
                                                                                                                                                                                                      

ZONDAGSBRIEF  7 

 

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

Welkom! 
 
9 februari 2020 23e jaargang, week 7                                    e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger ds. G.W. Oostermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Ouderling van dienst  mw. H. van Rijn  
Organist dhr.  G. van der Schouw  
De kaars in de lantaarn wordt aangestoken door Rebecca Burgers 
Koster dhr. H.J. Keur 
Bloemen fam. M. de Vries 
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (eigen werk), de tweede collecte is voor het 
kerkrentmeesterlijk beheer.  De uitgangscollecte is  voor Catechese em Educatie   
 
 
KINDERNEVENDIENST 

 
Haggaï en Zacharia en de voltooiing van de tempel                      Ezra 5-6 

God biedt een uitweg, ook als we die zelf niet meer zien.  

 

 
DEZE WEEK    
Zondag         19.30 uur Catechese 15+ groep                                                                                                                    
Dinsdag        19.45 uur Kerkenraad                                                                                                                                           
Woensdag    14.00 uur Ledenmiddag PCOB. Onderwerp: Water Vriend of Vijand ( o.a. 19 molens Kinderdijk )                                                                                                                                 
Donderdag   14.30 uur Protestantse viering in de Zeven Schakels, voorganger ds. D.C. Groenendijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Vrijdag          15.00 uur Weeksluiting in de Westhoek,  voorganger ds. G.W. Oostermann                                               
Vrijdag          20.00 uur RefleXion                                                      

 

KERKRENTMEESTER EN DIACONAAL RENTMEESTER                                                                                           
Dhr. Cees Schippers wordt benoemd als administrateur van de diaconie (Diaconaal Rentmeester) en                 
dhr. Cees Timmers als Kerkrentmeester. Beiden hoefden niet beëdigd te worden, maar moeten wel aan de 
gemeente worden voorgesteld. Dit omdat de gemeente bezwaar aan kan tekenen. Eventuele bezwaren tegen 
deze benoemingen kunnen worden ingediend tot zaterdag 15 februari, schriftelijk en ondertekend bij de scriba 
van de kerkenraad.  

 

ZONDAGAVONDSAMENKOMST                                                                                                                                       
Het is de tweede zondag van de maand, dus is er vanavond de maandelijkse zondagavond samenkomst. We 
komen bij elkaar om 19.00 uur in “Het Anker”. We spreken over het onderwerp “Leerling van het Woord”. 
Het gaat over de Bijbel, een bijzonder boek. We zingen enkele liederen, ik houd een korte inleiding en daarna 
spreken we samen verder over het onderwerp. Na afloop drinken we koffie of thee en praten we bij.                            
Iedereen is hartelijk welkom. Hartelijke groet, Jan Oskam, telefoon 325519                                                             

 



ACTIE KERKBALANS                                                                                                                                             
De voorlopige opbrengst van de actie Kerkbalans is € 77.901,50. Alle gevers hartelijk dank.                                       

 

VOLGENDE WEEK ZONDAG                                                                                                                                  
Komende zondag is de tweede themadienst in een serie van twee, over een gebod uit de Tien Geboden. 
Ouders, iedereen heeft ze. Nauw betrokken of juist niet. In leven of niet meer. ´Eer je vader en je moeder´, staat 
er in het vijfde gebod van de Tien Geboden. Voor de één kan dat heel anders liggen dan voor de ander. Het 
verschilt nogal of je lieve en zorgzame ouders hebt (gehad), of ouders die dat, om wat voor reden dan ook, niet 
kunnen/konden opbrengen. Is het niet ´ere wie ere toekomt´? En als Jezus zegt ´wie z´n ouders meer liefheeft 
dan Mij, hoort niet bij Mij´, gaat dat dan niet dwars tegen dat gebod in? Over dit intrigerende vijfde gebod gaat 
het deze zondag. Welkom!                                                                                                                                                    
Ds. Gert Oostermann.  

 

 

 

 

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

Koffie, thee en limonade staan klaar 

Fijne zondag! 

 

 

 


