Zondagbrief Hervormde Gemeente Yerseke 14 januari 2018
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.
Huwelijksjubileum: Op 20 januari hoopt het echtpaar van Oosten-Gelder, Wijngaardstraat 18, 40 jaar getrouwd

te zijn. We willen hen hiermee van harte feliciteren.

Komende erediensten,
Zondag 21 januari
10:00 uur: Kand.M.Bil uit Zwijndrecht
19:30 uur: Gebedsbijeenkomst
10:00 uur: ds.H.G.W. Groot Karsijn uit
Oosterland
Organist : Joël Boone
Mededelingen van de kerkenraad

Zingen: Psalm 84: 1,2

Aanvangslied Psalm 122: 1,2

Tweede Schriftlezing: Spreuken 3:1-26

Stil gebed

Zingen: Psalm 84: 3,4

Votum en groet

Verkondiging

Zingen: Lied 221: 1,2,3

Zingen: Lied 969

Verootmoedigingsgebed - Bonhoeffer p.533

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Genadeverkondiging

Orgelspel: Fuga in C minor (BWV 549) – J.S.Bach.

Zingen: Lied 413: 1,2

Inzameling der gaven;
1e Clarahofje
2e Instandhouding eredienst

Wetslezing
Zingen: Lied 885: 1,2
Gesprek met de kinderen door de leiding
Hierna gaan de kinderen naar de
kindernevendienst
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Eerste Schriftlezing: Lukas 2:40-52

Zingen: Lied 704: 1,3
Zegen
Zingen: Lied 415: 3
Uitgangscollecte: Onderhoud kerkgebouw
Orgelspel

De Diaconiecollecte is voor het Clarahofje.

De hospice is bedoeld voor opvang van mensen die ernstig ziek zijn. Zij leggen zich toe op het verlenen van
palliatieve zorg. In de diverse hospices zijn ernstig zieke mensen welkom om in een bijna thuissituatie de laatste
fase van hun leven door te brengen. De dagverzorging gebeurt door ervaren verpleegkundigen die worden
bijgestaan door een groot aantal vrijwilligers. Er is een nauwe samenwerking met de thuiszorgorganisaties om zo
met diverse instanties tot een hoge zorgkwaliteit te komen.

De Schakel: Dinsdag 16 januari is er van 19:30 uur – 20:30 uur weer een uitzending van 'De Schakel'.

z.o.z.

Verhuizing Kerkelijk Centrum “De Haven”
De laatste weken van het jaar was het een drukte van belang in ons Kerkelijk Centrum “De Haven”. Sommige
bijeenkomsten moesten gewoon doorgaan, maar overal in het gebouw zag je dat de verhuizing in volle gang was.
Onze beheerster Janny Polderman, het personeel en de vele vrijwilligers hebben zich maximaal ingezet om voor
alle inventaris een plekje te vinden in Dreef 4 of in de tijdelijke opslag. Op 29 december 2017 kon het gebouw
worden overgedragen dankzij al die vele handen! De kerkenraad wil een ieder die zich heeft ingezet of
meegeholpen om de verhuizing op tijd te doen plaatsvinden, hartelijk bedanken!
Ook in ons nieuwe gebouw wordt door vrijwilligers hard gewerkt en ook hen wil de kerkenraad in zijn dank
betrekken. Het werk wat daar plaatsvindt is eveneens waardevol en draagt bij aan een efficiënte realisering van
ons nieuw multifunctioneel centrum!

Geldwerving

De stand van de giften/leningen die bijeengebracht zijn t.b.v. het nieuwe kerkelijk centrum is op dit moment ca. €
70.000,00.
De commissie Geldwerving.

Bijbelkring
Op maandagavond 15 januari 2018 zal de Bijbelkring gehouden worden onder leiding van ds. B.M. van Ginhoven.
We beginnen om 19.45 uur in ons tijdelijk centrum Dreef 4. Het zal deze avond gaan over het Evangelie van
Johannes hoofdstuk 3. Het belooft een leerzame avond te worden. Iedereen hartelijk welkom!

Actie Kerkbalans 2018
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oudkatholieke
Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke
geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij aan hun
(doop)leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.
Voor de campagne van 2018 is het thema "Geef voor je kerk". De actieperiode is van 20 januari t/m 3 februari
2018. Ook onze Hervormde Gemeente Yerseke doet mee aan deze actie. Binnenkort zult u van het College van
Kerkrentmeesters een brief ontvangen waarin u gevraagd zal worden om naar financiële draagkracht bij te dragen
in de kosten van instandhouding van de wekelijkse erediensten. Op de bijgevoegde antwoordstrook kunt u
aangeven hoeveel u in 2018 voor de actie Kerkbalans kunt missen. Met het financieel ondersteunen van deze
actie maakt u het mede mogelijk dat als hoogtepunt van de week elke zondagmorgen de dienst aan God in onze
Dorpskerk kan plaatsvinden. Doet u mee? Hartelijk dank alvast!

