Zondagbrief Hervormde Gemeente Yerseke 25 februari 2018
Predikant : Vacant
Scriba: mw.N.Steketee – Schrijver
tel.:06-12318176
Email: 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 verblijven: mevr. D. Klooté-Vermast, Begonialaan 14, 4401 HN en mevr. C.M.

Meijaard – Huissen, Moerplein 11, 4401 HZ
Uit het ziekenhuis thuisgekomen: mevr. E.J. Poleij-van Iwaarden, Moerzicht k. 1057, 4401 HZ.
Uit het zorghotel Hof ‘t Seijs te Middelburg thuisgekomen: mevr. S.M. Manneke-Bom, Moerplein 121, 4401 HZ
Huwelijksjublieum: Op 2 maart hoopt het echtpaar van den Houten-Both, Ravenstein 30, 4416 HW

Kruiningen 45 jaar getrouwd te zijn. Wij willen hen hiermee van harte feliciteren.

Komende eredienst,
Zondag 4 maart 10:00 uur: ds. S.Dierx, in deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan;
Lauren Leintje Maartje Boone, dochter van Maarten en Anne-wil Boone, Kon Wilhelminastraat 10,
Dingenus Willem Hoogstrate, zoon van Joos en Linsey Hoogstrate, Margrietstraat 9,
Elisabeth Dirkje Harmsen, dochter van Corné en Roos Harmsen, Oude Torenstraat 15, en aan
Senn Eduard Jan Zuidhof, zoon van Eef en Mellanie Zuidhof, Kerkeboomgaardstraat 24, Kwadendamme

10:00 uur: ds. J.H.Smeets,viering van
Organist

het Heilig Avondmaal

: Youri van Dijken

Mededelingen van de kerkenraad

Onderwijzing

Zingen: Psalm 116: 1, 3 en 6

Zingen: Lied 408E

Bemoediging en groet

Inzameling der gaven;

Gebed van de zondag
Zingen: Lied 344

1e Stichting Vrienden van De Hoop
2e Verenigingsgebouw

Gesprek met de kinderen

Gebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Zingen : Lied 421 uit de Evangelische Liedbundel
z.o.z.
Tijdens het naspel gaan de kinderen naar de
kindernevendienst.
Schriftlezing: Marcus 9: 2 – 10

Nodiging

Zingen: Lied 543: 1 en 3

Gemeenschap van brood en wijn
Dankzegging na de maaltijd: 2 Petrus 1: 16 – 19 en
dankgebed
Zingen: Lied 825: 1 en 5
Zegen

Uitleg en verkondiging

Zingen: Lied 415: 3

Zingen: Lied 377: 1+2 allen ; 3 mannen; 4 allen ;
5 vrouwen ; 6 + 7 allen.

Uitgangscollecte: Onderhoud kerkgebouw
Orgelspel

z.o.z.

Lied 421 uit de Evangelische Liedbundel

Diaconiecollecte is voor: Stichting Vrienden van De Hoop
Stichting Vrienden van De Hoop heeft zich ten doel gesteld om te voorzien in de behoefte aan hulpverlening
naar Bijbelse normen aan mensen in nood. Zij doet dit vanuit de overtuiging dat er voor ieder mens hoop is, hoe
groot de nood ook is. Deze doelstelling kan op diverse manieren verwezenlijkt worden:
- het ontwikkelen en/of opzetten van hulpverleningswerk
- het beschikbaar stellen van onroerend goed
- het exploiteren dan wel financieel ondersteunen van hulpverleningswerk naar Bijbelse normen waarvoor nog
geen structurele overheidssubsidie is verkregen
- het geven van voorlichtende, adviserende, preventieve en nazorgactiviteiten voor zover deze gerelateerd zijn
aan de doelstelling van de stichting.

Oefendatum 'Cantorij' is woendag 28 februari van 18:45 t/m 19:30 in het 'Oogappeltje'
Op D.V. zaterdagmiddag 7 april 2018 wordt er in de Herv. kerk te Yerseke een muziekmiddag voor jong en oud
gehouden, aanvang 14.00 uur ten bate van het nieuwe kerkelijk centrum. Het wordt een gevarieerd programma
met verschillende muziekinstrumenten, zang en samenzang. De opbrengst van de collecte zal geheel bestemd
zijn voor het nieuwe gebouw aan de kerk. Wilt u deze datum alvast noteren! U bent van harte welkom, over de
invulling van deze middag hoort u spoedig. Met vriendelijke groet, Willy Visser

Actie Kerkbalans 2018
U heeft in de afgelopen weken de envelop voor de Actie Kerkbalans 2018 ontvangen. Vergeet u niet om uw
naam en adres te vermelden op de bijgevoegde antwoordstrook en/of retourenveloppe? Hartelijk dank hiervoor.
Namens het College van Kerkrentmeesters.

