
                                                                                                                                                                                                      
ZONDAGSBRIEF  51 

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

Welkom! 
 

13 december 2020    23e jaargang, week 51                       e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
 
Voorganger ds. G. C. Buijs, Epe   
Ouderling van dienst mw. M. Latour 
Organist dhr. A. van Muije n 
Koster dhr. H. J. Keur                                                                                                                               
 
COLLECTES 13 DECEMBER                                                                                                                                               
1e collecte Diaconie (eigen werk),  2e collecte Kerkrentmeesters,  uitgangscollecte Kerk in Actie: 
Werelddiaconaat                                                                

 

KERKDIENST KOMENDE ZONDAG , 13 DECEMBER, DERDE ADVENT                                                           
Aanstaande zondag is het de Derde Adventszondag. Een goede bekende, ds. Roberto Buijs uit Epe, hoopt 
bij ons in deze kerkdienst voor te gaan.          

 

VOLGENDE WEEK ZONDAG, 20 DECEMBER, VIERDE ADVENT                                                                                                
Het is dan de vierde en daarmee laatste zondag van Advent. De zondag heeft in de oude kerkelijke traditie 
een bijzondere naam: Rorate Coeli. Dat is Latijns voor ´Dauwt, hemelen´, of ´Druppelt, hemelen´. De naam 
is ontleend aan Jesaja 45 vers 8, waar gebeden wordt: ´Hemel, laat gerechtigheid neerregenen, laat haar 
neerstromen uit de wolken, en laat de aarde zich openen´. Gebeden wordt om neerdalende, als regen naar 
beneden druppelende gerechtigheid. Het Kerstkind Christus Jezus belichaamde die gerechtigheid als geen 
ander. Hij werd de verhoring van dit gebed en daalde vanuit de hemel neer. Wat dan nodig is, is het tweede 
deel van het Jesaja-gebed: ´laat de aarde zich openen´. Zoals de aarde letterlijk doordrenkt moet worden 
van regen om vrucht voort te brengen, zo hebben wij Gods levende water nodig en wordt er dus openheid, 
ontvankelijkheid van ons gevraagd, opdat we vrucht voortbrengen. Zoals een Adventslied zegt: ´Hoe zal ik U 
ontvangen?´  Deze zondag worden de liederen in de kerkdienst verzorgd door de muziekgroep. We zien er 
naar uit. 

 

KINDERNEVENDIENST  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
    Spiegel van anders zien Een engel bij Jozef          Matteüs 1: 18-25            
  
    Vandaag gaat het over Jozef en zijn ontmoeting met een engel. God stuurt 
    een engel om Jozef op andere gedachten te brengen.  Hoe zal Jozef dat  
    vinden? Zou hij het geloven? Zou hij anders gaan denken?  

MIJN KERSTLIED IN DE KERSTNACHTDIENST                                                                                                                                             
Op donderdag 24 december om 22.00 uur houden we de Kerstnachtdienst. Ieder die een persoonlijk 
aansprekend Kerstlied weet om in de Kerstnachtdienst te  laten klinken, is van harte uitgenodigd om het lied 
aan onze dominee te laten weten (tel. 06-42039216; mail: predikant@hervormdzevenbergen.nl). I.v.m. de 
nodige voorbereidingstijd kan dit nog tot a.s. dinsdag! Als er veel suggesties binnenkomen, wordt er een 
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selectie uit de liederen gemaakt. In ieder geval is het plan om, als de weersomstandigheden het toelaten, de 
dienst af te sluiten door samen buiten op de Markt het Ere zij God te zingen. Zo gaan we in onderlinge 
verbondenheid de Kerstnacht tegemoet.  

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                   
DE KOMENDE WEEK                                                                                                                                                                                                                                        
Dinsdag       15 december  19.45 uur  Kerkenraadsvergadering                                                                                                 
Woensdag   16 december  18.45 uur  Jij-Kids clubavond                                                                                                                                                                                 
Donderdag  17 december  10.00 uur  Koffieochtend                                                                                                                     
Donderdag  17 december  14.30 uur  Viering in de Zeven Schakels                                                                                                                                                                                            
Donderdag  17 december  19.45 uur  Oriëntatiegroep                                                                                                                      
Vrijdag         18 december  15.00 uur  Weeksluiting in de Westhoek, voorganger ds. G. Oostermann                                    
Vrijdag         18 december  20.00 uur  JoY clubavond                                                                         
Zondag        20 december  11.30 uur  Catechese oudste groep via Teams  

 

KERST-WENSBOOM OP DE MARKT!                                                                                                                                                            
Er komt een kerstboom op de Markt in Zevenbergen!                                                                                                    
Het wordt een bijzondere boom want we (alle 4 kerken van Zevenbergen) willen er met alle inwoners van 
gemeente Moerdijk een wensboom van maken! In de week voor Kerst kan iedereen langs komen om een 
eigen wens, gebed of gedachte rondom het Kerstfeest in de boom te hangen. Dit kan van 11 tot 17 uur (op 
maandag van 13 tot 16 uur). Er staan dan mensen om de kerstbal uit te delen. Wij bieden een doorzichtige 
bal aan met daarin een kaartje waarop je een wens of gedachte kunt schrijven.                                                                                                       
Op zaterdag 19 december zijn wij als gemeente aan de beurt om de kerstballen uit te delen en daar 
hebben wij jullie hulp bij nodig! Wil je een uurtje (of twee) mee helpen met uitdelen bij de boom tus-
sen 11 en 17 uur? Ook op maandag 21 december zoeken we mensen die 1 uur willen helpen.                                                            
Meld je aan bij Hetty van Rijn op telefoonnummer: 06- 41 48 01 58 of mail: hettyrijn@gmail.com.  Ook hier-
voor geldt: Vele handen maken……..                                                                                                                                 
Alvast bedankt namens de Missionaire Commissie en de Raad van Kerken.                                                                                                                                                                        

 

VERKOOP ADVOCAAT EN LIKEUR                                                                                                                                
De verkoop van advocaat en likeur is gestart. Omdat er dit jaar geen kerstmarkt is, kan men  deze drankjes 
bestellen. De opbrengst gaat dit jaar 50% naar het orgelfonds en 50% naar de voedselbank Moerdijk.                                                                                                                                                                          
Voor likeur(koffie of sinaasappel ) kunt u bellen naar Jacqueline Breure tel.nr. 06-25516495                                                                               
Voor advocaat kunt u bellen naar Metty Malipaard tel.nr. 06-10574658                                                                               
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