
                                                                                                                                                                                                    

ZONDAGSBRIEF  44 

 
27 oktober 2019  22e jaargang, week 44                                e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger ds  G. W. Oostermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Ouderling van dienst  dhr. J. Oskam 
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen worden aangestoken door Iris op ‘t Hof 
Koster dhr. G. Ardon 
Bloemengroet fam. v.d. Duijn Schouten 
 
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (eigen werk), de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk 
beheer. De uitgangscollecte is voor het onderhoud van de kerk. 
 
BIJ DE KERKDIENST  
Het is vandaag Bijbelzondag. Het Nederlands Bijbel Genootschap vraagt één keer per jaar in het bijzonder 

aandacht voor de Bijbel, als bijzonder boek en als Woord van God. Daar gaat het vanmorgen over.  
 
NADENKERTJE van Visje, bij de Bijbelzondag.                                                                                                                                                  
Je hoeft geen briefje uit de hemel te verwachten als je op de aarde een heel boek tot je beschikking hebt 

 
KINDERNEVENDIENST 

 

Saul tot koning gezalfd                                                  1 Samuël 9    

Een koning heeft de opdracht om God te dienen. Daarom wordt Saul gekozen door 
de God van Israël zelf. De priester zalft de koning in Gods naam.   

 
DEZE WEEK       
Maandag 22 oktober,    20.00 uur: kennismakingsavond met de dominee.                                                                        
Dinsdag 23 oktober,      20.00 uur: catechese 15 plus groep.                                                                                        
Woensdag 30 oktober,  11.00 uur: Regenboogdienst.                                                                                                       
Woensdag 30 oktober,  14.30 uur: kennismakingsmiddag met de dominee.                                                             
Woensdag 30 oktober,  19.00 uur: catechese, groep 12 – 14 jaar.                                                                          
Donderdag  30 oktober 14.30 uur: protestantse viering in de Zeven Schakels, zangdienst                                                    
Donderdag 31 oktober, 19.30 uur: consistorie vergadering.                                                                                            
Vrijdag 1 november,      18.45 uur: Jij-Kids                                                                                                          
Vrijdag  1 november,     20.00 uur: JoY                                                                                                                                                            
Vrijdag 1 november,      20.00 uur: Perwijs 29: mannenavond 7bergse mannen.                                                                                                                                          

  
KENNISMAKINGSMOMENTEN                                                                                                                                      
Op maandagavond 28 oktober om 20.00 uur en woensdagmiddag 30 oktober om 14.30 uur, zijn er weer 
kennismakingsmomenten. Op 30 oktober is deze dus verplaatst naar de middag, speciaal voor de ouderen. 
Opgeven bij Jan Oskam, telefoonnummer: 0168-325519 of mailadres: jan.oskam368@ziggo.nl. Inloop een 
kwartier van te voren. 

  

mailto:jan.oskam368@ziggo.nl


 

 
DS. DE ROOIJ  70 jaar 
Op woensdag 31 oktober hoopt ds CorBert de Rooij te gedenken dat hij 70 jaar is geworden. Zeker een reden 
voor felicitatie. Als u hem een kaart wil sturen of hem wil bellen of mailen, hierbij zijn gegevens.  
Adres is Ds C.L. de Rooij, Koningswaard 31, 3078AA Rotterdam. Telefoon: 010-4791993 of 06 22210076  
Mail: dsrooij@outlook.com. 
 

VOLGENDE WEEK ZONDAG                                                                                                                                      
Voor komende zondag 3 november staat de Oogstdienst gepland. In het bijzonder gaat het dan om dank aan 
God voor alles wat we dit jaar (hebben) mogen oogsten. Letterlijk: gewassen, voeding. Figuurlijk: zijn er 
vruchten van levensarbeid, van je eigen inzet? En hoezo zou je daarvoor God moeten danken, als je zelf hard 
gewerkt hebt? Het najaar is, wat dit betreft, vaak een periode van bezinning. Opmaken van de balans. 
Aandacht voor de weegschaal: welk gewicht leg ik in de schaal? Goed om daar dan ook komende zondag bij 
stil te staan. Wees welkom! 
 
DOE MEE MET DE KOMENDE GEMEENTEDIENST!                                                                                               
Zondag 1 december begint de Adventstijd. Die zondag houden we een Gemeentedienst. Advent gaat over 
verwachting. Het thema zal gaan over of er wel echt wat valt te verwachten en hoe dan.                                                                                                                                             
De Gemeentedienst is voor jong en oud, ontmoeting van generaties. Wil je meedoen? Heb je ideeën, een 
bijdrage? Meld je aan bij mij. Binnenkort gaan we er verder over brainstormen.                                                               

Ds. Gert Oostermann, 06-42039216, gertoostermann@gmail.com           

 

VRIJWILLIGERSAVOND                                                                                                                                                         
Het College van Kerkrentmeesters organiseert op 29 november a.s. de twee jaarlijkse vrijwilligersavond. Het 
belooft weer een leuke avond te worden voor jong en oud.                                                                                      
Alle vrijwilligers krijgen nog een persoonlijke uitnodiging, waarin de aanvang wordt vermeld en v.w.b. de 
invulling van de avond een tipje van de sluier wordt opgelicht.   
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