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14 FEBRUARI 2021  

 
 

 
 

HERVORMDE GEMEENTE YERSEKE 
Predikant: 
ds. W.J. v.d. Griend, tel. 571336   
mail: wjvdgriend@zeelandnet.nl 
Scriba:  
mw. L.A.S. van Stee-Kolff, tel. 576900  
mail: scribahervormdyerseke@gmail.com 
Coördinator pastoraat:  
mw. J.C.A. Buringh-Poleij, tel. 572311  
mail: buringh@zeelandnet.nl  (doorgeven van pastorale zaken,   
zoals geboorte, ziekenhuisopname, thuiskomst en overlijden ) 
 
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. 

mailto:wjvdgriend@zeelandnet.nl
mailto:scribahervormdyerseke@gmail.com
mailto:buringh@zeelandnet.nl
http://www.hervormdyerseke.nl/
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10:00 uur : ds. J.B. v.d. Beukel uit Zonnemaire 
Organist: Tim Adriaanse 
 
Mededelingen van de kerkenraad 

Wij luisteren naar Aanvangslied Gezang 381: 1, 2 en 5 uit het oude 
Liedboek voor de Kerken (Het nieuwe daglicht……..) zie blz. 4 
Stil gebed,  

Votum en groet  

Wij luisteren naar: Lied 287: 1 NLB (Rond het licht dat leven doet….) 

Verootmoedigingsgebed 

Genadeverkondiging 

Wij luisteren naar Lied 834: 1 en 2 NLB (Vernieuw Gij mij, o eeuwig 
 licht….) 

Wetslezing 

Wij luisteren naar Lied 834: 3 NLB 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

Moment voor de kinderen  

Schriftlezing: Lukas 15: 11-32 

Wij luisteren naar Lied: Psalm 116: 1 NLB (God heb ik lief….) 

Schriftlezing: Psalm 31: 10 – 17 

Lied: Psalm 103: 1 en 5 NLB (Zegen mijn ziel de grote naam 
 des Heren…) 

Preek 

Lied 833: 3x NLB (Neem mij aan zoals ik ben….) 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk "Onze Vader" 

Inzameling van de gaven 

Lied 419 NLB (Wonen overal nergens thuis…) 

Zegen 

Wij luisteren naar Lied 415: 3  
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Bij de uitgang wordt gecollecteerd.  

1. Diaconie, 2. K.C. ‘De Haven’, 3. Onderhoud kerkgebouw 

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:  
Projectbus MAF 
Ook brengt de Diaconie het project MAF onder uw aandacht.  
Maak uw gift over onder vermelding van ‘MAF’. 
Wilt u deze doeleinden 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. De diaconie bedankt u voor uw gaven. 
 
 
 
 

Dinsdag 16 februari  is er van 19:30 uur – 20:30 uur  
weer een uitzending van “De Schakel 
 
 
 
Er zijn geen Pastorale mededelingen 
 
 
 
Komende eredienst: 
Zondag 21 februari 10:00 uur: ds. B.M. v. Ginhoven, Ouwerkerk 
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       Lied 381 Het nieuwe daglicht……..) 
1) Het nieuwe daglicht staat ons borg  
  voor Gods genade en Vaderzorg, 
 die ook in nacht en duisternis 
 ons is zonneklaar gebleken is. 
 

2) Zodra ons oog het licht ontmoet 
 en ons gebed de Heer begroet, 
 weten wij zijn barmhartigheid 
 over ons leven nieuw gespreid. 
 

5)  O Heer, die ons uw liefde geeft 
 waardoor ’t geloof dit uitzicht heeft, 
 sta Gij ons bij en help ons dan 
 meer dan ons lied U vragen kan. 
 
 


