
                                                                                                                                                                                                    

ZONDAGSBRIEF  17 

 
21 april 2019  22e jaargang, week 17                                      e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger ds. C.L. de Rooij  
Ouderling van dienst  dhr. J. Oskam 
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen worden aangestoken door Hanna Burgers  
Koster mw. A. Nijhof  
Bloemengroet fam. v.d. Duijn Schouten 
 
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 Jeugdwerk 
 
KINDERNEVENDIENST 

 
 
 
 
 
 

Hulp krijgen                                                                    Johannes 20: 1-18       

Vandaag lezen we het paasverhaal. Met Pasen vieren we dat Jezus geholpen 
wordt, zoals hij zelf zo vaak mensen geholpen heeft. Hij staat op uit de dood.  

 
 
DEZE WEEK     
Donderdag     14.30 uur   Protestantse viering in de Zeven Schakels , voorganger mw. P. Kranendonk            
 
PROTESTANTS CHRISTELIJKE OUDEREN BOND   
Een vraag aan 60 plussers. Heeft u er wel eens over nagedacht om lid te worden van de PCOB.?  
U steunt niet alleen de plaatselijke afdeling, maar uw lidmaatschap telt ook wanneer er b.v. in "Den Haag" voor 
de belangen van ouderen wordt opgekomen.  
9 maal per jaar komen wij op de 2de woensdag van de maand bij elkaar in "Het Anker" voor een themamiddag. 
Dat kan van alles zijn, vergeet ook de sociale contacten niet.  
Een uitzondering is de maand juni, dan maken wij met auto's een uitstapje in de regio.  
Dit jaar hopen wij op 12 juni vanaf Werkendam de Biesbosch te bezoeken.  
Wij maken een rondrit met "DE Biesbosch Express" een fluistertreintje dat wordt aangedreven op zonne-
energie. Onderweg is er uitleg en zien wij waterbuffels, zeearenden, Schotse Hooglanders en soms zelfs 
bevers.  
Natuurlijk ontbreekt de koffie met appeltaart niet.  
Denkt u erover om lid te worden, dan is dit misschien het moment om kennis te maken en met ons op stap te 
gaan.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  
Truus Dubbeldam, tel; 0168-320557, of per email; dubbelhulst@kpnmail.nl                                                                                                        

 

 

 
 

 

 


