee doet. 

Lijkt u het leuk om toegevoegd te worden aan de watsapp groep?    Laat het ons weten:                                            
Erika: 06-48019977  of Ria: 06- 14139541                                                                                                                    
We kijken uit naar uw bericht, we vinden het fijn om sowieso even iets van u te horen.                                               
Met vriendelijke groet,                                                                                                                                     
Erika de Vries, Ria den Hartog, Lydia Stapper                                                                                                                                       

 
ORDE VAN DIENST   
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/ Aanvangslied Psalm 93: 1 en 4/  Stil gebed/  Bemoediging  en 
groet/ Zingen 706: 1, 2 en 4/ De kinderen gaan naar de KND/ Gebed van verootmoediging/ Zingen ( als 
genadeverkondiging) 869: 4 en 5// Woorden voor het leven/ Zingen 316: 1 en 3/ Gebed om  de verlichting met 
de Heilige Geest/ Schriftlezing Matteüs 25: 1-13/  Zingen 315: 1/  Verkondiging/ Orgelspel/ Apostolische 
Geloofsbelijdenis/ Zingen 315: 2 en 3/ Dankgebed en voorbeden/ De kinderen komen terug uit de KND/ 
Inzameling van de gaven/ Zingen 425/ Zegen beantwoord met zingen LvdK 456:3  
 
             
  Matteüs 25: 1-13                                                         

1Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als 
met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt 
en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. 2Vijf 
van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. 
3De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, 
maar geen extra olie. 4De wijze meisjes hadden 
behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. 
5Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden 
ze allemaal slaperig en dommelden ze in. 6Midden 
in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de 
bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” 7Dat wekte de 
meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. 8De  

dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat 
van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.” 9De wijze 
meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig 
voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en 
koop zelf olie.” 10Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde 
de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem 
naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur 
gesloten werd. 11Enige tijd later kwamen ook de 
andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons 
binnen!” 12Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk 
niet.” 13Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op 
welke dag en op welk tijdstip hij komt. 

 
   
 

    


