
                                                                                                                                                                                                      

ZONDAGSBRIEF  23 

 
2 juni  2019  22e jaargang, week 23                                     e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger ds E.S. ten Heuw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ouderling van dienst  dhr. J. Oskam  
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen worden aangestoken door Jules Hoek 
Koster dhr. C. Bonis  
Bloemengroet fam. G. Ardon 
 
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (eigen werk), de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk 
beheer. De opbrengst van de uitgangscollecte is Kerk in Actie ( binnenlands diaconaat)  
 
KINDERNEVENDIENST 

 
 
 
 
 

Wie ziet het?                                                 Johannes 14:15-21 

Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren heet ook wel ‘wezenzondag’. 
Jezus’ leerlingen blikken terug en zeggen tegen elkaar: ‘Weet je nog wat hij 
gezegd heeft? Hij zou ons nooit alleen achter laten. Hij zou de Geest van de 
waarheid sturen.’  

TIENERVIERING                                                                                                                                                         
Vandaag is er Tienerviering voor de jongste groep 
 

 
DEZE WEEK     
Maandag       13.30 uur    Vergadering HVD  
Woensdag     14.00 uur    Ouderenmiddag  
Woensdag     18.30 uur    Jij-Kids 
Donderdag    14.30 uur     Protestantse viering  in de Zeven Schakels , voorganger mw. B. de Waal-v.d. Vlies 
Vrijdag           15.00 uur    Weeksluiting in de Westhoek, voorganger ds. Z. van Hijum 
Vrijdag           20.00 uur    Joy 
Zaterdag        09.00 uur    Lopend Vuurtje 
Zaterdag        19.00 uur    Gezongen pinksterliturgie  
 
UITNODIGING OUDERENMIDDAG 
Namens de Diaconie van de Gereformeerde en Hervormde kerk van Zevenbergen willen we u van harte 
uitnodigen voor de jaarlijkse ouderenmiddag. Het zal een gezellige en gevarieerde middag worden onder het 
genot van een hapje en een drankje. Deze middag wordt gehouden op woensdag 5 juni van 14:00 tot 17:30 
in Het Anker. Opgeven graag voor 31 mei bij:  Bets Vriens 0168-324462 of Monica Bezemer 076-5424154 
 
LOPEND VUURTJE   
Lopend Vuurtje, sponsorfietstocht, dit jaar vanuit deze kerk, daarnaast zijn er nog 10 kerken in regio geopend. 
De opbrengst is voor het  Orgelfonds Catharinakerk 
Thema 2019:  ‘Geest die ruimte geeft’. Brochures liggen bij de uitgang.  
Evt. Inlichtingen bij M. Hamstra Tel. 0168-325062 of ‘zie t Ankertje van april/mei pagina 37. 
 
 
 



 
GEZONGEN LITURGIE VOOR PINKSTEREN                                                                             
Op zaterdag 8 juni organiseert de Raad van Kerken Zevenbergen een Pinksterbijeenkomst in de Hervormde 
kerk. Een projectkoor met leden van verschillende kerken is al 2 maanden bezig met het instuderen van een 
gezongen pinksterliturgie. Het begint om 19.00 uur en duurt een klein uur. De toegang is gratis en na afloop 
bent u welkom voor een kopje koffie in Het Anker.  
 

ZOMERKOFFIEOCHTENDEN                                                                                                                                       
In de zomermaanden kan het stil zijn thuis. Velen zijn weg of op vakantie. Ook dit jaar willen we weer 
koffieochtenden houden in onze kerk, maar voor een langere periode en wel in de maanden juni, juli en 
augustus. Iedere donderdagochtend is de kerk vanaf 10.00 tot 12.00 uur open. Er zijn dan ook een aantal 
gemeenteleden, die koffie of thee schenken en waar je een praatje mee kunt maken.  De eerste ochtend is op 
donderdag 6 juni vanaf 10.00 uur en de laatste op donderdag 29 augustus Dus als u zin heeft om langs te 
komen, kom gerust. Hoe meer zielen hoe gezelliger.  

 

 
ORDE VAN DIENST   
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/  Zingen 280: 1, 2, 4 en 6/ Stiltemoment en groet/ Zingen       
662: 1, 2 en 3/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst/ Kyrie/  Glorialied 274: 1, 2 en 3/ Gebed bij de 
opening van de bijbel/ Aansluitend zingen 681/  Lezing OT Ezechiël 1: 25-28/ Zingen 609: 1, 2 en 3/ Lezing NT 
1 Johannes 2: 1-6/ Zingen 665: 1, 2 en 4/ Preek/ Orgelmuziek/ Zingen 663: 1 en 2/  Dankgebed en voorbeden 
telkens beantwoord met 367k, stil gebed, Onze Vader/ De kinderen  komen  terug van de  kindernevendienst/ 
Inzameling van de gaven/ Slotzang 913: 1, 2 en 3/  Zegen beantwoord met 103e ( 2x)   
                                                          
  Ezechiël 1: 25-28                              

25 Er klinkt een stem van bóven het gewelf boven 
hun hoofd,-als ze stilstaan  laten ze hun vleugels  
zinken. 26 Bóven het gewelf boven hun hoofd is iets 
zichtbaar als van saffiersteen:  de gedaante van een 
troon; en óp de gedaante van de troon een gedaante 
met het aanzien van een mens daarop, daar 
bovenop. 27 Dan zie ik iets dat oogt als staal, eruitziet 
als vuur met een huls daaromheen; te zien  van zijn  

lendenen naar boven,-en te zien van zijn lendenen 
naar beneden zag ik wat eruitzag als vuur met glans 
daaromheen. 28 Zoals het aanzien van de boog die in 
de wolk opkomt op de dag van de stortregen, zo is het 
aanzien van de glans eromheen; het is het aanzien van 
de gedaante van de glorie van de ENE;ik zie dit alles en 
val neer op mijn aanschijn; dan hoor ik de stem van 
een die spreekt. 

 
  1 Johannes 2: 1-6                 

1 Mijn kinderen, dit schrijf ik u opdat ge niet zondigt; 
en áls iemand zondigt, dan hebben we een 
voorspraak bij de Vader: Jezus Christus, de 
rechtvaardige;2  híj is een zoenoffer voor onze 
zonden, maar níet voor de onze alleen, nee, ook voor 
heel de wereld. 3 En hieraan onderkennen we  dat 
we hem kennen: als we zijn geboden houden. 4 Wie  

zegt: ik kén hem en zijn geboden niet houdt, is een 
leugenaar en in hem woont de waarheid niet; 5 maar 
wie zijn woord houdt, waarlijk, in hem is  de liefde van 
God volmaakt geworden. Hieraan herkennen we dat 
we ‘in hem’ zijn: 6 wie zegt ‘in hem’ te blijven  hoort zelf 
te wandelen  zoals híj gewandeld heeft. 

 
  

 


