
                                                                                                                                                                                                   

ZONDAGSBRIEF  10 

 
3 maart 2019  22e jaargang, week 10                                       e-mail:zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger mw. P. Kranendonk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Ouderling van dienst  dhr. J. Oskam  
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen worden aangestoken door Veerle Mutsaers 
Koster dhr.  C. Bonis 
Bloemengroet fam. Keur  
 
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (40-dagentijd Noodhulp), de tweede collecte is voor het 
kerkrentmeesterlijk beheer. De uitgangscollecte is de Voorjaarszendingscollecte. 

 

KINDERNEVENDIENST 

 
 
 
 
 
 

Wat zie jij in de spiegel?                                            Lucas 6: 39-49       

Jezus spreekt zijn leerlingen toe. Als je oordeelt over een ander zonder 
kritisch naar jezelf te kijken, lijk je op een blinde die een andere blinde wil 
begeleiden. Je lijkt dan op iemand die een ander wijst op een splinter, 
terwijl je zelf een balk in je oog hebt.  

   
DEZE WEEK                                                                                                                                                                       
Maandag        14.00 uur Vergadering HVD                                                                                                            
Donderdag     14.30 uur  Protestantse viering in de Zeven Schakels , voorganger ds. E. Barendregt  
Vrijdag            15.00 uur  Weeksluiting in de Westhoek, voorganger ds. Z. van Hijum 
 
ZONDAGAVONDSAMENKOMST 
We komen zondagavond 10 maart om 19.00 uur weer bij elkaar. We bespreken dan Psalm 6. 
 
GEMEENTEAVOND 
De gemeenteavond wordt gehouden op woensdag 10 april.  
Noteert u deze datum vast in uw agenda. 
 
VAKANTIE SCRIBA 
De scriba, Mara Latour, heeft vakantie van 28 februari tot en met 12 maart.  
 
VAKANTIE PAULINE KRANENDONK 
Kerkelijk werker Pauline Kranendonk heeft vakantie van 4 t/m 11 maart. 

 
DE RAAD VAN KERKEN ZEVENBERGEN ZOEKT KOORLEDEN VOOR EEN PROJECTKOOR                    
De Raad van Kerken Zevenbergen, het samenwerkingsverband tussen de vier kerken in Zevenbergen, zoekt 
deelnemers (m/v) voor het oprichten van een (tijdelijk) projectkoor.  Het koor zal een belangrijke rol spelen in 
een nieuw initiatief van de Raad van Kerken: de uitvoering van het project “Licht en Liefde Onstuitbaar”, een 
gezongen liturgie voor Pinksteren. Dit Pinksterproject is gebaseerd op teksten van Franck Ploum en muziek van 
Arjan van Baest en bestaat uit koormuziek, gesproken teksten en samenzang, onder begeleiding van piano en 
dwarsfluit. De repetities starten in de eerste week van april, op de woensdagavond, in het gebouw van de 
Gereformeerde Kerk (Stationsstraat 2) en duren ca. 10 weken. De uitvoering is gepland op zaterdagavond 8 
juni, om 19:00 uur in de Hervormde Kerk (Markt 4). Het project is prima toegankelijk voor zowel geoefende als 
niet geoefende zangers.  
Belangstellend of geïnteresseerd? Meldt je vrijblijvend voor meer informatie bij Petro van der Giessen                
E pvandergiessen@ziggo.nl of bij Lenie Jansen E ll.jansen@hetnet.nl  T 326034                       
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