
                                                                                                                                                                                                      

ZONDAGSBRIEF  6 

 

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

Welkom! 
 
2 februari 2020 23e jaargang, week 6                                    e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger ds. G.W. Oostermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Ouderling van dienst  mw. M. Latour -Swaanswijk 
Organist dhr.  A. van Muijen  
De kaarsen worden aangestoken door Benjamin Vink 
Koster dhr. J. van der Stelt 
Bloemen fam. Keur 
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (eigen werk), de tweede collecte is voor het 
kerkrentmeesterlijk beheer.  De uitgangscollecte is Kerk in Actie (Werelddiaconaat)  
 
KINDERNEVENDIENST 

 

Verzet tegen de herbouw van de tempel                                Ezra 3-4 

Soms wordt je tegengewerkt als je iets wil bereiken.  

LEIDING VOOR DE KINDERNEVENDIENST GEZOCHT                                                                                                                                
Vind jij het leuk om met kinderen aan de slag te gaan? Om samen met hen te praten over geloof, te bidden, te 
knutselen en om verhalen uit de Bijbel te vertellen of voor te lezen? Kom in ons team van de kindernevendienst! 
Want elke zondag staan we graag met twee man of vrouw klaar om voor de kinderen een fijne 
kindernevendienst te verzorgen en om dat te kunnen blijven doen, hebben we versterking nodig. 
Meer informatie kan je vragen aan Martijn de Vries of Moniek van der Slikke (mjslikke@gmail.com) 
    
DEZE WEEK    
Zondag         19.30 uur Catechese 15+ groep                                                                                                                 
Maandag      13.30 uur Vergadering HVD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Maandag      20.00 uur GGG bij fam. v.d. Stelt, Hoofdstraat 86a, Zevenbergschen Hoek                                       
Dinsdag        10.00 uur ZWO commissie                                                                                                                      
Woensdag    19.00 uur Catechese 12-14 jaar                                                                                                                
Donderdag   14.30 uur Protestantse viering in de Zeven Schakels, voorganger mw. P. Kranendonk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Vrijdag          18.45 uur Jij-Kids                                                                                                                                              
Vrijdag          20.00 uur JoY                                                                                                                                       
Zaterdag       17.30 uur  Circulus Clubacond                                                      

 

KERKRENTMEESTER EN DIACONAAL RENTMEESTER                                                                                           
Dhr. Cees Schippers wordt benoemd als administrateur van de diaconie (Diaconaal Rentmeester) en                 
dhr. Cees Timmers als Kerkrentmeester. Beiden hoefden niet beëdigd te worden, maar moeten wel aan de 
gemeente worden voorgesteld. Dit omdat de gemeente bezwaar aan kan tekenen. Eventuele bezwaren tegen 
deze benoemingen kunnen worden ingediend tot zaterdag 15 februari, schriftelijk en ondertekend bij de scriba 
van de kerkenraad.  
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THEMADIENSTEN IN KOMENDE ZONDAGEN                                                                                                     
Volgende week zondag 9 februari en zondag 16 februari gaat het in de kerkdienst over twee geboden uit de 
Tien Geboden.                                                                                                                                                                          
Zondag 9 februari.                                                                                                                                                                             
Deze zondag gaat het over afgoden. In de Tien Geboden wordt geleerd dat je geen andere goden mag dienen. 
Want dat is afgoderij. Maar wat is dat dan? Is zo´n gebod nog wel van deze tijd, of allang achterhaald? Wat kun 
je ermee? Daarover gaat het deze zondag.                                                                                                                       
Zondag 16 februari.                                                                                                                                                     
Ouders, iedereen heeft ze. Nauw betrokken of juist niet. In leven of niet meer. ´Eer je vader en je moeder´, staat 
er in de Tien Geboden. Voor de één kan dat heel anders liggen dan voor de ander. Het verschilt nogal of je lieve 
en zorgzame ouders hebt (gehad), of ouders die dat, om wat voor reden dan ook, niet kunnen/konden 
opbrengen. Is het niet ´ere wie ere toekomt´? En als Jezus zegt ´wie z´n ouders meer liefheeft dan Mij, hoort 
niet bij Mij´, gaat dat dan niet dwars tegen dat gebod in? Over dit intrigerende vijfde gebod gaat het deze 
zondag.                                                                                                                                                                                             
Ds. Gert Oostermann. 

 

 

 

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

Koffie, thee en limonade staan klaar 

Fijne zondag! 


