
                                                                                                                                                                                                    

ZONDAGSBRIEF  39 

 
22 september 2019  22e jaargang, week 39                                e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger ds. G.W. Oostermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Ouderling van dienst  mw. R. Ardon-Petersen   
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen worden aangestoken door Ruben Bakker  
Koster dhr. C. Bonis 
Bloemengroet fam. M. de Vries  
 
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (eigen werk), de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk 
beheer.  
 
AVONDMAALSCOLLECTE    
De opbrengst van de avondmaalscollecte van vanmorgen is bestemd voor het goede doel van de Krotjesnacht: 
Stichting Hart voor Haïti. Deze hulporganisatie zet zich in voor de allerarmste kinderen op Haïti. In kinderdorp 
Bon Repos krijgen zij een veilig thuis en kans op een betere toekomst. Hartelijk dank voor uw gift! 

 
KINDERNEVENDIENST 

 
Eli’s zonen leven slecht                                                 1 Samuël 2: 11-36 

We leren dat het dienen van God en het gehoorzamen van zijn geboden boven 
onze eigen belangen gaat. 

 
DEZE WEEK                                                                                                                                                   
Maandag        20.00 uur   Bijbelkring 
Dinsdag          19.00 uur   Startavond catechese 
Woensdag      18.30 uur   Jij-kids 
Donderdag     14.30 uur   Protestantse viering in de Zeven Schakels , voorganger mw. P. Kranendonk                                         
Vrijdag            20.00 uur   RefleXion 
 
GEBRUIKTE GOEDERENMARKT  7 september  
Bij aanvang van de markt was het dusdanig slecht weer dat er gekozen is om alles in de hal van de 7-Schakels 
te plaatsen. Behalve de boekenmarkt, de boeken stonden in de ontmoetingsruimte in de katholieke kerk. De 
gehele dag was er veel aanloop en met het opbouwen en afbreken van de kramen is alles goed gegaan. Het 
resultaat was geweldig: € 4.600.  De volgende markt is de kerstmarkt in de 7-Schakels, ook weer in 
samenwerking met de drie kerken. Heeft u boeken of spullen die nog goed te gebruiken zijn , deze kunt u 
dagelijks inleveren bij het Bartholomeüshuis naast de katholieke kerk.  
 
BLOEMEN  
De bloemen zijn vorige week gegaan naar:  
Dhr. Crezee, Galgenweg 77 en mevr. Marja Roza, Hazeldonkse Zandweg 95, die momenteel verblijft in de 
Zeven Schakels.  
 
CATECHESE   
Ds. Oostermann ziet het als zijn taak om de catechese zelf te geven. We zullen starten met de 2 jongeren 
groepen op dinsdag 24 september, van 7 tot 8 uur en van 8 tot 9 uur in het Anker. In principe om de week, maar 
wel dezelfde avond. Dominee zal wel in gesprek met de jongeren nagaan of deze momenten goed zijn.  
  



BIJBELKRING  
Deze zal weer gehouden worden op de maandagavond. 1 maal per maand. De eerste keer op maandag 23 
september om 20.00 uur in Het Anker.  
 
KENNISMAKINGSAVONDEN  
De eerste serie kennismakingsavonden met ds Oostermann van 3 avonden wordt gehouden op maandag 30 
september, dinsdag 1 oktober en woensdag 9 oktober. Op alle avonden is er nog plaats. U kunt u opgeven 
via het formulier of telefonisch of per mail aan Jan Oskam, 0168-325519 of jan.oskam368@ziggo.nl. Iets 
meenemen van uzelf is leuk, maar is zeker geen verplichting.  
 
ORDE VAN DIENST  
Opening 
Woord van welkom/ Aansteken kaarsen / Openingslied Psalm 100: 1 en 2/ Stil gebed /  Votum en groet / 
Zingen Psalm 100: 3 en 4/ Gebed/ Woord van vergeving 1 Petrus 1: 3/ Leefregel 1 Petrus 5: 8, 10 en 11/                       
Zingen EL 178: 1 en 3  
Rondom het Woord 
Kindermoment / Verkondiging (inleiding) / Uit de bijbel: Psalm 84 / Verkondiging (vervolg) / Zingen Psalm 84: 1 
en 3 / De kinderen komen terug uit de kindernevendienst / Dankgebed en voorbeden. 
Heilig Avondmaal                                                                                                                                               
Onderwijzing/ Formuliergebed, aansluitend: Onze Vader/ Zingen 381: 2 en 4/ Nodiging/ Viering/  
Zingen 381: 6/ Dankgebed/ Inzameling van de gaven / Zingen 150a: 1 en 2/ Zegen / Zingen 415:3  
   
Psalm 84 

1 Voor de koorleider.  
Op de wijs van De Gatitische.  
Van de Korachieten, een psalm. 
 
2 Hoe lieflijk is uw woning, 
HEER van de hemelse machten. 
3 Van verlangen smacht mijn ziel 
naar de voorhoven van de HEER. 
Mijn hart en mijn lijf roepen 
om de levende God. 
 
4 Zelfs de mus vindt een huis 
en de zwaluw een nest 
waarin ze haar jongen neerlegt, 
bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, 
mijn Koning en mijn God. 
5 Gelukkig wie wonen in uw huis, 
gedurig mogen zij U loven.  
 
6 Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken, 
met in hun hart de wegen naar U. 
7 Trekken zij door een dal van dorheid, 
 

het verandert voor hen in een oase; 
rijke zegen daalt als regen neer. 
8 Steeds krachtiger gaan zij voort 
om in Sion voor God te verschijnen. 
 
9 HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn 
gebed, 
luister naar mij, God van Jakob.  
 
10 God, ons schild, zie naar ons om, 
sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. 
11 Beter één dag in uw voorhoven 
dan duizend dagen daarbuiten, 
beter op de drempel van Gods huis 
dan wonen in de tenten der goddelozen. 
 
12 Want God, de HEER, is een zon en een schild. 
Genade en glorie schenkt de HEER, 
zijn weldaden weigert Hij niet 
aan wie onbevangen op weg gaan. 
13 HEER van de hemelse machten,  
gelukkig de mens die op U vertrouwt. 

 
Evangelische Liedbundel 178: 1 en 3 

Als ik maar weet, dat hier mijn weg,  
door U, Heer, wordt bereid  
en dat die weg, hoe moeilijk ook, 
mij nader tot U leidt.  
 
Nader tot U, nader tot U,  
nader, mijn Heiland, tot U; 
als ik maar weet, dat alles hier,  
mij nader brengt tot U. 
 
 

Als ik maar weet, uw liefd', o Heer, 
vertroost mij dag aan dag; 
dan juich ik voort, wat ook mijn lot 
op aarde wezen mag. 
 
Nader tot U, nader tot U,  
nader, mijn Heiland, tot U; 
als ik maar weet, dat alles hier,  
mij nader brengt tot U. 
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