Zondagbrief Hervormde Gemeente Yerseke 9 juli 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.
Huwelijk: Op 14 juli trouwen Nick van Strien en Jody van Boven, Marijkelaan 60. De kerkelijke inzegening is
om 15.00 uur in deze kerk en wordt geleid door ds. Baggerman.
Huwelijksjubileum: Het echtpaar Hollebrandse-Huissen, Pompe van Meerdervoort 8 hoopt op 12 juli

50 jaar getrouwd te zijn.

Komende erediensten,
Zondag 16 juli 10:00 uur: ds.C.Baggerman, bediening van de Heilige Doop aan de volgende zeven
gemeenteleden:
Shirley Kosten-Sinke (zij zal belijdenis doen en gedoopt worden); Dignus Kosten; Joost Jan Kosten;
Jan Kosten, allen Nieuwlandse Binnendijk 16, Oostdijk.
Olivia Elisabeth Sinke, Breeweg 52; Jules Nathan Jacobus Nieuwenhuijse, Marijkelaan 82; Julie Carline Jenna
Mol, Marijkelaan 84.
10:00 uur: ds.S.Dierx
Organist : Leendert Overbeek
Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 68: 9 en 11

Zingen: Psalm 81: 1, 2 en 3

2e Schriftlezing: Hebreeën 9: 11-14

Stil gebed

Zingen: Lied 412: 4 en 5

Votum en groet

Verkondiging

Zingen: Psalm 81: 7 en 8

Zingen: Lied 816

Verootmoedigingsgebed

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Genadeverkondiging

Inzameling der gaven

Zingen: Lied 305

1e Stichting Sensoor Telefonische Hulpdienst

Lezing van de Wet

2e Onderhoud kerkgebouw

Zingen: ELB 426: 1, 2 en 4
'Dank U voor de wond'ren die gebeuren' z.o.z.

Zingen: Lied 723

Gesprek met de kinderen

Hierna gaan de kinderen naar de
kindernevendienst
Gebed om de opening van de Schriften

Zegen
Zingen: Lied 415: 3
Uitgangscollecte: Kerkbeheer
Orgelspel
19:30 uur Gebedsbijeenkomst

1e Schriftlezing: Exodus 12: 1-28

z.o.z.

Zingen: ELB 426: 1,2 en 4
1) Dank U voor de wond'ren die gebeuren:
dank U voor de bloemen in het veld.
Dank U dat uw schepping vol met kleuren
van Uw liefde voor een mens vertelt
Refrein:

2)

Dank U voor die duizend mooie dingen;
Dank U voor uw liefde elke dag.
Dank U dat als zorgen mij omringen
ik eenvoudig bij U komen mag.

Dank, dank, dank o Heer.
U blijft altijd bij ons Heer.
Amen, amen
amen

Refrein :

4) Dank U voor het wonder in mijn leven;
dank U voor uw Geest en voor uw kracht
Dank U dat U alles hebt gegeven,
dat U alles voor mij hebt volbracht.
Refrein
Diaconiecollecte is voor: Stichting Sensoor Telefonische Hulpdienst
Stichting Sensoor Zeeland is een vrijwilligersorganisatie. Onze werkeenheden Kindertelefoon en (voorheen de
SOS Telefonische Hulpdienst) bieden al jaren een luisterend oor voor iedereen die daar behoefte aan heeft.
Sensoor is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. De Kindertelefoon is dagelijks bereikbaar van 14:00
uur tot 20:00 uur. Er wordt zowel gebeld als gechat met ons. Onze vrijwilligers stellen zich hiervoor geheel
belangeloos beschikbaar. Een kleine betaalde staf zorgt voor de broodnodige ondersteuning. Het lukt ons
doorgaans goed om vrijwilligers aan ons te binden. Toch is er jaarlijks verloop en vergt een uitbreiding van de
dienstverlening (meer uren openstelling) een aanvulling van de bestaande groep.
Het vinden van nieuwe vrijwilligers wordt jaarlijks moeilijker en gaat gepaard met hogere
(advertentie)kosten. Het adverteren gebeurt via huis aan huis bladen in alle Zeeuwse regio’s. Deze vorm van
adverteren heeft zijn succes inmiddels bewezen.
Gemeenteavond
Graag maken wij u attent op de gemeenteavond van woensdag 12 juli a.s. in de vorm van een inloopavond.
Deze avond gaat over het nieuwe kerkelijk centrum en kerktelevisie.
Een uitnodiging volgt.
Open Kerk 2017

Woensdag 5 juli is ‘de Open Kerk’ weer van start gegaan.
Elke woensdag en zaterdag is de kerk open van 11.00-15.00 uur en zijn er vrijwilligers aanwezig om
bezoekers gastvrij te ontvangen.
Toeristen en voorbijgangers kunnen zo van onze mooie kerk genieten.
Dit jaar als extra de expositie van kleurrijke schilderijen. Kinderen van de Basisschool hebben hun lievelings
Bijbelverhaal geschilderd.
Ook de helpers/kunstschilders hebben een schilderij gemaakt. Die zijn te bewonderen in de wandelkerk.
Bekijkt u ook nog eens de foto’s en de teksten die vertellen over geschiedenis van onze kerk van de 11e tot
de 21e eeuw.
Op de tafel in de wandelkerk ligt informatiemateriaal waaronder een Vakantiebijbelgidsje.
Voor de gasten èn voor de gemeenteleden. Neemt u het gewoon mee. Voor uzelf of voor iemand anders.
Mosseldag 2017

Wanneer er voldoende aanmeldingen van vrijwilligers zijn zullen we ook dit jaar de traditie weer voort kunnen
zetten om De Haven op Mosseldag te laten fungeren als restaurant in het kader van ‘Kerk naar buiten’. Een
mooie gelegenheid om als christelijke gemeenschap gastvrij te zijn voor de vele bezoekers van Mosseldag
èn ons in te zetten voor nood in de wereld. De opbrengst van het restaurant zal dit jaar ook weer bestemd
zijn bestemd zijn voor een hulpverleningsproject van TEAR (TEgen ARmoede). Wil je één of twee uur helpen
als vrijwilliger? Geef je dan op (het liefst vóór 17 juli) bij Anneke Jumelet (572278; 06-17410125 of
annekejumelet@xs4all.nl).
We staan ook bekend om het heerlijke gebak dat wordt verkocht in ons restaurant. We hopen daarom weer
op veel gulle thuisbakkers. Alleen met voldoende lekker huisgemaakt gebak kan restaurant ‘De Haven’ een
succes worden. Geef de toezegging ook door op bovengenoemd adres. Alvast onze hartelijke dank!

