
                                                                                                                                                                                                  

ZONDAGSBRIEF  50 

 
9 december 2018  21e jaargang, week 50                            e-mail:zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger ds. R. van Laar,  
Ouderling van dienst  dhr. W. van Dongen  
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen in de lantaarns worden aangestoken door Mical van der Waal  
De adventskaars wordt aangestoken door Christel Bakker 
Koster dhr.  J. van der Stelt 
Bloemengroet  fam. R. Schreurs 
 
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (eigen werk), de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk 
beheer.  De opbrengst van de uitgangscollecte is voor Missionair Werk Advent 
 
KINDERNEVENDIENST 

      In de adventsweken kijken we naar 

                           LICHTDRAGERS VAN GOD 

     Vandaag staat  Maria centraal   

                                                                   (Lucas 1: 26-38) 

TIENERVIERING                                                                                                                                                                                    
Er is vanmorgen Tienerviering voor de oudste groep (vanaf 15 jaar).  
 

DEZE WEEK   
Woensdag  14.00 uur  Ledenmiddag PCOB. Kerstmiddag. Onderwerp: Op weg naar Bethlehem  
Woensdag  18.30 uur  Jij-Kids 
Donderdag  09.00 uur Kerststukjes maken voor de kerstmarkt                                                                                          
Donderdag 14.30 uur  Protestantse viering in de Zeven Schakels, voorganger mw. B. de Waal -vd Vlies  
Vrijdag        15.00 uur  Weeksluiting in de Westhoek, voorganger mw. P. Kranendonk                                           
Vrijdag        16.00 uur  Kerstmarkt          
Vrijdag        20.00 uur  JoY 
Zaterdag     10.00 uur  Kerstmarkt 
 
ZONDAGAVONDSAMENKOMST                                                                                                                                            
Vanavond is er weer de maandelijkse samenkomst, om 19.00 uur in ”Het Anker”. Het is weer advent, daarom is het 
onderwerp “En zij zagen de ster en verheugden zich met zeer grote vreugde”. Ik zal weer een korte inleiding 
houden, waarna we met elkaar in gesprek zullen gaan. Aan het begin en einde zingen we een lied.  Na afloop is er 
natuurlijk weer koffie of thee en kunnen we verder bijpraten. Zoals altijd is iedereen weer van harte welkom.                                                                                                  
Hartelijke groet, Jan Oskam, telefoon: 325519, mailadres: jan.oskam368@ziggo.nl 
 
BIJBELKRING                                                                                                                                                                        
De Bijbelkring komt weer bij elkaar op dinsdagmorgen  18 december om 10.30 uur in Het Anker.  
 
KERSTSTUKJES MAKEN                                                                                                                                               
Ook als u zich nog niet heeft opgegeven: u bent donderdag welkom in Het Anker voor het maken van kerststukjes. 
Als u 9 uur te vroeg vindt: we zijn tot ongeveer 2 uur bezig. U kunt dus later aansluiten  

  

NAMEN AMBTSDRAGERS                                                                                                                                                                                
De kerkenraad vraagt u namen voor de volgende vacatures in de kerkenraad. 

 Ouderling kerkrentmeester voor de vacature van Ellie van Wing 

 Ouderling kerkrentmeester voor de vacature van Dik Ardon 



 Extra Diaken 

 Ouderling voor de Westhoek  

 Ouderling voor Jeugd en Gezin 

 Ouderling voor de ouderen in de wijken 1-6 
U kunt de namen indienen t/m zondag 23 december 2018. U kunt deze inleveren bij de scriba, Mara Latour, of in de 
bus bij de uitgang. Graag wel aangeven voor welke vacature(s) u de naam(en) indient. 
 
