Zondagbrief Hervormde Gemeente Yerseke 15 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 verblijft de heer C. van Leeuwen, Azalealaan 11.

Thuisgekomen uit het ziekenhuis mevr. F. van Helden-van der Sar, Dam 6
Komende eredienst

Zondag 22 januari 10:00 uur: ds. C.Baggerman bediening van de Heilige doop aan,
Dirk Dingenus (Mees) Hoogstrate, zoon van Jeroen Hoogstrate en Adriënne van der Jagt;
Fleur Krijger, dochter van Frank en Leonie Krijger-Jansen, en Xem Adriaan Overbeeke, zoon van
Gerjan en Janine Overbeeke-Sinke.
10:00 uur : ds.C.Baggerman
Organist
: Wim de Munck
Mededelingen van de kerkenraad
Zingen: Psalm 100
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 513
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Zingen: Lied 505
Wet : Deut. 5: 6-21
Zingen: Psalm 25: 2 (Lied van de maand)
Gesprek met de kinderen

Hierna gaan de kinderen naar de
kindernevendienst
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing: Johannes 3: 1-13 (NBV)

Zingen: Lied 834: 1 en 2
Schriftlezing: Johannes 3:14-21 (NBV)
Zingen: Lied 834: 3
Prediking:'..niemand kan het koninkrijk van God

binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en
geest...’ – Johannes 3: 5
Zingen : Gezang 487: 1 en 3 (Liedboek-1973) zie onder
Dankgebed,voorbede,stil gebed,Onze Vader
Inzameling der gaven
1e ZWO Project Yerseke bouwt voor Bangladesh
2e Ouderenpastoraat
Zingen: Lied 903: 3 en 5
Zegen
Zingen: Lied 415: 3
Uitgangscollecte: Kerkbeheer
Orgelspel

Gezang 487: 1 en 3 (Liedboek-1973)

1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

3. Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen,
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaaktzoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
Zo zult Gij uw beminden overkomen.
z.o.z.

De diaconiecollecte is voor: ZWO Project Yerseke bouwt voor Bangladesh.

Bangladesh is één van de landen ter wereld waar de meeste moslims wonen. De afgelopen decennia zijn
daar moslims tot het Christelijke geloof gekomen en zij vormen samen kleine, maar snel groeiende kerken.
Isa-e Church Bangladesh is een kerk die speciaal opgericht is voor ex-moslims.
Deze missionaire bewogen kerk evangeliseert onder moslims en brengt gelovige isaï samen in een gemeente.
Moslims komen tot de ontdekking, dat Jezus meer is dan een profeet. Hij is voor hen hun Verlosser,
Zaligmaker, de Weg tot het Eeuwige Leven. De afgelopen 10 jaar is ICB uitgegroeid tot een kerk met meer
dan 100 gemeenten. De afgelopen jaren heb ik verschillende keren deze kerkorganisatie in Bangladesh
bezocht. Veel met hen gesproken en al die gesprekken met isaï zijn stuk voor stuk indrukwekkende verhalen.
Gemeente stichting is belangrijk, geloven die je niet op je eentje. Vandaar dat Isa-e Church de gelovigen bij
elkaar brengt. Maar voldoende financiën om een kerk te bouwen zijn vaak niet aanwezig. Ze zijn bezig om op
verschillende plaatsen grond aan te kopen om op termijn kerken te gaan bouwen. Maar geld voor de
definitieve bouw ontbreekt. Om de kerk daar te helpen hebben de kerken in Yerseke besloten om samen
actie te gaan voeren voor de kerk in Bangladesh. We willen als gezamenlijke kerken in Yerseke actie voeren
om de kerk daar te ondersteunen met de bouw van een kerkgebouw.
Voor 1 kerkgebouw moeten we ongeveer € 12.000 euro bij elkaar krijgen. Samen als kerken staan we hier
sterk en moet het mogelijk zijn om dit geld bijeen te brengen. Zo kunnen we de kerk in Bangladesh
ondersteunen.

Week van het Gebed:

Vanavond is in ons kerkgebouw de eerste bijeenkomst van de interkerkelijke Week van Gebed.
Het onderwerp en het programma voor vanavond, en voor de rest van de week, vindt u in de uitgereikte
gebedsfolder.
Van harte welkom van 19.30 tot 20.15 uur.

De Schakel: Dinsdag 17 januari is er van 19.30 uur – 20.30 uur weer een uitzending van 'De Schakel'

Hey jij daar! Zit je op het Voortgezet Onderwijs? Vind je gamen leuk (maar dan offline!?). Kun je dansen,
tekenen, woorden raden, of heb je andere skills? Geef je dan NU op voor Sirkelslag Young:
jeugdyerseke@kpnmail.nl Je kunt je aanmelden t/m vrijdag 27 januari.
Sirkelslag YOUNG is een spannend, interactief spel tussen groepen kinderen uit heel Nederland.Het thema is
‘Sterk & Dapper’. Je speelt Sirkelslag YOUNG op vrijdagavond 3 februari van 19.30 tot 21.00 uur in gebouw
‘De Haven’ samen met andere kinderen. Je start de DVD en weet niet welke opdrachten uitgevoerd moeten
worden. Het enige dat je weet, is dat duizenden andere jongeren in heel Nederland klaar zitten om de strijd
aan te gaan tegen jouw team. Wordt jouw team kampioen Sirkelslag 2017? Het winnende team wint kaartjes
voor de familiefilm 'Storm - Letters van vuur' én een dvd van de film Oorlogsgeheimen.
Hoe meer deelnemers, hoe meer teams we kunnen samenstellen. We hopen dat je meedoet en dat je ook
gezellig een vriend of vriendin meeneemt. Je wil dit toch zeker niet missen? O ja: deelname is helemaal gratis
en je krijgt nog drinken en chips ook!
Voor meer informatie kun je terecht bij jeugdouderling Arnold Meijer, tel. 0113 403488 of via het e-mailadres
jeugdyerseke@kpnmail.nl

