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Voorganger ds. G. Oostermann 
Ouderling van dienst mw. A. Koert  
Organist dhr. A. Van Muijen  
 
 

Gezegend Nieuwjaar! 

´Mijn tijden zijn in uw hand´ (Psalm 31).  
 

 

COLLECTES 3 januari                                                                                                                                               
1e collecte Diaconie (eigen werk),  2e collecte Kerkrentmeesters,  uitgangscollecte Protestantse Kerk, Jong 
Protestant  

 

KOMENDE ZONDAG 3 JANUARI                                                                                                                                   
Op afstand verbonden, deze eerste zondag van het nieuwe jaar. Maar wel verbonden in naam van de 
nieuwgeboren Heer Jezus Christus. Hoe belangrijk die naam voor ons allen is, die de Zoon van God ontving, 
daar staan we komende zondag bij stil. Daarnaast lezen we uit de bijbel over het bezoek van vreemde 
magiërs uit verre streken, op zoek naar de nieuwe Koning (Matteüs 2 vers 1 – 12). En waarom duistere 
machten daar niet blij mee zijn, maar wij des te meer. Zo heeft deze eerste zondag twee kernpunten: 1. De 
naamgeving van de Koning. 2. Het bezoek aan de Koning. Wees verbonden!  

 

VOLGENDE WEEK ZONDAG 10 JANUARI                                                                                                                       
De tweede zondag van Epifanie. In de kerkdienst van deze zondag hoopt ds. C. Inkelaar-de Mos uit 
Oudenbosch voor te gaan. 

 

DEZE WEEK                                                                                                                                                               
Vrijdag  8 januari 15.00 uur  Weeksluiting in de Westhoek, voorganger Pauline Kranendonk 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                                
Voor iedereen die om wat voor reden ook opziet tegen het nieuwe jaar bidden wij om rust en kracht en de 
troost van Gods nabijheid. 

 

STUDIE- EN BEZINNINGSWEEK                                                                                                                          
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Komende week, van maandag t/m vrijdag, heeft onze dominee een studie-en bezinningsweek en is die 
dagen wel bereikbaar, maar niet in Zevenbergen.  

 

 

 

KAARTENACTIE                                                                                                                                                            
Hoe leuk zou het zijn om van zomaar een gemeentelid een kaartje te krijgen. Dit als teken van 
verbondenheid in een periode waarin we elkaar niet veel kunnen zien.                                                                                                           
En hoe leuk zou het zijn om zelf een kaartje te sturen naar zomaar een ander gemeentelid. Daar wordt toch 
iedereen blij van?                                                                                                                                                                                    
Wilt u/jij ook een paar kaartjes sturen (of af en toe een kaartje), met een hartelijke groet of bemoedigende 
woorden, stuur dan een berichtje naar onderstaand maladres en u ontvangt een naam (of een paar namen) 
uit onze gemeente met adres om het kaartje naartoe te sturen.                                                                                                    
Laten we er met elkaar iets moois van maken!                                                                                                        
Hartelijke groet, Ronald Schreurs, Dingeman Burgers, Hetty van Rijn, Nicole Fioole, Bep Hamstra en Marja 
Oostermann.                                                                                                                                                                     
Mail het liefst naar marjaoostermann@gmail.com Of bel anders naar 06-20148484 (Bep Hamstra).  

 

BEDANKT                                                                                                                                                                                              
In de afgelopen weken hebben we als gezin veel mooie Kerst- en Nieuwjaarswensen en attenties van velen 
van u mogen ontvangen. Hartelijke bedankt daarvoor. Hopelijk hebben we met elkaar, binnen alle 
beperkingen, toch goede Kerstdagen mogen beleven. Voor u en jullie allen Gods zorgzame betrokkenheid, 
inspiratie en liefde gewenst voor het nieuwe jaar!                                                                                                        
Gert, Marja, Jesse en Juultje Oostermann.         
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