Zondagbrief Hervormde Gemeente Yerseke 14 mei 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.
Thuisgekomen;

uit het Erasmuspark: Mevr. T. van den Oever-Blom,Papaverlaan 12
uit het ziekenhuis: Mevr.M.Geense-Gebraad, Zweedijkseweg 6
In de Daniël de Hoed Kliniek te Rotterdam verblijft Mevr.Matty Poleij, Oude Torenstraat 19
In Ter Valcke verblijft Mevr.Pieterman, Irenestraat 3

Dhr.Rinus Slabbekoorn, Wijgaardstraat 8 wordt maandag 15 mei opgenomen in het ziekenhuis.
Huwelijksjubileum;

Op 18 mei hoopt het echtpaar Kole-Tramper,Tuinstraat 7, 40 jaar getrouwd te zijn.
Huwelijk;

Op 19 mei gaan trouwen Ronald van der Vliet en Sandra Hak, Gatenisse 25,4416 HT Kruiningen.
's-Middags om 15:30 uur zal het huwelijk worden bevestigd en ingezegend door Ds.C.Baggerman
in een dienst in deze kerk.
Komende eredienst,

Zondag 21 mei 10:00 uur : ds.C.Baggerman, Jeugddienst.
10:00 uur: drs. R. ten Hoopen, Den Haag
Thema :Welkom thuis
Organist : Tim Adriaanse
Mededelingen van de kerkenraad

Lezing: Johannes 14:1-7

Aanvangslied: Psalm 84: 1,2

Zingen: Lied 663: 1 (Al heeft hij ons verlaten)

Stil gebed

Lezing: 1 Petrus 2: 1-10

Votum en groet

Zingen: Lied 971: 1,3 (Zing een nieuw lied voor
God de Here)
Prediking

Zingen: Lied 280: 1, 2, 3, 5
(De vreugde voert ons naar dit huis)
Verootmoediging

Zingen: Lied 939 (Op U alleen, mijn licht, mijn kracht)

Genadeverkondiging

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Zingen: Lied 442: 1, 2 (Op U, mijn Heiland, blijf ik
hopen)
Wetslezing : Exodus 19: 1-6

Inzameling der gaven

Zingen: Psalm 131

2e 'De Haven'

Gesprek met de kinderen

Slotlied: Lied 838: 1, 2 (O Grote God die liefde zijt)

1e Kindertehuis Roemenië

Hierna gaan de kinderen naar de

Zegen

kindernevendienst

Zingen: Lied 415: 3

Gebed om verlichting met de heilige Geest

Uitgangscollecte: Onderhoud kerkgebouw
Orgelspel

19:30 uur Gebedsbijeenkomst
z.o.z.

De diaconiecollecte is voor: het kinderhuis “Domus Familialis” (letterlijk: familiehuis)

Hier wonen rond de dertig kinderen, die wees zijn of door de ouders in de steek gelaten zijn. Het huis is het
particulier initiatief van Ildiko, de vrouw van een huisarts en zelf afgestudeerd theologe. Zij is als een moeder
voor de kinderen, bijgestaan door vrijwilligers. Ook zijn er enige mensen in dienst: een kookster, en enige
leraressen die de kleintjes voorlezen en de oudere kinderen bijles geven.
Ook muziekles en bijbelles behoren tot het pakket.
Wat het reilen en zeilen van het huis betreft: buiten de schooltijden werken de kinderen in de tuin bij het
huis, waar de groenten worden geteeld. In de zomer gaan de grotere kinderen op een buitenverblijf op het
land werken, ze wonen daar drie maanden. Daar zijn ook acht koeien van het huis. Leuke bijkomstigheid: de
melk gaat naar de fabriek en die geeft daarvoor zuivelproducten aan het kinderhuis terug. De kinderen doen
dus genoeg voor de kost!
Maar voor de exploitatie van het geheel komt er natuurlijk meer kijken! Het gas is duur, er is het onderhoud
van het huis, enz. Daarvoor is geld nodig.

De Schakel: Dinsdag 16 mei is er van 19.30 uur – 20.30 uur weer een uitzending van 'De Schakel'

