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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. W.J. van de Griend 
Organist: Joël Boone 
Her-)bevestigen ambtsdragers /aantreden pastorale medewerkers 
 
Welkom / Mededelingen   
Aanvangslied / Wij luisteren naar : Lied 216 ( meelezen   
Stil Gebed / Votum en Groet / Geen Klein Gloria 
Gebed om vergeving 
Wij luisteren naar: Lied 536: 3 ( meelezen 
Genadewoord en Leefregel  Ps. 36: 6/7  en MK. 10: 44/45 
Wij luisteren naar: Lied 536: 4 ( meelezen 
Gebed om de werking van de Heilige Geest 
Kindermoment  /  Tweede couplet projectlied via mp3, tekst blz. 3 
Schriftlezing: Johannes 13: 1 t/m 12 (NBV)  
Wij luisteren naar: ELB 118: 1, tekst blz. 4 (meelezen 
Verkondiging 
Wij luisteren naar: ELB. 213: 1 en 4, tekst blz.4 (meelezen 
Afscheid aftredende ambtsdragers  / Dankgebed 
Wij luisteren naar: Lied 704: 3 ( meelezen 
Presentatie nieuwe ambtsdragers / Onderwijzing    
Wij luisteren naar: Lied 912: 1 ( meelezen 
Gebed 
Verbintenis ambtsdragers die hun dienstwerk voortzetten/ Zegen  
Wij luisteren naar: Lied 912: 3 ( meelezen 
Bevestigen nieuwe ambtsdragers / Zegen 
Wij luisteren naar: Lied 912: 5 ( meelezen 
Presentatie nieuwe pastorale medewerkers / Zegen 
Wij luisteren naar: Psalm 134: 3 ( oude berijming / meelezen 
Dankwoord namens kerkenraad en gemeente 
Dank- en voorbeden / Stil Gebed / Onze Vader 
Aandacht voor collecte doelen / Orgelspel 
Slotlied / Wij luisteren naar: Lied 416: 1 ( meelezen 
Zegen /    Wij luisteren naar: Lied 416: 4 ( meelezen 
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De collecten zijn bestemd voor: 
1. Youth for Christ , 2. Jeugd en jongerenwerk, 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: Youth for Christ Wij hebben een hart voor 
jongeren. Gedreven door Gods liefde zoeken we jongeren op.  
Door wie we zijn, laten we Jezus zien en bieden hen hoop. Ook bieden we 
praktische hulp en ondersteuning waar nodig. Ruim negentig procent van 
de jongeren in Nederland groeit op zonder de liefde van Jezus. Uw 
financiële steun blijft daarom hard nodig.  
Geef voor de activiteiten van YFC. 
 
Projectbus MAF 
Ook brengt de Diaconie het project MAF onder uw aandacht.  
Maak uw gift over onder vermelding van ‘MAF’. 
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. 
 
2e PROJECTLIED  40 DAGEN TIJD  

Je handen wassen voor het eten, dat is heel gewoon 
maar kijk eens naar je voeten, zijn ze vies of zijn ze schoon? 
Wie komt daar aan met water en knielt daar voor je neer? 
‘Dat kan U toch niet doen’, roept Petrus, ‘U bent onze Heer !’ 
 
Maar Jezus wast jouw voeten ook al vind je dat wat raar. 
‘Wat Ik voor jullie doe, zegt Hij, ‘doe dat ook voor elkaar !’ 

     
Refrein U gaat een weg, die ik niet ken;   
  maar ik laat U niet zo maar gaan. 
  Gaat U maar voor, ik volg Uw spoor 
  achter U aan… 
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Komende erediensten: 
Zondag 7 maart 10:00 uur: ds. W.J. van de Griend 
 
 
Er zijn geen Pastorale mededelingen 
 
 
 
Evangelische Liedbundel 118: 1 
Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God als Mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd. 
 
Refrein: 
Zie onze God, de Koning-Knecht. Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn 
liefde en kracht. 
 

 
 
Evangelische Liedbundel 213: 1, 4 
Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 
 
Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
huilen om jouw droefenis. 
Al mijn leeftocht met je delen, 
tot de reis ten einde is. 
 


