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Voorganger drs. P. van Dam  
Ouderling van dienst  dhr. J. Oskam 
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen worden aangestoken door Rik den Hollander 
Koster dhr. H.J. Keur 
Bloemengroet mw. E. 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 voor missionair werk 

 

DEZE WEEK                                                                                                                                                   
Donderdag     10.00 uur   Zomer koffieochtend in de kerk, iedereen is welkom tussen 10 en 12 uur!  
Donderdag     14.30 uur   Protestantse viering in de Zeven Schakels , voorganger ds. A. Slingerland  
Zaterdag                          Startactiviteit SPJZ clubs 
 
GOEDERENMARKT   7 september    
Op  zaterdag 7 september van 10.00 uur tot 16.00 uur wordt er weer een gebruikte goederenmarkt 
georganiseerd op het parkeerterrein bij de Zeven Schakels.  
Deze markt wordt georganiseerd door de zogenoemde drie marktkerken                                                                                                                 
De opbrengst van deze markt gaat altijd naar goede doelen in de directe omgeving.  
De laatst gehouden goederenmarkt op 11 mei jl. had maar liefst een opbrengst van € 4.200,00.                                                                                
Het merendeel van de werkzaamheden rondom deze markt wordt uitgevoerd door de leden van de Rooms 
Katholieke kerk. Graag wil ik de leden van onze kerk vragen om ook eens een handje te komen helpen. Dat kan 
zijn bij het opbouwen, afbreken van de kraampjes of het bemannen van een kraam.  
Laten wij de volgende keer ook aanwezig zijn om een handje mee te helpen.        
Heeft u vragen, dan verneem ik deze graag van u.  
Henk Malipaard  Tel. 0622182190,  mail malibo@planet.nl 
 
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        
 
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 
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ORDE VAN DIENST  
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/  Intochtslied 212: 1, 2 en 4/ Stilte/ Votum en groet/  
Zingen Psalm 33: 1 en 2/  De kinderen gaan naar de kindernevendienst/  Verootmoediging/ Genadeverkondiging/  
Leefregel/ Zingen  344/ Gebed om de Geest/ Schriftlezing Hebreeën 12:1-13/ Zingen LvdK 469/  Uitleg en 
verkondiging/ Orgelspel/  Zingen 801/  Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader/ De kinderen komen terug 
van de kindernevendienst/ Inzameling van de gaven/ Zingen 416/ Uitzending en zegen (gezongen amen)    
                                                    
  Hebreeën 12:1-13                                               

1Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd 
zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin 
we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen 
en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. 
2Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, 
de grondlegger en voltooier van ons geloof: 
denkend aan de vreugde die voor hem in het 
verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de 
schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats 
aan de rechterzijde van de troon van God. 3Laat tot 
u doordringen hoe hij standhield toen de zondaars 
zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed 
verliest en het opgeef t. 4U hebt in uw strijd tegen 
de zonde uw leven nog niet op het spel gezet. 
5Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u 
als tot kinderen wordt gericht: ‘Mijn zoon, je mag 
een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven 
en nooit opgeven als je door hem terechtgewezen 
wordt, 6want de Heer berispt wie hij liefheeft, straft  

elke zoon van wie hij houdt.’ 7Houd vol, het betreft hier 
immers een leerschool, God behandelt u als 
zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader 
berispt? 8Maar als u die leerschool niet doorloopt zoals 
alle anderen vóór u, dan bent u geen kinderen, maar 
bastaards. 9Daar komt nog bij dat wij voor onze aardse 
vaders, door wie we werden opgevoed, respect hadden; 
hoeveel te meer zullen we ons dan niet onderwerpen 
aan het gezag van de Vader van alle geesten, en dan 
leven? 10Onze aardse vaders berispten ons maar voor 
korte tijd en naar eigen goeddunken, maar hij berispt ons 
voor onze eigen bestwil, om ons te laten delen in zijn 
heiligheid. 11Een vermaning lijkt op het moment zelf 
geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den 
duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: 
een leven in vrede en gerechtigheid. 12Hef daarom uw 
slappe handen op, strek uw knikkende knieën, 13en kies 
rechte paden, zodat een voet die gekneusd is niet verder 
ontwricht raakt, maar juist geneest. 

   
  Liedboek voor de kerken 469 

Het leven is: een krijgsbanier, 
door goed' en kwade dagen 
gescheurd, gevlekt, ontvallen schier, 
kloekmoedig voorwaarts dragen! 
 
Men tuimelt wel en wonden krijgt 
men dikwijls, dicht' en diepe; 
't en vlucht geen weerbaar man, die wijgt, 
of hem de dood beliepe! 
 
Het leven is: geen vreed' alhier, 
geen wapenstilstand vragen. 
Het leven is: de kruisbanier  
tot in Gods handen dragen. 

 

 


