
                                                                                                                                                                                                      

ZONDAGSBRIEF  5 

 

Nederlands Hervormde Gemeente Zevenbergen 
(T)Huis aan de Markt. 

Welkom! 
 
26 januari 2020 23e jaargang, week 5                              e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger ds. G.W. Oostermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Ouderling van dienst  mw. A. Koert 
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen worden aangestoken door Zalinia Sluimer 
Koster dhr. C. Bonis 
Bloemen fam. H. Mailipaard 
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (eigen werk), de tweede collecte is voor het 
kerkrentmeesterlijk beheer.  De uitgangscollecte is voor Jeugdwerk (JOP)  
 
KINDERNEVENDIENST 

 

De ballingen mogen terug naar hun land                                 Ezra 1: 3-7 

Hoe fijn was het en hoe vol hoop waren de ballingen toen ze terug mochten 
naar hun eigen land. Het land dat God hen had beloofd. 

     
DEZE WEEK    
Maandag       19.30 uur Overleg kindernevendienstteam, Geerland 8                                                                          
Dinsdag         10.30 uur Gespreksgroep in de stilteruimte in de Westhoek                                                                    
Woensdag     10.00 uur GGGroep bij de fam. Koert, Oude Kerkstrtaat 42. Welkom vanaf 10 uur. We bespreken                                                                              
Psalm 104                                                                                                                                                                                      
Woensdag     10.00 uur Missionaire Commissie                                                                                                                     
Woensdag     18.45 uur Jij-Kids                                                                                                                                                                                  
Donderdag    10.00 uur Moderamen                                                                                                                                         
Donderdag    14.30 uur Protestantse viering in de Zeven Schakels, voorganger ds. A. Slingerland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Donderdag    19.30 uur Consistorie                                                                                                                            
Vrijdag           15.00 uur Weeksluiting in de Westhoek, voorganger mw. P. Kranendonk                                                                                                                                                                                             
Vrijdag           20.00 uur RefleXion                                                               

THEMADIENSTEN IN KOMENDE ZONDAGEN                                                                                                  
Volgende week zondag is er een inleidende kerkdienst op de twee erop volgende zondagen. Die gaan over 
twee geboden uit de Tien Geboden. Zondag 9 februari over het tweede gebod, waarin het gaat over ´andere 
goden´, afgoden. Wat zijn afgoden en is dat gebod nog wel actueel? Zondag 16 februari gaat het over het vijfde 
gebod, over het eren van je vader en je moeder. Naar dat gebod kan heel verschillende geluisterd worden. 
Want stel dat je ouders er voor jou nooit zijn (geweest), wat moet je dan met dit gebod? Komende zondag 2 
februari een inleidende kerkdienst, over Abraham, die voor de onmogelijke opgave stond om zijn zoon Izaäk te 
offeren. Je kind opofferen, wie doet nou zoiets? Hoe zou God dat kunnen vragen? Welkom in de kerkdiensten!                     
Ds. Gert Oostermann 

 

Iedereen is na afloop van de dienst van harte welkom in Het Anker. 

Koffie, thee en limonade staan klaar 


