
                                                                                                                                                                                                  

ZONDAGSBRIEF  52 

 
23 december 2018  21e jaargang, week 52                            e-mail:zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger ds. G.M. van der Linde  
Ouderling van dienst  mw. H. Schreurs- Ardon  
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen in de lantaarns worden aangestoken door Zalinia Sluimer 
De adventskaars wordt aangestoken door Nienke Blom 
Koster dhr.  G. Ardon 
Bloemengroet  fam. J. van der Put 
 
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 het onderhoud van de kerk 
 
KINDERNEVENDIENST 

      In de adventsweken kijken we naar 

                           LICHTDRAGERS VAN GOD 

     Vandaag staat  Johannes centraal   

                                                                   (Lucas 1: 57-80) 

DEZE WEEK   
Maandag      15.30 uur  Kindje Wiegen in de Bartholomeus kerk                                                                                         
Maandag      18.00 uur  Op weg naar het licht  ( zie onderstaande info)                                                                                                                 
Maandag      22.00 uur  Kerstnachtdienst, voorganger ds. C.L. de Rooij Koor en samenzang vanaf 21.45 uur    
Dinsdag        10.00 uur  Gezinsdienst op 1e Kerstdag, voorganger ds. C.L. de Rooij  
Vrijdag          15.00 uur  Weeksluiting in de Westhoek, voorganger ds. Z. van Hijum  ( in ‘t Ankertje staat vermeld dat                                                                                                                                                  
                                       in deze dienst avondmaal wordt gevierd, dit is niet het geval)                                                                      
 
NAMEN AMBTSDRAGERS                                                                                                                                                                                
De kerkenraad vraagt u namen voor de volgende vacatures in de kerkenraad. 

 2 Ouderling kerkrentmeesters 

 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. 
 
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 
 
 

 

 

 

 

 



OP WEG NAAR HET LICHT                                                                                                                                                                                                      
Ga met ons mee kerst vieren op maandagavond 24 december tijdens ‘Onderweg naar het Licht’! Iedereen is 
welkom.                                                                                                                                                                                   
17.45 uur: Herders wachten jong en oud op bij:                                                                                          
Schoolplein van basisschool ‘de Boemerang’ (De Meeren), Plein de Donk - bij de Aldi (De Donk) en De 
Westhoek (Prins Bernhardstraat)                                                                                                                                         
18.00 uur: Vertrek van de kerstwandeling op zoek naar de ster                                                                                                  
Bij de ster zullen we herders, de drie wijzen uit het Oosten en Jozef en Maria met hun bijzondere kindje vinden.                                                                                                                                              
18.30-19.45: Kerstfeest                                                                                                                                           
Kijken en luisteren naar het kerstverhaal in kindertaal in de Rooms-Katholieke Kerk. 
‘Onderweg naar het Licht’ is een initiatief van de vier kerken in Zevenbergen. 
 
KALENDERS 
Op de tafel bij de uitgang van de kerk liggen, zoals elk jaar, weer kalenders van de gereformeerde  Bijbelstichting 
met foto’s van verschillende kerken.  Als u wilt, kunt u er één meenemen voor uzelf of voor iemand anders. 
De kalenders zijn dit jaar verpakt in enveloppen.  
 
VAKANTIE PAULINE KRANENDONK                                                                                                                                                 
Kerkelijk werker Pauline Kranendonk heeft vakantie van 25 december t/m 1 januari. 
 
ORDE VAN DIENST   
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/ Aanvangslied Psalm 84: 3/ Stil gebed / Votum en groet/                
Zingen Psalm 84: 6/ Adventsproject KND/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst / Verootmoediging/  
Genadeverkondiging/ Zingen Psalm 36: 3a (1e 6 regels)/ Leefregel/  Gebed om verlichting met de Heilige 
Geest/ Bijbellezingen Joh. 1: 1-11 en Joh. 8: 12/ Zingen 159a: 2/ Verkondiging/ Orgelspel/                                 
Zingen 482: 1/ Gebeden/ De kinderen  komen  terug van de kindernevendienst/ Inzameling van de gaven/   
Slotlied 435: 1 en 3/ Zegen (gezongen amen)  
 
Johannes 1: 1-11 

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God 
en het Woord was God.2Het was in het begin bij 
God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets 
ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven 
en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht 
schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet 
in haar macht gekregen. 
6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij 
heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het  

licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou 
geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om 
te getuigen van het licht:9het ware licht, dat ieder mens 
verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in 
de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch 
kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van 
hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet 
ontvangen. 

 

Johannes 8: 12  

12 Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben 
het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit 
meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven 
geeft.’ 

 

 

 


