
                                                                                                                                                                                                    

ZONDAGSBRIEF  16 

 
14 april 2019  22e jaargang, week 16                                      e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger ds. E. van Rooijen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Ouderling van dienst  mw. J. Schreurs-Ardon 
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen worden aangestoken door Rik den Hollander 
Koster dhr. J van der Stelt  
Bloemengroet fam. v.d. Duijn Schouten 
 
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 Eredienst en Muziek. 
 
COLLECTE HEILIG AVONDMAAL Goede Vrijdag  
Noodhulp voor slachtoffers cycloon Idai Zuidoost-Afrika – Mozambique.                                                                            
Op 15 maart 2019 raasde cycloon Idai over Mozambique, Malawi en Zimbabwe. De wervelstorm ging gepaard 
met golven van 6 meter hoogte en zorgde voor enorme overstromingen. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, 
meer dan 750 mensen zijn overleden en meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Het zwaarst 
getroffenen zijn mensen in afgelegen gebieden. Zij hebben dringend behoefte aan voedsel, water, kleding, 
onderdak en medicijnen. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk. Uw steun is 
zeer hard nodig!  Dank u wel.                                                                                                                                             
De opbrengst van de collecte wordt door de diaconie verdubbeld.  

KINDERNEVENDIENST 

 
 
 
 
 
 

Juichen                                                                           Lucas 19: 29-40      

We horen het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen daar 
langs de weg weten het zeker: Jezus zal een nieuw begin maken. Daarom 
juichen ze hem toe als een koning. Deze zondag staat in het teken van 
palmtakken en vrolijke liederen.   

TIENERVIERING  
Vanmorgen  is er Tienerviering voor de jongste groep tieners. Je bent welkom! 
 
                                                                                                                                                   
DEZE WEEK     
Dagelijks        19.30 uur   Vespers in de Stille Week, voorgangers ds. C.L. de Rooij of Pauline Kranendonk  
Maandag        14.00 uur   Paasmiddag HVD  
Woensdag      18.30 uur  Jij-Kids  gourmetavond                                                                                                                                                                
Woensdag      20.00 uur  Gemeenteavond (aansluitend aan de vesper)  
Donderdag     14.30 uur   Protestantse viering in de Zeven Schakels , voorganger Gemma Verlijsdonk   
Vrijdag            15.00 uur  Weeksluiting in de Westhoek, voorganger ds. C.L. de Rooij, viering Heilig Avondmaal 
Vrijdag            19.30 uur   Dienst op Goede Vrijdag, voorganger ds. C.L. de Rooij, viering Heilig Avondmaal,  
 
VESPERS STILLE WEEK 
De stille week vespers van maandag t/m donderdag zijn te zien zijn in de Westhoek 

PASSION 
Vanavond om 19.00 uur bent u welkom bij De Passion. Lees meer hierover op www.passionvanzevenbergen.nl 

http://www.passionvanzevenbergen.nl/


 

 
 SAVE THE DATE: PAASONTBIJT 21 april!                                                                                                                                                            
Op eerste Paasdag staat er om 08.45 (inloop vanaf 08.30) een lekker ontbijt voor jullie gereed in het Anker (met 
daarna een feestelijke dienst o.l.v. ds de Rooij). Om samen het feest van Pasen te vieren. Met elkaar als 
gemeente, maar ook met vrienden, buren, familie en bekenden. Nodig ze gerust uit! Eet en vier je mee? Meld 
jezelf en anderen dan aan voor donderdag 18 april via: PaasontbijtHGZ2019@gmail.com. We zijn nog op zoek 
naar een aantal mensen die ons wil helpen met het voorbereiden en opruimen van het ontbijt. Wil je helpen? 
Stuur dan een berichtje naar het genoemde emailadres. Eet je graag mee, maar heb je dieetwensen? Geef dat 
dan tijdig door en wij zorgen ervoor. Tot ziens op 21 april!                                                                                                                                                     
Martijn de Vries en Henk-Jan Keur 
 

 
ORDE VAN DIENST  
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen / Intochtslied 218: 1 en 4/ Stil gebed/ Votum en groet/            
Zingen Psalm 121: 1 en 4/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst / Leefregel/ Zingen Psalm 24: 4 en 5/       
Gebed om  verlichting met de Heilige Geest/ Schriftlezing Lucas 19: 28-40/ Zingen 554: 1 en 4/ Preek/            
Orgelspel/ Zingen Psalm 118: 9 en 10/ Gebeden/ De kinderen komen  terug van de kindernevendienst/ 
Inzameling van de gaven/  Slotlied 574: 1, 2 en 3/ Zegen (gezongen amen)   
                                                    
 Lucas 19: 28-40                                              

28 Na deze woorden trok Jezus verder, op weg naar 
Jeruzalem. 
 
29 Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg 
naderde, stuurde hij twee van de leerlingen vooruit 
30 en zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp daarginds. 
Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden, 
dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los 
en breng het hier. 31 Als iemand jullie vraagt: 
“Waarom maken jullie het los?” moeten jullie 
antwoorden: “De Heer heeft het nodig.”’ 32 De beide 
leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, 
precies zoals Jezus had gezegd. 33 Toen ze het dier 
losmaakten, vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom 
maken jullie het los?’ 34 Ze antwoordden: ‘De Heer  

heeft het nodig.’ 35 Daarna brachten ze het veulen naar 
Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten 
Jezus erop zitten. 36 Onderweg spreidden de 
leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit. 37 
Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, 
begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met 
luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze 
hadden gezien. 38 Ze riepen: ‘Gezegend hij die komt 
als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel 
en eer aan de Allerhoogste!’ 39 Enkele farizeeën in de 
menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp uw 
leerlingen.’ 40 Maar hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij 
zouden zwijgen, dan zouden de stenen het 
uitschreeuwen.’ 
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