
                                                                                                                                                                                                   

ZONDAGSBRIEF  51 

 

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

Welkom! 
Derde advent  
15 december 2019 22e jaargang, week  51                            e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger ds. G.W. Oostermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Ouderling van dienst  mw. H. Schreurs-Ardon 
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen worden aangestoken door Jules Hoek 
Koster dhr. H.J. Keur  
Bloemengroet fam. G. Ardon 
 
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (eigen werk), de tweede collecte is voor het 
kerkrentmeesterlijk beheer.       
                          
COLLECTE HEILIG AVONDMAAL   
De onrust in het noordoosten van Syrië houdt maar niet op. Opnieuw moeten duizenden Koerden en Assyrische 
christenen het gebied ontvluchten. Om deze nieuwe, enorme stroom vluchtelingen te kunnen helpen is uw hulp 
hard nodig.      
Naar verwachting trekken de komende weken duizenden kinderen, vrouwen en ouderen de grens met Irak over. 
Door het onverwacht hoge aantal vluchtelingen zitten de kampen daar inmiddels zo vol, dat veel mensen geen  
hulp kunnen krijgen. 
ZOA maakt zich grote zorgen over de situatie. Zeker met de winter in aantocht, vertelt ZOA's landendirecteur 
Esther Grisnich vanuit Irak:  
Hoewel de eerste hulppakketten geregeld zijn door de VN, blijkt het aantal vluchtelingen veel hoger te zijn dan 
vooraf was verwacht. Om iedereen te kunnen helpen, is extra hulp nodig. ZOA start daarom een noodhulpactie. 
 
KINDERNEVENDIENST 

 
 De gerechtigheid van de Heer                                                      Micha 6: 1-8 

Geloven betekent God trouw dienen waar je kunt. Vaak gaat het om kleine dingen 
die het verschil kunnen maken.  

 

 
DEZE WEEK    
Maandag         14.00 uur  Adventsmiddag HVD                                                                                                        
Maandag         20.00 uur  Bijbelgroep                                                                                                                        
Dinsdag           19.45 uur  Kerkenraadsvergadering                                                                                                     
Woensdag       18.45 uur  Jij-Kids                                                                                                                                  
Donderdag      14.30 uur  Protestantse viering in de Zeven Schakels                                                                                                                                                                                                
Vrijdag             20.00 uur  RefleXion                                                                                                              

 

 

 

 



 

 

 
 
ONDERWEG NAAR HET LICHT                                                                                                                            
Ga met ons mee kerst vieren op dinsdagavond 24 december tijdens ‘Onderweg naar het Licht’! Iedereen is 
welkom.                                                                                                                                                                       
17.45 uur: Herders wachten jong en oud op bij:                                                                                                                          
Schoolplein van basisschool ‘de Boemerang’ (De Meeren), Plein de Donk - bij de Aldi (De Donk) en De 
Westhoek (Prins Bernhardstraat)                                                                                                                          
18.00 uur: Vertrek van de kerstwandeling op zoek naar de ster                                                                       
Bij de ster zullen we herders, de drie wijzen uit het Oosten en Jozef en Maria met hun bijzondere kindje vinden.                                                                                                                                        
18.30-19.45: Kerstfeest                                                                                                                                                    
Kijken en luisteren naar het kerstverhaal in kindertaal in de Rooms-Katholieke Kerk.                                                                         
De opbrengst van de collecte tijdens ‘Onderweg naar het Licht’ gaat naar Stichting Tinkerbel.                                                       
‘Onderweg naar het Licht’ is een initiatief van de vier kerken in Zevenbergen. 

 

LUNCHEN MET KERST                                                                                                                                                                      
Voor iedereen die graag een gezellige lunch wil hebben op 1e Kerstdag is er de jaarlijkse Kerstlunch. De lunch 
is na de gezamenlijke dienst waarin we de geboorte van Jezus vieren. Wil je mee eten en mee vieren, meld je 
dan aan! Ken je andere mensen die graag zouden willen meedoen of die je een gezellige lunch gunt:  geef 
deze uitnodiging dan aan hen door! Er is plaats genoeg voor iedereen die aan wil schuiven.                                      
Waar: Het Anker.                                                                                                                                                                          
Wanneer: 25 december 2019: 12.30 – 15.00 uur.                                                                                                        
Opgave: uiterlijk 22 december, via email: kerstlunchhgz2019@gmail.com of 06-54652613. 
Kosten: geen, een bijdrage mag. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

Koffie, thee en limonade staan klaar 

Fijne zondag! 

mailto:kerstlunchhgz2019@gmail.com

