Zondagbrief Hervormde Gemeente Yerseke 12 februari 2016
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.

Uit het ziekenhuis thuisgekomen: dhr. F van der Plasse, Margrietstraat 14.

Komende eredienst:
Zondag 19 februari 10:00 uur: ds.C.Baggerman, schoolkerkdienst

10:00 uur: mw.ds. C.M.Baggerman-van
Popering
Organist : Leendert Overbeek
Mededelingen van de kerkenraad

Zingen: Psalm 119: 53

Intochtslied: Psalm 138: 1 en 2

Preek

Stil gebed

Zingen: lied. 838: 1, 2 en 4

Votum en groet

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Zingen :Psalm 138: 3

Inzameling der gaven

Gebed van ontferming

1e Dovenpastoraat

Zingen: Lied 303

2e Energie

Wetslezing

Slotlied: Gezang 304 (liedboek 1973) zie onder en z.o.z.

Zingen: Lied 320: 1, 2 en 3

Zegen

Gesprek met de kinderen

Zingen : Lied. 415:3

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Uitgangscollecte: Kerkbeheer

Schriftlezing: Mattheus 5:17-26

Orgelspel

Zingen: Psalm 119: 30 en 35
Schriftlezing : Jakobus 2: 1-13

19:30 uur Gebedsbijeenkomst

Gezang 304 (liedboek 1973)
1)

2)

God is getrouw, zijn plannen falen niet,

De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,

Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.

zijn heerschappij omvat de loop der tijden;

Die 't heden kent, de toekomst overziet,

een sterke hand, die nooit heeft misgetast,

laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;

blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;

en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,

de adem zijner lippen overmant

volvoert zijn hand.

de tegenstand.
z.o.z.

3) De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt,
Doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.

De Diaconiecollecte is voor : Dovenpastoraat
Interkerkelijke Commissie voor dovenpastoraat in Zeeland is de kerken behulpzaam bij de contacten met
dove en slechthorende gemeenteleden. Zij belegt gecombineerde kerkdiensten voor doven en horenden
overal in Zeeland en diensten voor alleen doven en slechthorenden in de Oosterkerk te Goes. In deze
diensten gaan predikanten voor die de gebarentaal beheersen of er wordt gebruik gemaakt van een
gebarentolk. De I.C. Zeeland zorgt voor het vervoer naar en van deze diensten. Doven die met eigen vervoer
reizen, krijgen reiskostenvergoeding. Er worden huis- en ziekenbezoeken aan doven gebracht, indien nodig of
mogelijk met ambtsdragers uit de kerken. Aangezien de I.C. Zeeland door de kerken is opgericht, is zij
volledig afhankelijk van hun financiële steun.

