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ZONDAGBRIEF 
15 JANUARI 2023 

 

 
 
 
 

HERVORMDE GEMEENTE YERSEKE 
Consulent: 
ds. P. de Graaf, Hugo de Grootstraat 2, 4416 EG Kruiningen 
tel.: 0113-785227 of 06-18511090 mail: hugodegroot2@kpnmail.nl  
Scriba:  
mw. L.A.S. van Stee-Kolff, tel.: 0113-576900  
mail: scribahervormdyerseke@gmail.com 
Coördinator pastoraat:  
mw. J.C.A. Buringh-Poleij, tel.: 06-53229953 
mail: buringh@zeelandnet.nl (doorgeven van pastorale zaken, 
zoals geboorte, ziekenhuisopname, thuiskomst en overlijden) 
Verspreiding van Zondagbrief en Liturgieën voor kerkradio: 
Kees en Corry de Koeijer, Breeweg 66, tel.: 0113- 572906 
Kijk ook op: 
www.hervormdyerseke.nl of Facebook Hervormd Yerseke. 
Bent u nieuw in onze gemeente, dan heten we u van harte welkom.  
Wanneer u contact met ons wilt, stelt u zich dan in verbinding met onze scriba. 
 
10:00 uur: ds. K.F. de Blois, Reeuwijk 
Organist: Joël Boone 
 

Welkom en mededelingen van de kerkenraad 

Zingen: Psalm 40: 7  

Stil gebed 

Votum en groet 

Openingstekst: 2 Petrus 3: 13-14 

Zingen: Lied 885: 1 en 2 

Schuldbelijdenis/gebed 
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Zingen: Lied 51b  

Leefregel: Efeziërs 4: 1-6 (NBV21) 

Zingen: Lied 351: 1 en 2  (zie blz. 4) ‘Eén naam is onze hope’ 

Gesprek met de kinderen, hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst  
Gebed bij de Opening van het Woord 

Schriftlezing: Psalm 17 (NBV21) 

Zingen: Psalm: 17: 2 en 7 

Schriftlezing: Lukas 7: 18-23 

Zingen: Lied 446: 1,4 en 5 

Preek: “Verwachten wij een ander…?” 

Zingen: Lied 887: 1,2 en 3 

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 

Collecte (zie blz. 3) 
Zingen: Lied 913: 1, 3 en 4 

Onder het naspel van het slotlied komen de kinderen terug uit de kindernevendienst 
Zegen 

Zingen: Lied 415: 3  
 
19:30 uur  gebedsbijeenkomst 

Komende eredienst: 
Zondag 22 januari 2022 
10:00 uur  Themadienst / Laetare, Haamstede 

 
De collecten zijn bestemd voor: 
1. Leger des Heils, 2. Instanthouding eredienst, 3. Kerkbeheer. 
Als u de doeleinden van de diaconie wilt steunen, maak dan uw bijdrage over op rekeningnummer 
NL08 RABO 0373 9061 02 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Yerseke o.v.v. de collectedatum. 
Uw gift voor de twee doelen van de kerkrentmeesters kunt u overmaken op bankrekeningnummer 
NL55 RABO 0373 7333 72 t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Yerseke o.v.v. Collecten kerk. 

 
De Diaconiecollecte is voor: Leger des Heils 
Het Leger des Heils is een internationale beweging, gebaseerd op de Bijbel en gestimuleerd door de 
liefde tot God en behoort tot de universele christelijke kerk. Het LdH heeft als opdracht het Evangelie 
van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van 
discriminatie. Iedereen is welkom voor een kop koffie en een praatje in één van de meer dan 100 
buurthuiskamers in Nederland. Een plek waar je thuiskomt en gezien wordt. De openingstijden van 
de buurthuiskamers zijn verruimd voor iedereen die in de knel komt door de stijgende inflatie 
en/of zich zorgen maakt over een te hoge energierekening. Verschillende mensen die overdag een 
warme plek zoeken om te werken, te ontmoeten, huiswerk te maken of spelletjes te doen. Ook 
vragen ze andere organisaties, bedrijven, scholen, sportverenigingen en kerken om hetzelfde te 
doen. Zo willen ze deze winter een deken van warme kamers over Nederland verspreiden. 
Week van Gebed 
Van 15 t/m 22 januari is de week van Gebed voor eenheid. Het thema is dit jaar “Doe goed zoek 
recht”. Gebedsbijeenkomsten worden gehouden van maandag 16 t/m vrijdag 20 januari van 19.30 
uur tot 20.15 uur op de volgende locaties: 
Maandag 16 januari:   Hervormde Gemeente K.C. De Haven 
Dinsdag 17 januari:   Gereformeerde kerk 
Woensdag 18 januari:  Vrije Evangelische Gemeente 
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Donderdag 19 januari:  Hervormde Gemeente Rehoboth 
Vrijdag 20 januari:  Hervormde Gemeente K.C. De Haven 
Welkom op één of meerdere avonden! 
 
Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Deze week gaat de actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk 
van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze gemeente van boven de 18 jaar een brief 
met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2023 weer op u 
mogen rekenen!  
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het 
toezeggingsformulier ruimhartig in. In de komende weken komt een vrijwilliger het formulier bij u 
ophalen. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken met de QR code of via de appostel app. Alle 
informatie hierover vindt u in de brief en op het toezeggingsformulier. 

 
Een Naam Is Onze Hope 

1) Eén naam is onze hope, 
één grond heeft Christus' kerk, 
zij rust in énen dope 
en is Zijn scheppingswerk. 
Om haar als bruid te werven 
kwam Hij ten hemel af. 
Hij was 't, die door Zijn sterven 
aan haar het leven gaf. 

2) Vergaard uit alle streken 
in heel de wereld één, 
werd dit haar zalig teken, 
dat allen is gemeen. 
Eén bede vouwt de handen, 
één zegen breekt het brood, 
één vuurbaak staat te branden 
in 't duister van de dood. 
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