
                                                                                                                                                                                                   

ZONDAGSBRIEF  49 

 

Nederlands Hervormde Gemeente Zevenbergen 
(T)Huis aan de Markt. 

Welkom! 
Eerste  advent  
1 december 2019 22e jaargang, week 49                               e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger ds. G.W. Oostermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Ouderling van dienst  mw. A. Koert 
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen worden aangestoken door  Ruben Bakker 
Koster dhr. G.S. Ardon 
Bloemengroet fam. M. de Vries 
 
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 (Zending in Zambia)  
 
KINDERNEVENDIENST 

 
 De Heer is koning op de Sion                                  Micha 4: 1-8 

God belooft vrede, Hij brengt vanuit Israël het heil voor de wereld   

 

 
 
DEZE WEEK    
Maandag        13.30 uur  Vergadering HVD 
Dinsdag          10.30 uur  Gespreksgroep in De Westhoek  
Woensdag      18.45 uur  Jij Kids 
Vrijdag            20.00 uur  RefleXion                                                                                                                                                                                                     
 
 
ZONDAG 8 DECEMBER: TWEEDE ADVENT                                                                                                               
Volgende week zondag is het de Tweede Adventszondag. Het gaat dan over twee oudere mensen die, in een 
tijd waarin er weinig te verwachten viel, tegen de klippen op de komst van de Messias bleven verwachten. De 
evangelist Lukas vertelt daar indrukwekkend over. Daar gaan we naar luisteren, met als vraag hoe de 
geschiedenis van die twee mensen helpend en inspirerend kan zijn voor ons. Welkom ook volgende week! 

 
TIENERVIERING 
Volgende week zondag 8 december is er weer Tienerviering voor de oudste groep. Je bent welkom! 
 
 
 
 
 
 
 



 
ADVENTSKALENDER 
Aan het einde van deze gemeentedienst en eerste adventszondag wordt de adventskalender ‘Geef licht’ 
uitgedeeld. In de adventstijd kijken we uit naar de komst van Jezus, het Licht van de wereld. De kalender brengt 
u iedere dag een stapje dichterbij Kerst. Ontdek 25 dagen lang wat de Bijbel ons wil vertellen over Jezus en 
hoe u zelf een licht voor anderen kunt zijn. Voor ieder huishouden is er 1 exemplaar van de kalender 
beschikbaar.      
 
BESTEL UW GRATIS KERST-CD OF ADVENTSBOEKJE!                                                                                                                    
Sinds vorige week is het mogelijk om een gratis kerst-cd of adventsboekje te bestellen via www.daaromkerst.nl 
Net als voorgaande jaren kunt u gratis een kerst-cd bestellen. Ook brengt Daarom Kerst dit jaar een 
adventsboekje uit, speciaal voor kinderen.  
Daarom Kerst wil mensen in Nederland op een toegankelijke wijze laten ervaren waar het met Kerst echt om 
draait. 
 

     
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Iedereen is na afloop van de dienst van harte welkom in Het Anker. 

Koffie, thee en limonade staan klaar 

Fijne zondag! 

 

http://www.daaromkerst.nl/

