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(T)Huis aan de Markt. 

Welkom! 
 

27 september 2020 23e jaargang, week 40                       e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
Voorganger ds. G.W. Oostermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Ouderling van dienst  mw.  R. Ardon 
Organist dhr. A. van Muijen 
Koster dhr. R. Schreurs 
 
COLLECTES 27 september                                                                                                                                                         
1e collecte Diaconie (eigen werk), 2e collecte Kerkrentmeesters.  Uitgangscollecte Vredeswerk           

 

UITGANGSCOLLECTE                                                                                                                                                     
Vrede verbindt verschil                                                                                                                                                         
De Protestantse Kerk steunt via Kerk in Actie en PAX vredesinitiatieven in Nederland en wereldwijd. Zoals in 
Nigeria, waar Kerk in Actie het werk van de Nigeriaanse kerken steunt om slachtoffers van het geweld te 
helpen hun trauma’s te verwerken. Christenen en moslims verbeteren samen hun situatie en zijn 
bondgenoten in hun strijd tegen armoede en terrorisme. In Nederland is er steun voor SKIN, de organisatie 
van migranten- en internationale kerken, om elkaar als christenen te ontmoeten en van elkaar te leren. PAX 
steunt in Irak een organisatie die vecht tegen seksueel en gender-gerelateerd geweld tegen vrouwen.                       
Met uw bijdrage steunt u het vredeswerk van de Protestantse Kerk. Geef aan de collecte of maak een 
bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Vredeswerk.                              
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?                                                                                         
Hartelijk dank!                                                                                                                                                                    
Meer informatie www.kerkinactie.nl/collecte                                                           

 

KOMENDE ZONDAG                                                                                                                                                    
Mag Jezus bij jou in huis? Waar mag Hij wel komen en waar niet? Wat hou je liever voor jezelf? Daarover 
gaat het komende zondag. We kijken naar een animatiefilmpje, wat hierover gaat, en lezen uit de bijbel over 
een kleine man die Jezus wel wilde zien, maar niet te dichtbij. Een paar mensen (jong en iets ouder) vertellen 
in de dienst over een lied, en waarom ze dat een aansprekend lied vinden. Daarna kijken en luisteren we naar 
dat lied. Wees er zondag dus ook weer bij! Weet je welkom!                                                                                                
In de dienst kijken en luisteren we naar het lied ´Counting Every Blessing´ van Rend Collective.  Hierbij de 
vertaling van dat lied:                     

Ik was blind, nu zie ik alles in kleuren,                                                                                                                             
ik was dood, nu leef ik eeuwig,                                                                                                                                      
ik ging onderuit, maar U was mijn Verlosser,                                                                                                                                         
ik ben onvoorstelbaar gezegend.  

Ik was verloren, maar nu ben ik door de Vader gevonden,                                                                                                                
ik ben veranderd van een wrak in een schat,                                                                                                              
mij is hoop en toekomst gegeven,                                                                                                                                        
ik ben onvoorstelbaar gezegend.   

Ik tel iedere zegen, tel iedere zegen,                                                                                                                                
ik laat los en vertrouw, als ik nog niets zie,                                                                                                                     

http://www.kerkinactie.nl/collecte


ik tel iedere zegen, tel iedere zegen,                                                                                                                   
werkelijk iedere periode bent U goed voor mij.   

 

 

 

Oh, U bent goed voor mij,                                                                                                                                                        
Oh, U bent goed voor mij.                                                                                                                                                
U was er in een donker dal,                                                                                                                                             
U was er in mijn diepste zorgen,                                                                                                                                   
U bent mijn kracht, mijn hoop voor morgen.                                                                                                                   
Ik ben onvoorstelbaar gezegend.   

Ik tel iedere zegen, tel iedere zegen,                                                                                                                            
ik laat los en vertrouw, als ik nog niets zie,                                                                                                                  
ik tel iedere zegen, tel iedere zegen,                                                                                                                   
werkelijk iedere periode bent U goed voor mij.      

Oh, U bent goed voor mij,                                                                                                                                                                 
Oh, U bent goed voor mij.                                                                                                                                          
Werkelijk, uw goedheid volgt mij                                                                                                                                   
en zeker staat uw hart steeds open voor mij.                                                                                                           
Elke dag zal ik mij uw goedheid herinneren,                                                                                                              
door buien en stormen heen.   

Ik tel iedere zegen, tel iedere zegen,                                                                                                                              
ik laat los en vertrouw, als ik nog niets zie,                                                                                                                             
ik tel iedere zegen, tel iedere zegen,                                                                                                                       
werkelijk iedere periode bent U goed voor mij.  

Oh, U bent goed voor mij,                                                                                                                                                                
Oh, U bent goed voor mij. 

 

VOLGENDE WEEK ZONDAG ISRAËLZONDAG                                                                                                                                                       
De christelijke geloofsgemeenschap is voortgekomen uit de joodse geloofstraditie. Zo blijft er ook altijd, tot op 
de dag van vandaag, goede verbondenheid tussen de kerk en Israël. Minstens één keer per jaar staan we 
daar in het bijzonder bij stil. Zondag 4 oktober is daarvoor aangemerkt als Israëlzondag.                                
Deze zondag krijgen ook de vrouwen onder ons, die meedoen met Secret Sisters, hun lootje uitgereikt. Een 
spannend moment: voor wie mag jij de komende maanden een ´secret sister´ zijn? Mijn bedoeling is om in de 
verkondiging aandacht te vragen voor een meisje, in Bijbelse tijden, uit Israël, die op het eerste gezicht een 
onopvallende, maar cruciale rol speelde. En die, als ´secret sister´, bescheiden maar opmerkelijk op de 
roeping van Israël als Godsvolk wees. 

        

IN DE KOMENDE WEEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Woensdag             18.45 uur  Jij-Kids                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Vrijdag                   15.00 uur  Weeksluiting in de Westhoek, voorganger Pauline Kranendonk                                                   
Vrijdagt/m zondag                  SPJZ-kamp                                                                                                                            
Zondag 4 oktober 19.30 uur  Tienercatechese 15 +  

Deze komende week heeft onze dominee tot en met a.s. vrijdag een studie- en bezinningsweek en is 
daardoor een paar dagen moeilijker bereikbaar. Waargenomen wordt door onze kerkelijk werker Pauline 
Kranendonk. Verder voor pastoraat in eerste instantie de betreffende ouderling of onze bezoekbroeder Jan 

Oskam.  

 

 

 


