
                                                                                                                                                                                                    

ZONDAGSBRIEF  37 

 
8 september 2019  22e jaargang, week 37                                e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger ds. J. de Kok, bevestiging en intrede van ds. G.W. Oostermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Ouderling van dienst  dhr. D. Burgers  
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen worden aangestoken door Mical van der Waal 
Koster dhr. R. Schreurs 
Bloemengroet fam. H. Malipaard 
 
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 het onderhoud van de kerk 
 
KINDERNEVENDIENST 

 Christen zijn in een niet christelijke wereld     
(Kolossensen 3:18-4:6) 
 
Laat je geloof aan anderen zien  
Je geloof moet je oefenen, dan wordt het sterker. 
 
 

 
FOTO’S  
Tijdens de bevestiging en intrede zal Gert Jan Jonker enkele foto’s nemen. Hij zal misschien een enkele keer 
de flits gebruiken. 
 
DEZE WEEK                                                                                                                                                   
Woensdag      14.00 uur   Ledenmiddag PCOB. Onderwerp: Presentatie over het land Guatemala. 
Woensdag      18.30 uur   Jij-kids 
Donderdag     14.30 uur   Protestantse viering in de Zeven Schakels , voorganger ds. W. van Laar,  
                                         viering Heilig Avondmaal  
Vrijdag            19.30 uur   Krotjesnacht            
Vrijdag            20.00 uur   RefleXion 
 
KENNISMAKINGSAVONDEN 
Vergeet u/jij niet om u/jij op te geven voor de kennismakingsavonden met ds. Oostermann. Zie voor informatie 
t’Ankertje pagina 18.  
 
ACTIE KROTJESNACHT 
Van vrijdagavond 13 t/m zaterdagochtend 14 september wordt de 'Krotjesnacht’ gehouden (achter de Rooms-
Katholieke Kerk). Meer dan 20 jongeren doen mee! Het opgehaalde sponsorgeld gaat naar Stichting Hart voor 
Haïti. Meer info: zie ’t Ankertje (bij de jeugdpagina’s).  
   Wil je als jongere meedoen? Gezellig! Laat het Pauline Kranendonk weten.  
   Wilt u de actie sponsoren? Graag! Sponsor één van de jongeren die meedoen of stort een gift op het 
rekeningnummer van de diaconie o.v.v. Krotjesnacht.   
U/jij bent welkom om te komen kijken in onze 'krottenwijk' op vrijdagavond. Vanaf 19.30 uur gaan de jongeren 

bouwen en rond 21.45 uur is er een presentatie door Johan Smoorenburg (oprichter Hart voor Haïti).  

  

 

 

 



 

 
NIEUWE AMBTSDRAGERS  
U kunt nog tot zondag 15 september namen indienen voor  de ontstane vacatures in de kerkenraad bij de scriba. 
Voor meer informatie verwijzen we naar ‘t Ankertje pagina 33. 
 
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   U kunt zich nog opgeven voor de lunch op 15 
september.  
 
COLLECTE STARTZONDAG  
Tijdens deze dienst zijn er twee collectes:  
Eén collecte is bestemd voor de Katholieke Kerk ( onderhoud kosten ).  
Één collecte is bestemd voor de Stichting  Wensdroom Moerdijk. 
 
AVONDMAALSCOLLECTE 22 september 2019   
De avondmaalcollecte is bestemd voor het goede doel van de krotjesnacht.: Hart voor Haïti. 
 
GEEN ZONDAGSBRIEF 15 september  
Volgende week is er geen zondagsbrief in verband met de gezamenlijke startdienst 

   


