Zondagbrief Hervormde Gemeente Yerseke 26 februari 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 Rotterdam verblijft: mevr. M. P. Poleij-van de Vrie, Oude Torenstraat 19.
In Ter Valcke te Goes is tijdelijk opgenomen: mevr. D.L. Poldervaart-de Snaijer, Moerplein 135.
Vanuit het ziekenhuis naar het zorghotel te Vlissingen : mevr. J.J.A. de Koeijer-van der Endt, De Zaete 2

Komende eredienst,
Zondag 5 maart 10:00 uur: ds. C. Baggerman
10:00 uur: ds.C.Baggerman,
viering Heilig Avondmaal
Organist : Wim de Munck
Welkom en mededelingen

Prediking:..'maar zij heeft van haar armoede erin

Zingen: Psalm 31: 1, 4 en 6

geworpen, al wat zij had, haar ganse levensonderhoud.’

Stil gebed

– Marcus 12: 44

Votum en groet

Zingen: Lied 578: 1, 2, 5 en 6

Zingen: Psalm 31: 15 en 19

Onderwijzing bij het Avondmaal

Verootmoediging

Inzameling der gaven

Zingen: Lied 405: 1 en 3

1e Stichting Vrienden van De Hoop

Gesprek met de kinderen

2e Onderhoud kerkgebouw

Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst

Zingen: Lied 377: 1, 2, 3, 4 en 5

En de jongeren naar hun jongerendienst.

Avondmaalsgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Schuldbelijdenis en gebed om verlichting met de

Nodiging

heilige Geest.

Gemeenschap van brood en wijn

Schriftlezing: Deuteronomium 10: 12-22 (NBG)

Dankzegging na de maaltijd: Psalm 103

Zingen: Lied 912: 1 en 2

Zingen: Lied 910: 1, 2 en 3

Schriftlezing: Marcus 12: 41-44 (NBG)

Zegen

Zingen: Lied 912: 4 en 6

Zingen: Lied 415: 3
Uitgangscollecte: Kerkbeheer
Orgelspel

z.o.z.

De Diaconicollecte is voor: Stichting Vrienden van De Hoop

Stichting Vrienden van De Hoop heeft zich ten doel gesteld om te voorzien in de behoefte aan hulpverlening
naar Bijbelse normen aan mensen in nood. Zij doet dit vanuit de overtuiging dat er voor ieder mens hoop is,
hoe groot de nood ook is.
Deze doelstelling kan op diverse manieren verwezenlijkt worden:
het ontwikkelen en/of opzetten van hulpverleningswerk
het beschikbaar stellen van onroerend goed
het exploiteren dan wel financieel ondersteunen van hulpverleningswerk naar Bijbelse normen waarvoor nog
geen structurele overheidssubsidie is verkregen
het geven van voorlichtende, adviserende, preventieve en nazorgactiviteiten voor zover deze gerelateerd zijn
aan de doelstelling van de stichting.
Door middel van preventie, voorlichting en advies wordt een boodschap van hoop verkondigd. Inhoudelijk
wordt op dit aandachtsterrein nauw samengewerkt met Stichting De Hoop en Chris.
Stichting Vrienden van De Hoop ondersteunt hulpverleningswerk naar Bijbelse normen, waarvoor geen of
slechts gedeeltelijke overheidssubsidie wordt verkregen. Hiervoor werft de stichting fondsen, waarbij het
uitgangspunt is dat God voorziet in de behoefte.

