Zondagbrief Hervormde Gemeente 17 september Yerseke 2017
Predikant : Vacant
Scriba:mw.N.Steketee-Schrijver
tel. 06-12318176
E-mail:scribahervormdyerseke@gmail.com
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 scriba.
In het ziekenhuis te Goes verblijft: Mevr. de Munck-Courtz, Dahlialaan 54
Op de leeftijd van 89 jaar is op 13 september overleden: Leuntje van Dixhoorn-Bruijnzeel in Moerzicht.
De begrafenis zal maandag 18 september plaatsvinden na een dienst in De Haven.
Deze dienst begint om 9:45 uur en wordt geleid door ds. Dierx.
Huwelijk;
Op 22 september gaan trouwen Bram Saman en Nelleke van Stee, Zweedijkseweg 27,4401 NH Yerseke.
's-Middags om 15:00 uur zal het huwelijk worden bevestigd en ingezegend door Ds. D. Steenks in een
dienst in deze kerk.
Komende eredienst,
Zondag 24 september 10:00 uur: mw. ds. B.M. van Ginhoven, Aagtekerke

10:00 uur: ds. F. van Vliet, startzondag
Organist : Flip Markwat
Mededelingen van de kerkenraad

Schriftlezing: Hand.8: 26-40 (NBG)

Zingen: Ps. 100: 1, 2 en 3

Zingen: Lied 209: 1 en 2 (Heer Jezus, o Gij dageraad…)

Stil gebed

Verkondiging

Votum en groet

Zingen: Lied 241: 2 en 3 (Rijk ben ik in
uw liefde en trouw..)

Zingen: Ps.27:7
Gebed van Verootmoediging
Zingen: Lied 908: 4 en 6(Ik ging verdwaald langs
vele wegen...)
Woord van genade
Zingen: Ps. 32:3

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Inzameling der gaven
1e Kerk in Aktie "Vredeswerk"
2e Onderhoud kerkgebouw

Geboden

Zingen: Lied 315: 1 en 3 (Heb dank,
o God van alle leven…)

Zingen: Ps. 32:4

Zegen

Moment met de kinderen

Zingen: Lied 415: 3

Hierna gaan de kinderen naar de
kindernevendienst

Uitgangscollecte: Kerkbeheer

Gebed bij het openen van de Schriften

Orgelspel

z.o.z.

De Diaconiecollecte is voor : Kerk in Aktie "Vredeswerk"
Vrede is niet vanzelfsprekend!
We leven in roerige tijden. Dagelijks zien we beelden van oorlog, pijn en wanhoop.
Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn, hen praktische
hulp of een luisterend oor bieden. Ook ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we
onrecht aan de kaak. Dat is hard nodig, want vrede is niet vanzelfsprekend. Werken aan vrede en veiligheid is
urgenter dan ooit. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun
voor. Doet u mee?

Startzondag 2017
Het jaarthema van de landelijke PKN is ‘Een Open Huis.’ Doel van dit jaarthema is dat mensen in de kerk
iemand uit hun omgeving persoonlijk meevragen naar de kerk. Voor velen is dit best een drempel. Vaak
vinden mensen het voldoende om een gastvrije kerk te zijn onder het motto dat iedereen welkom is. Een
open huis zijn is een eerste voorwaarde om gasten zich welkom te laten voelen in de kerk. Het huisje, door
de kinderen van de kindernevendienst gemaakt, staat symbool voor een ‘Een Open Huis’, een huis waarin
plaats is voor iedereen.

De Schakel: Dinsdag 19 september is er van 19:30 uur – 20:30 uur weer een uitzending van 'De Schakel'