KERSTMARKT                                                                                                                                                                   
Ook dit jaar houden de gezamenlijke kerken in samenwerking met de activiteitengroep van Surplus de kerstmarkt in 
het woonzorgcentrum De Zeven Schakels. Tijdstippen:  vrijdag 14 december van 16.00 – 21.00 uur en zaterdag 
15 december van 10.00 – 16.00 uur. De  vertrouwde kerstartikelen zijn weer te koop en op de markt kunt u rustig 
genieten van aangeboden etenswaar, erwtensoep, hotdogs, etc. Ook voor mensen die een gokje willen wagen is er 
een loterij met geweldige prijzen. Er wordt muziek gemaakt en van de levende kerststal kunt u weer getuige zijn. De 
baten van de kerstmarkt komen dit jaar ten goede van de uitvoering van de ‘Zevenbergse Passion’ die tegen Pasen 
wordt uitgevoerd.  Hartelijk welkom op de Kerstmarkt. M. Hamstra 
 
KERSTCONCERT SMGS 
Op zondag 16 december verzorgt het gospelkoor SMGS  samen met Joy uit Rotterdam een kerstconcert in De 
Schuur. Aanvang 15.00 uur. Toegangsprijs €7,50.  Omdat het koor per 1 januari wordt opgeheven is dit de laatste 
gelegenheid om hen nog eens te horen.  
  
UITNODIGING KERSTLUNCH 25 DECEMBER 2018                                                                                                 
We nodigen u uit voor de Kerstlunch op 25 december 2018 van 12.30 - 15.00 uur in gebouw het Anker naast de 
Hervormde kerk aan de Markt in Zevenbergen.  Iedereen is van harte welkom!  
Graag horen we uiterlijk een week vooraf of u komt. Mocht u iets willen bijdragen in de vorm van iets lekkers, dan 
horen we dat graag. De kerstlunch is gratis, maar een bijdrage in de kosten mag altijd. U kunt zich                                                                       
opgeven bij Fam. Bakker via:  Telefoon: 0168-453816 of 06-15485562   Email: ellen@bakkerworld.nl 
 
ORDE VAN DIENST   
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/ Aanvangslied Psalm 84: 1 en 4/ Stil gebed / Bemoediging en groet/ 
Zingen 440: 1 en 4/ Adventsproject KND/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst / Verootmoediging/  Zingen 
302: 1/ Genadeverkondiging/ Zingen 302: 3/ Leefregel/  Zingen 302: 4/ Gebed bij de opening van het Woord/ 
Schriftlezing  Zacharia 9 : 9 en 10/ Zingen 550: 1, 2 en 3/ Schriftlezing Markus 11: 1-10/  Zingen 435: 1 en 4/ 
Verkondiging/ Orgelspel/ Zingen 554: 1 en 4/ Dankgebed en voorbeden/ De kinderen  komen  terug van de 
kindernevendienst/  Inzameling van de gaven / Zingen Psalm 72: 1, 4 en 7/  Zegen (gezongen amen)  
 
Zacharia 9: 9 en 10 

9 Juich, Sion, 
 Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! 
 Je koning is in aantocht, 
 bekleed met gerechtigheid en zege. 
 Nederig komt hij aanrijden op een ezel, 
 op een hengstveulen, het jong van een ezelin. 

10 Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen 
 en de paarden uit Jeruzalem; 
 de bogen worden gebroken. 
 Hij zal vrede stichten tussen de volken. 
 Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, 
 van de Rivier tot de einden der aarde.  

 

Markus 11: 1-10  

1 Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren 
van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, stuurde hij 
twee van zijn leerlingen vooruit. 2Hij zie tegen hen: 
’Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er 
binnenkomen zul je daar een ezelsveulen 
vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand 
bereden is; maak het los en breng het hier. 3En als 
iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan: 
‘”De Heer heeft het nodig, hij zal het meteen weer 
terugsturen”. 4Ze gingen op weg en vonden een 
veulen dat buiten op straat bij een deur was 
vastgebonden en ze maakten het los. 5Er stonden  

en paar mensen die vroegen: ‘Waarom maken jullie dat 
veulen los?’6Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen 
te zeggen en de mensen lieten hen begaan. 7Ze 
brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels 
op het dier en hij ging erop zitten. 8Velen spreidden 
hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken 
met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. 9Allen die 
voor hem uitliepen of achter hem aankwamen riepen 
luidkeels: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam 
van de Heer. 10 Gezegend het komende koninkrijk van 
onze vader David. Hosanna in de hemel! 
 

 

 


