
                                                                                                                                                                                                   

ZONDAGSBRIEF  50 

 

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

Welkom! 
Tweede advent  
8 december 2019 22e jaargang, week  50                            e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger ds. G.W. Oostermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Ouderling van dienst  mw. H.J. van Rijn 
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen worden aangestoken door Deneya Sluimer  
Koster dhr. C. Bonis 
Bloemengroet fam. R. Schreurs 
 
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 Missionair Werk Advent   
 
KINDERNEVENDIENST 

 
 

Het volk van de Heer                                                             Micha 2: 6-13 

God is rechtvaardig en soms hoort daar straf bij.    

 

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

 

 
DEZE WEEK    
Dinsdag           20.00 uur  catechese 15 plus                                                                                                          
Woensdag       10.00 uur  groeigroep bij de fam. Koert                                                                                                   
Woensdag       14.00 uur  ledenmiddag PCOB. Onderwerp: Kerstviering                                                               
Woensdag       19.00 uur  catechese 12-14 jarigen                                                                                                           
Woensdag       20.00 uur  vergadering moderamen                                                                                                       
Donderdag      09.00 uur  kerststukjes maken                                                                                                             
Vrijdag             14.00 uur  kerstmarkt                                                                                                                                      
Vrijdag             15.00 uur  weeksluiting in de Westhoek, voorganger ds. G. Oostermann.  Heilig Avondmaal                      
Vrijdag             18.45 uur  Jij Kids                                                                                                                                   
Vrijdag             20.00 uur  JoY                                                                                                                                      
Zaterdag          10.00 uur  kerstmarkt                                                                                                                                                                                                     

 
 

 

 

 



 

 

VOLGENDE WEEK ZONDAG, DERDE ADVENT                                                                                                                   
Komende zondag is de derde van de vier Adventszondagen. We komen dan opnieuw onder de indruk van de 
bijzondere weg die God met ons mensen gaat. De schijnwerper zwenkt uit, niet naar een paleis, een koning of 
keizer, maar naar een achteraf plaatsje Nazareth, waar een eenvoudige jonge vrouw woont, Maria. Haar reactie 
op indrukwekkend hemels nieuws, wat de engel Gabriël haar brengt, is toonaangevend voor Advent en 
bijzonder leerzaam voor ons. We vieren deze zondag ook de Maaltijd van de Heer. Wees van harte welkom! 

 
GROEIGROEP   
Woensdag 11 december is er Groeigroep bij de fam. Koert, Oude Kerkstraat 42 
Het onderwerp deze keer is Psalm 63. Onze groep groeit, maar er is zeker nog plaats!                           
Welkom, we beginnen om 10.00 uur 
 
KERSTMARKT                                                                                                                                                                    
Op vrijdag en zaterdag bent u van harte welkom op de kerstmarkt in de Zeven Schakels. U kunt hier terecht 
voor kerstartikelen, kerststukjes,  een hapje en een drankje en nog veel meer.  Voor sfeervolle 
achtergrondmuziek wordt gezorgd.  Let op de gewijzigde openingstijden op vrijdag: 14.00 tot 18.00 uur  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Koffie, thee en limonade staan klaar 

Fijne zondag! 

 


