
 
    

 

 
18 augustus 2019 22e jaargang, week 34                          e-mail:zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl                             
 
Voorganger  ds. W. van Laar 
Ouderling van dienst  dhr. J. Bouwer  
Organist dhr.  A van Muijen                                                               
Koster dhr. 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 (Werelddiaconaat)                                                                                                                               
 
DEZE WEEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Donderdag  10.00 uur   Zomer koffieochtend in de kerk, iedereen is welkom tussen 10 en 12 uur!  
Donderdag  14.30 uur   Protestantse dienst in de Zeven Schakels , voorganger mw. de Waal- v.d. Vlies    
 
VAKANTIEPERIODE KINDERNEVENDIENST 
In de vakantietijd  volgt de kindernevendienst  een aangepast programma. De kinderen kijken naar een 
film. Ze komen niet terug in de kerk en kunnen na afloop van de dienst worden opgehaald in Het Anker. 
 
VAKANTIE PAULINE KRANENDONK                                                                                                             
Kerkelijk werker Pauline Kranendonk heeft vakantie van 17 t/m 25 augustus. 
HERHALINGSCURSUS AED_REANIMATIE                                                                                                            
De herhalingscursus AED-Reanimatie is op maandag 16 September bij Auseours-Nederland aan de 
Zuidhaven 9-11 in Zevenbergen. Als er nieuwe mensen zijn die de cursus AED-Reanimatie willen volgen, 
kunnen zij zich opgeven bij Wino van Dongen T. 06-52384487 
STARTZONDAG 15 SEPTEMBER MET GEZAMENLIJKE DIENST EN WARME LUNCH!                                                              
Het is alweer zover! Het is inmiddels traditie geworden dat de gezamenlijke kerken in Zevenbergen, om 
de twee jaar, aan het begin van het nieuwe kerkelijk jaar een speciale gezamenlijke dienst en start 
activiteit organiseren. De organiserende werkgroepen zijn afgelopen maanden bij elkaar geweest, de 
opzet zal op een soortgelijke manier zijn als twee jaar geleden, namelijk eerst een gezamenlijke dienst 
met daaraan sluitend  gezamenlijk koffie/thee/limonade drinken en een uitgebreide warme lunch met 
BBQ bij Het Anker. Aan iedereen wordt gedacht van jong tot oud, er komt o.a. een springkussen, 
schminken etc.                                                                                                                                                                 
Voor deelname aan de warme lunch mail naar startzondag7bergen@outlook.com,  onder vermelding 
van uw naam,  aantal volwassenen aantal kinderen of met het inschrijfformulier dat in alle kerken ligt of 
uit uw kerkblad.  U bent allen van harte uitgenodigd en tot 15 September                                                                                                                                          
 
ORDE VAN DIENST   
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/ Aanvangslied  217: 1, 2 en 3/  Stil gebed/  Votum en 
groet/ Drempelgebed/ Zingen 217: 4 en 5/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst/  Tien Woorden/ 
Zingen 834/ Gebed om de opening van het Woord/  Schriftlezing Lucas 6: 27-38/ Zingen 670: 3, 5 en 6 / 
Preek/ Orgelspel/  Zingen 537: 3 en 4/  Gebeden/   Inzameling van de  gaven/ Slotlied 975: 2 en 3/   
Zegen (gezongen amen)  
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Lucas 6: 27-38 
27Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je 
vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, 
28zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie 
slecht behandelen. 29Als iemand je op de wang 
slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en 
weiger iemand die je je bovenkleed afneemt, ook 
je onderkleed niet. 30Geef aan ieder die iets van je 
vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je 
afneemt. 31Behandel anderen zoals je wilt dat ze 
jullie behandelen. 32Is het een verdienste als je 
liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de 
zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. 
33En is het een verdienste als je weldaden bewijst 
aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de 
zondaars handelen zo. 34En is het een verdienste 
als je geld leent aan degenen van wie jullie iets 
terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan 
zondaars in de verwachting alles terug te krijgen.  

35Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld 
aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan 
zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie 
kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is 
goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. 
 
36Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. 
37Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld 
worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld 
worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. 
38Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, 
stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle 
maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je 
voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden 
gebruikt.’ 

 
 

                                         

 
 


