
                                                                                                                                                                                                    

ZONDAGSBRIEF  46 

 
10 november 22e jaargang, week 46                                e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger mw. P. Kranendonk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Ouderling van dienst  mw. R. Ardon 
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen worden aangestoken door Hanna Burgers 
Koster dhr. J. v.d. Stelt 
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 Pastoraat  
 
KINDERNEVENDIENST 

 
Saul wordt ongehoorzaam                         1 Samuël 13 

Het is niet gemakkelijk om gewoon gehoorzaam te zijn 

 

 

 

DEZE WEEK       
Dinsdag      20.00 uur  Cathechese 15+                                                                                                                 
Woensdag: 14.00 uur. Ledenmiddag PCOB. Onderwerp: Dia- lezing over Marokko                                                                                                                                                                                                                                                      
Donderdag 14.30 uur  Protestantse viering in de Zeven Schakels,  voorganger ds. W. van Laar                                                                                                                                                        
Donderdag 20.00 uur  Gemeenteavond                                                                                                                        
Vrijdag        18.45 uur  Jij-Kids                                                                                                                                                 
Vrijdag        20.00 uur  JoY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
SPELLETJESMIDAG 
Na de dienst van vandaag is het weer spelletjesmiddag in het Anker.                                                                                    
Een ieder die zin heeft om een spelletje te spelen is van harte welkom.  Mvg Terry 
 

GEMEENTEAVOND                                                                                                                                                           
Op donderdag avond 14 november is er een gemeenteavond in het Anker. De avond begint om 20.00 uur en 
inloop vanaf 19.45 uur. Het hoofdonderwerp is “Veilige gemeente”. Daar willen we met elkaar over praten. De 
kerkenraad nodigt u allen van harte uit. 

 

ZONDAGAVONDSAMENKOMST                                                                                                                                                       
Vanavond is er om 19.00 uur weer de maandelijkse samenkomst in het Anker. Iedereen is weer welkom. 
Hartelijke groet, Jan Oskam 

 

  



TIENERVIERING                                                                                                                                                                      

Volgende week zondag 17 november is er weer Tienerviering voor de oudste groep. Je bent welkom! 

 

VAKANTIE SCRIBA                                                                                                                                                        
Mara Latour is met vakantie van 14 tot en met 23 november  

 

DS. DE ROOIJ 70 jaar                                                                                                                                          
Dominee de Rooij was heel verrast door de vele kaarten die hij ontving vanuit Zevenbergen bij zijn zeventigste 
verjaardag. Iedereen heel hartelijk bedankt. 

 

 

ORDE VAN DIENST                                                                                                                                                                             
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/  Zingen Psalm 84: 1 en 2/ Stil gebed, bemoediging en groet/  
Zingen 868: 1 en 2/  Kindermoment, daarna gaan  de kinderen naar de kindernevendienst/  Muzikaal 
intermezzo door Aart(Cantilena van Reinberger)/ Gebed/ Genadeverkondiging/ Zingen 885: 1 en 2/ Gebed om 
verlichting met de Heilige Geest/ Bijbellezing Psalm 63/ Zingen Psalm 63: 1 en 2/ Preek deel 1/ Zingen EL 8 
(2x)  Preek deel 2/ Zingen Opw. 520: 1, 2 en 3/ Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader/ De 
kinderen komen terug van de kindernevendienst/ Inzameling van de gaven/ Zingen 908: 1 en 7/ Zegen 
(gezongen amen)   

  

 Psalm 63 

1Een psalm van David, toen hij in de woestijn van 
Juda was.  
2God, u bent mijn God, u zoek ik,  
naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam 
in een dor en dorstig land, zonder water.  
3In het heiligdom heb ik u gezien, uw macht en 
majesteit aanschouwd. 4Uw liefde is meer dan het 
leven,mijn lippen zingen uw lof.5U wil ik prijzen, mijn 
leven lang, roepend uw naam, de handen geheven. 
6Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed, 
jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal u loven.  

7Liggend op mijn bed denk ik aan u, wakend in de 
nacht prevel ik uw naam. 8U bent altijd mijn hulp 
geweest, ik juichte in de schaduw van uw vleugels. 9Ik 
ben aan u gehecht, met heel mijn ziel, uw rechterhand 
houdt mij vast. 10Laat verzinken in de diepten der 
aarde wie mij naar het leven staan, 11laat ten prooi 
vallen aan de jakhalzen wie mij uitleveren aan het 
zwaard.  
12Maar de koning zal zich verheugen in God, wie hem 
trouw zweert, prijst zich gelukkig –leugenaars wordt de 
mond gesnoerd. 

    

    Evangelische liedbundel 8                                        Opwekking 520  

Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 

1) Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 
leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht, 
wakend of slapend, vervuld van uw licht. 
 
2) Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 
dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als uw kind 
dat in uw armen geborgenheid vindt. 
 
3) Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, 
maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht, als een toren van kracht, 
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 

 


