
                                                                                                                                                                                                    

ZONDAGSBRIEF  47 

 
17 november 22e jaargang, week 47                                e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger ds. G.W. Oostermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Ouderling van dienst  dhr. D. Burgers  
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen worden aangestoken door Mical van der Waal 
Koster dhr. H.J Keur 
Bloemengroet fam. H. Malipaard  
 

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 de Protestantse Kerk   
 
KINDERNEVENDIENST 

 

Jonatan vertrouwt op de Heer                          1 Samuël 14 

Jonatan staat dichter  bij God dan bij zijn vader Saul. 

 

TIENERVIERING                                                                                                                                                                      
Vandaag is er Tienerviering voor beide groepen. Je bent welkom! 

DEZE WEEK       
Maandag    20.00 uur  Bijbelkring                                                                                                                                      
Dinsdag      20.00 uur  Kerkenraadsvergadering                                                                                                   
Woensdag 10.00  uur  Groeigroep bij de familie Koert,  Oude Kerkstraat 42. Er is nog plaats voor nieuwe                                           
mensen! We beginnen om 10.00 uur en we lezen Psalm 51. Hartelijk welkom!                                                                                                                                                           
Woensdag  18.45 uur  Jij-Kids                                                                                                                                          
Woensdag  19.00 uur  Catechese 12-14 jarigen                                                                                                                              
Donderdag 14.30 uur  Protestantse viering in de Zeven Schakels,  voorganger mw. Pauline Kranendonk                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Donderdag 20.00 uur  Overleg Gemeentedienst van 1 december.                                                                                  
Vrijdag        15.00 uur  Weeksluiting in de Westhoek, voorganger mw. Pauline Kranendonk                                                                                                                                               
Vrijdag        20.00 uur  RefleXion                          

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

VOLGENDE WEEK ZONDAG , GEDACHTENIS VAN DE OVERLEDENEN                                                           
Komende zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De zondag wordt wel Eeuwigheidszondag 
genoemd, of Voleindingszondag. Omdat de afronding van het kerkelijk jaar wijst op de hemelse belofte dat de 
tijd, die wij tellen, voleindigd zal worden, vol zal worden van Gods aanwezigheid en liefde.                                                                 
In de oude kerkelijke traditie heet deze zondag ´Chrystos Kurios´. ´Christus is Heer´ betekent dat. In de Rooms 
Katholieke traditie: ´Christus Koning´. Wijzend op de belofte dat Christus uiteindelijk bij zijn wederkomst de 
grote Koning zal zijn. In het licht van die hemelse belofte, dat de dood niet het einde is, noemen we de namen 
van hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. Zo, omgeven door deze waardevolle betekenis, 
mag dit integere moment in de dienst, met ons gemis en verdriet, tegelijk ook troostrijk en bemoedigend zijn. 
Wees dus ook volgende week van harte welkom! 

VOOR ALLE LADIES TUSSEN DE 25 EN 50 JAAR (of zich hierbij vinden passen!)                                                                      
Zaterdag 11 januari 2020 is in Amersfoort het vrouwen event ‘Vrouwen-met-pow er’!                                      
https://vrouwen-met-power.nl/we-gaan-iets-heel-geks-doen/                                                                                              

https://vrouwen-met-power.nl/we-gaan-iets-heel-geks-doen/


Aanmelden voor dit event moet ieder voor zich doen. Er zijn een beperkt aantal plaatsen, dus wees er snel 
bij!Deze dag kost € 27 en is bedoeld voor de koffie/ thee en verzorgde lunch. Graag wil ik maandag 25 
november inventariseren wie er mee gaan/ zich hebben aangemeld.Wie gaat er mee?! Laat het mij, Ellen 
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