
                                                                                                                                                                                                    

ZONDAGSBRIEF  12 

 
17 maart 2019  22e jaargang, week 12                                e-mail:zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger ds. P. Schalk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Ouderling van dienst  mw. H. Schreurs-Ardon 
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen worden aangestoken door Jules Hoek 
Koster mw. A. Nijhof 
Bloemengroet fam. R. Schreurs 
 
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (eigen werk), de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk 
beheer. De uitgangscollecte is voor Kerk in Actie ( Kinderen in de knel). 

 

KINDERNEVENDIENST 

 
 
 
 
 
 

Wakker worden!                                                      Lucas 9: 28-36      

Op de berg gebeurt een wonder: Mozes en Elia verschijnen aan Jezus en 
praten met hem. Maar de drie leerlingen die Jezus meegenomen heeft… 
slapen! Als je iets mee wilt krijgen van het wonder, zul je in ieder geval 
wakker moeten worden.  

 
TIENERVIERING 
Vanmorgen is er weer Tienerviering voor de oudste groep. Je bent welkom! 

                                                                                                                                                       
DEZE WEEK     
Woensdag      18.30 uur  Jij-Kids                                                                                                                                                                  
Donderdag     14.30 uur  Protestantse viering in de Zeven Schakels , voorganger ds. A. Slingerland 
Vrijdag            15.00 uur Weeksluiting in de Westhoek, voorganger mw. P. Kranendonk                                                 
Vrijdag            20.00 uur RefleXion 
 
 
DIENST 24 MAART                                                                                                                                                                      
In de dienst van 24 maart zullen een aantal ambtsdragers worden bevestigd en herbevestigd.  

Herbevestigd zullen worden: 
Mw. E. Vriens (Bets), de Knip 10 in Zevenbergen voor diaken 
Dhr. A.C. Langerak (Aart), van Aerschotstraat 14 in Zevenbergen, voor diaken. 
 
Bevestigd zullen worden: 
Mw. S.H. van der Stelt-Postma (Sita), Hoofdstraat 86a in Zevenbergschen Hoek voor ouderling 
kerkrentmeester 
Mw. A.L. Koert-Oosterloo (Annet), Oude Kerkstraat 42 in Zevenbergen voor ouderling voor de Westhoek 
Mw. H.J. van Rijn (Hetty), Stationsstraat 51 in Zevenbergen voor ouderling voor Jeugd en Gezin 
Mw. F. Ardon-Petersen (Ria), Kamillestraat 29 in Zevenbergen voor ouderling voor de ouderen in de wijken 
1-6. 
We zullen afscheid nemen van de ouderling kerkrentmeesters mw. Ellie van Wing-Les en dhr. Dik Ardon.  

 
 
 

 
 
 



PAASMIDDAG HVD 
In ‘t Ankertje van februari/maart kon u al lezen over de Paasmiddag van de HVD op maandag 15 april. 
Omdat Pasen toen u dat las nog ver weg was, willen we u er via de Zondagsbrief nog even aan herinneren. 
De middag begint om 14.00 uur en wordt afgesloten met een broodmaaltijd. U kunt zich tot  7 april  opgeven bij 
Jenny van Est (tel. 327581 of Lenie Jansen (Tel. 326034)  
 
DIENST MET ROB FAVIER IN KLUNDERT  
Op zondag 31 maart is er in de gereformeerde kerk in Klundert ( Stadhuisring) een bijzondere dienst waarin 
Rob Favier voorgaat. De dienst is een mengeling van prediking en liedjes. In deze dienst staat Petrus centraal, 
een discipel van Jezus met een grote mond, maar een klein hartje. De dienst begint om 10 uur  
 
ORDE VAN DIENST   
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/  Aanvangslied 213: 1, 2 en 3/ Stil gebed / Votum en groet/                 
Zingen Psalm 92: 1 en 2/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst  Verootmoediging/  Zingen 302: 2/          
Genadeverkondiging/  Zingen 302: 3/ Leefregel/ Zingen 302: 4/ Gebed om de opening van het Woord/                
Bijbellezing Genesis 14: 18-20 en Hebreeën 7: 1-4/ Zingen Psalm 17: 2 en 3/ Preek/ Orgelmuziek/  
Zingen 800: 3 en 4/ Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader/ De kinderen  komen  terug van de  
kindernevendienst/ Inzameling van de gaven/ Zingen 885: 1 en 2/ Zegen (gezongen amen)  
                                                                 
  Genesis 14:18-20                                                               

18En Melchisedek, de koning van Salem, liet brood 
en wijn brengen. Hij was een priester van God, de 
Allerhoogste, 19en sprak een zegen over Abram uit: 
‘Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, 
schepper van hemel en aarde. 

20Gezegend zij God, de Allerhoogste: 
uw vijanden leverde hij aan u uit.’ 
Abram gaf aan Melchisedek een tiende van wat hij had 
heroverd. 

 
  Hebreeën 7: 1-4  

1Want deze Melchisedek, koning van Salem en 
priester van de allerhoogste God, ging Abraham 
tegemoet toen deze terugkeerde van zijn 
overwinning op de koningen, en zegende hem, 
2waarna Abraham hem een tiende van alle buit gaf. 
Zijn naam betekent ‘koning van de gerechtigheid’,  

en verder is hij ook koning van Salem, dat is ‘koning 
van de vrede’. 3Hij heeft geen vader of moeder, geen 
stamboom, geen oorsprong of levenseinde en lijkt op de 
Zoon van God – hij is priester voor altijd. 4Geef u 
rekenschap van zijn grootheid: Abraham, de aartsvader, 
gaf hem een tiende van wat hij had buitgemaakt.  

 


