Zondagbrief Hervormde Gemeente Yerseke 8 januari 2017
Predikant: ds. C. Baggerman, tel. 571336
of cbaggerman1@hetnet.nl
Ziekenhuisopname e.d. graag doorgeven
aan mw. J.C.A. Buringh-Poleij, tel. 572311
kijk ook op: www.hervormdyerseke.nl
u kunt ons ook volgen op Facebook Hervormd Yerseke
Bent u nieuw in onze gemeente, of te gast, dan heten we u van harte welkom.
Wanneer u contact wilt met ons, stelt u zich dan in verbinding met onze predikant.

In het ziekenhuis te Goes verblijven dhr. van Leeuwen, Azalealaan 11

en mevr. van Helden-van der Sar, Dam 6.
Thuisgekomen uit het ziekenhuis: dhr. Verburg, van Klinkenbergstraat 10.

Komende eredienst,
Zondag 15 januari 10:00 uur: ds.C.Baggerman
10:00 uur : mw. ds. C. Meeuwissen
Organist : Tim Adriaanse
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 72: 1 en 4

Zingen: Lied 444: 1, 2, 4 en 5

Stil gebed

Schriftlezing: Matteüs 2: 1-12

Votum en groet

Zingen: Lied 476: 1 en 4

Zingen: Psalm 72: 6 en 7

Verkondiging

Verootmoedigingsgebed

Zingen : Lied 518: 1 en 3

Genadeverkondiging

Gebeden

Zingen: Psalm 32:2

Inzameling der gaven

Wetslezing

1e Stichting leergelden

Zingen: Psalm 32:3

2e Instandhouding eredienst

Hierna gaan de kinderen naar de

Zingen: Lied 526: 1 en 4

kindernevendienst , en de jongeren naar hun

Zegen

jongerendienst.

Zingen: Lied 415: 3

Gebed bij de opening van het woord

Uitgangscollecte: Onderhoud kerkgebouw

Schriftlezing: Jesaja 60:1-6

Orgelspel

De Gebedsbijeenkomst van zondag 8 januari is verzet naar zondag 15 januari: de start van de Week van
Gebed. z.o.z.

z.o.z.

De diaconiecollecte is voor: Stichting Leergelden
De Stichtingen Leergelden willen we graag onder uw speciale aandacht brengen. In elke regio in onze
Provincie is er een Stichting Leergeld actief. In korte tijd is gebleken dat deze Stichtingen hard nodig zijn .
Dit blijkt ook uit de jaarverslagen en jaarrekeningen. Gezien de huidige economische situatie zijn de
aanvragen behoorlijk toegenomen. De Stichtingen hebben ieder jaar meer geld nodig om hun werk te
kunnen blijven doen. Als Werkgroep Giftenadvies doen we een speciaal beroep op u om het gevraagde
bedrag op te kunnen brengen. De gezamenlijke Stichtingen Leergeld zetten zich in voor kinderen in de
leeftijd van 4 – 18 jaar uit gezinnen die het financieel niet breed hebben. Vaak zijn het gezinnen met een
minimum inkomen of die in de schuldhulpverlening zijn terecht gekomen. Voor deze kinderen maakt de
Stichting het mogelijk om mee te doen aan wat in onze samenleving als normaal beschouwd wordt: lid zijn
van sport- of hobbyclub, mee met het schoolreisje, vakantieweek of een excursie mee kunnen gaan en fiets
hebben of een computer voor je schoolwerk. Met het kunnen meedoen maak je contacten en leer je hoe je
met elkaar om te gaan. Sociale uitsluiting is niet goed voor kinderen en op termijn kan dit ook voor de
samenleving grote gevolgen hebben.

De Gebedsbijeenkomst van zondag 8 januari is verzet naar zondag 15 januari:
de start van de Week van Gebed.
Op zondag 15 januari en de daaropvolgende dagen t/m zaterdag 21 januari is er elke avond een korte
gebedsbijeenkomst.
Op woensdag in de vorm van een gebedsdienst in de kerk van de Vrije Evangelische Gemeente.
Miljoenen christenen wereldwijd komen deze gehele week samen om te bidden. Ook in Yerseke is hiervoor de
gelegenheid.
Zie hiervoor het onderstaande schema.
Op zondag 15 januari worden gebedsfolders uitgedeeld in de kerk en daarin vindt u ook het onderstaande
schema.
Schema Week van Gebed 15– 22 januari 2017 Jouw hand mijn glimlach (2 Korintiërs 5:14-20)

Dag

Datum

Plaats

Tijd

Zondag

15-01-17

Herv. Kerk

19.30-20.15 uur Eén sterft voor allen

Maandag 16-01-17

Verenigingsgebouw
Geref Kerk

19.30-20.15 uur Niet voor onszelf

Dinsdag

KC De Haven

19.30-20.15 uur Geen oordeel meer

Woensdag 18-01-17

Kerk VEG

19.30-20.15 uur Het oude is voorbij

Donderdag 19-01-17

Rehoboth

19.30-20.15 uur Alles wordt nieuw

Vrijdag

20-01-17

Verenigingsgebouw
Geref. Kerk

19.30-20.15 uur De relatie is hersteld

Zaterdag

21-01-17

Verenigingsgebouw VEG

19.30-20.15 uur Verzoening aan het werk

17-01-17

Onderwerp

We willen u graag begroeten tijdens één of meerdere bijeenkomsten deze week!

Interkerkelijke Werkgroep Gebed

