Zondagbrief Hervormde Gemeente Yerseke 28 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.

Thuisgekomen uit het ziekenhuis: dhr. A.C. van der Endt, Emmastraat 29, 4401 CJ
In het ziekenhuis verblijven: dhr. M.J. Verlare, Breeweg 74, 4401 BR en mevr. Visser-van Anrooij, Zeeburg 6,
4401 DA.

Komende eredienst,
Zondag 4 februari 10:00 uur: mw. Ds.C.Biemond-Spek uit Steenbergen, afscheid en bevestiging
ambtsdragers.
10:00 uur: Kand. H.Z.Klink uit Ouddorp
Organist : Flip Markwat
Mededelingen van de kerkenraad

Tweede lezing uit de brieven: 1 Korintiërs 7, 29-31.

Introïtus: Psalm 34 vers 4 en 5.

Zingen: Halleluja-lied: Gezang 802
‘Door de wereld gaat een woord’, couplet 1 en 2.

Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 209 ‘Heer Jezus, o Gij dageraad’,
couplet 1.
Verootmoedigingsgebed
Genadeverkondiging
Zingen: Lied 792 ‘Kom, God, en schrijf
uw eigen naam’, couplet 1.
Het gebod: 1 Timoteüs 6,11b-12.
Zingen: Lied 792 couplet 2 en 3.
Gesprek met de kinderen

De lezing uit het heilig Evangelie: Marcus 1,14-20.
Zingen: Halleluja-lied: Lied 513 ‘God heeft het eerste
woord’, couplet 2 en 3.
Verkondiging (‘Durf je te laten roepen’)
Zingen: Lied 531 ‘Jezus, die langs het water liep’,
couplet 1 en 3.
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Inzameling der gaven;
1e ZWO Project Yerseke voor Pakistan
2e Onderhoud kerkgebouw

Hierna gaan de kinderen naar de
kindernevendienst

Slotlied Lied 517 ‘Christus, uit God geboren’,
couplet 3, 4 en 5.
Zegen

Gebed om verlichting met de heilige Geest

Zingen: Lied 415: 3

Eerste lezing uit het Oude Testament:
1 Samuël 3, 1-10.

Uitgangscollecte: kerkbeheer

Zingen: Antwoordpsalm: Psalm 63 vers 1 en 2.

Orgelspel

z.o.z.

Diaconiecollecte is voor: ZWO Project Yerseke voor Pakistan
Pakistan voor Zeeland => Zeeland voor Pakistan Tijdens de watersnoodramp in 1953 heeft Pakistan actie
gehouden om Zeeland overeind te helpen na de verschrikkelijke watersnoodramp. Samen met andere Zeeuwse
gemeenten en in samenwerking met Kerk in Actie willen we daarom nu Pakistan helpen om hun
zelfstandigheid en hun armoede te verkleinen. Zo kunnen we ons steentje teruggeven aan hen die ons
geholpen hebben. Jezus zegt immers: Wie dat aan de naaste doet…
Landloze arbeiders 70% van de plattelandsbevolking in het zuiden van de provincie Punjab in Pakistan heeft
geen eigen land tot zijn of haar beschikking. Het dagloon van een loonarbeider is € 1,50 en van een vrouw
slechts de helft!,inkomensverwerving zonder eigen land is moeilijk. Het Netwerk voor Organisaties voor
Agrarische Ontwikkeling (NOAD) constateert dat het voor deze gezinnen nog moeilijker is om rond te komen
dan voor de kleine boeren. Daarom zoeken zij naar andere manieren om te kunnen voorzien in eigen
levensonderhoud. Honderden gezinnen willen een micro onderneming starten.
Wat doet de NOAD
NOAD organiseert de komende jaren voor 575 arme gezinnen micro ondernemersgroepen. Binnen die groepen
krijgen de landloze arbeiders training, technische kennis, een klein startkapitaal en begeleiding voor een microonderneming. De geplande micro-ondernemingen zijn o.a.: verkoop van groenten, eieren, melk, alledaagse
gebruiksartikelen, reparatie van fietsen of mobiele telefoons.
Gehandicapte kinderen Een ander onderdeel van NOAD is de zorg voor verstandelijk beperkte kinderen. Ze
worden nauwelijks gehoord of gezien. Families schamen zich voor deze kinderen en houden ze soms
verborgen. Veel mensen geloven dat een handicap een straf van God is of een ongeluk. Ook brengt de zorg
voor deze kinderen met zich mee dat vele vrouwen niet buitenshuis kunnen werken. Dit betekent minder
inkomen, terwijl de handicap al zorgt voor veel meer kosten. Deze gezinnen behoren dan ook tot de
allerarmsten.NOAD wil de situatie van ongeveer 90 kinderen verbeteren zodat zij op emotioneel, fysiek en
sociaal terrein zich beter kunnen redden. Ouders worden nadrukkelijk betrokken in dit proces.

Oproep voor de Dijkdienst 2018
De werkgroep die de voorbereidingen doet voor de dijkdienst wil weer gaan starten met het maken van een
programma voor de dienst van 1 juli aanstaande.
We kunnen echter nog wel wat mensen gebruiken die zouden willen meedenken, helpen voorbereiden of op
de dag zelf kunnen en willen helpen met wat voorbereidingen of sjouwwerk.
Vind u , vind jij het leuk om eens een jaar met ons mee te draaien en er samen een mooie en voor iedereen
toegankelijke dienst van te maken?
Geef dit dan door aan :
Ellen Zuidweg, Silvia Ringlever of Bart Wondergem

