Zondagbrief Hervormde Gemeente Yerseke 25 juni 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 ziekenhuis:

Annet de Koeijer-Louwerse, Rozenlaan 17 en Nelleke Feskens-Paauwe, Violenlaan 14
Komende eredienst

Zondag 2 juli 10:00 uur: ds. C.Baggerman, afscheidsdienst kindernevendienst
10:00 uur: mevrouw ds. B.Boersma

kleur: groen, kleur van groei en bloei

Scharendijke

Thema: 'in mijn zwakheid ben ik sterk'
Organist : Flip Markwat
Mededelingen van de kerkenraad
Intochtslied: Psalm 84: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 84: 3
Gebed van verootmoediging
Genadeverkondiging
Zingen: lied 863: 1 - 4
Wetslezing
Zingen: Lied 868: 1, 2 en 4
Gesprek met de kinderen

Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst
Gebed bij de Schriften

Lezing: Marcus 6: 1 – 6
Zingen: Lied 391
Evangelielezing: 2 Kor. 12: 5b – 10
Zingen: Lied 911: 1 – 3
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Zingen : Lied 905: 1,3 en 4
Dankgebed,voorbede,stil gebed,Onze Vader
Inzameling der gaven
1e Mission to seafarers Vlissingen
2e 'De Haven'
Slotlied: Lied 912
Zegen
Zingen: Lied 415: 3
Uitgangscollecte: Onderhoud kerkgebouw
Orgelspel

Inleiding op de lezingen
Diaconiecollecte is voor: Mission to seafarers Vlissingen
'Stichting The Mission to Seafarers 'is in 1968 vanuit de Anglicaanse Kerk gestart als kleinschalig
'liefdadigheids' initiatief voor zeevarenden. De havens van Vlissingen zijn in de loop der jaren uitgebreid en
de bezoekersaantallen groeiden. In 2013 waren er 9600 bezoekers. Zij komen in een accommodatie waar ze
kunnen praten een kopje koffie kunnen drinken en contact met het thuisfront kunnen onderhouden. Elke
zondag wordt er een kerkdienst gehouden samen met de Anglicaanse gemeente en de zeevarenden.
De steden Middelburg en Vlissingen liggen op 7 – 15 km afstand (afhankelijk van de ligplaats van het schip)
van het havengebied van Vlissingen-Oost. Er is geen openbaar vervoer en door allerlei ontwikkelingen zijn
zeevarenden steeds meer aangewezen op de enige voorziening die in het havengebied aanwezig is
'Stichting The Mission to Seafarers'. De zeevarende worden opgehaald en weggebracht met een bus van de
mission. De bus is hard aan vervanging toe. Uw bijdrage hiervoor is meer dan welkom. Om kosten te
besparen blijven schepen namelijk zo kort mogelijk in de haven. Steeds meer haventerreinen zijn vergrendeld
en zeelui kunnen vaak niet eens op eigen gelegenheid van boord. En steeds vaker komen de zeelui uit ‘lage
lonen landen’ en zijn ze financieel minder draagkrachtig. 'Mission te Seafers' wil in 2017 kerstpakketten
uitdelen aan zeevarenden die vaak maanden zo niet jaren van huis zijn.

