Zondagbrief Hervormde Gemeente Yerseke 11 maart 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.
In het ziekenhuis verblijven: mevr. M.A. van de Velde-Bom, Steeweg 19,4401 AN en dhr. W. Berk,
Paardenmarkt 17, 4401 EE
Uit het ziekenhuis thuis gekomen: mevr. J. M. de Regt-Schot. Marijkelaan 22, 4401GG

Komende erediensten;
Woensdag
14 maart 19:30 uur: ds. G.C.Buys uit Zevenbergen, Biddag voor gewas, arbeid en visserij
Zondag
18 maart 10:00 uur: ds. C.Baggerman, Na de dienst is er gelegenheid de familie Baggerman
te ontmoeten in de Wandelkerk en met hen een kopje koffie of thee te drinken.
10:00 uur: ds. J. Smink uit Zierikzee
Organist : Peter Reijnoudt
Mededelingen van de kerkenraad
Zingen: Psalm 122:1 en 2

Zingen: Lied 118 vers 1, 2, 3 en 4

Stil gebed

(Evangelische Liedbundel ) z.o.z
Verkondiging "Groot is klein'

Votum en groet

Zingen: Lied 838 vers 1, 2 en 4

Zingen: Psalm 122: 3

Geloofsbelijdenis (indien mogelijk staande)

Inleiding op de dienst

Zingen: Psalm 75 vers 1

Woorden voor het leven

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Zingen: Psalm 65: 2

Inzameling der gaven;

Morgengebed
Zingen: Lied 362: 1,3 en 5 (Evangelische Liedbundel)
z.o.z.
Gesprek met de kinderen

Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst

1e Kerk in Aktie "Binnenlands diaconaat"
2e Verenigingsgebouw
Slotzang : Lied 536: 1, 3 en 4
Zegen
Zingen: Lied 415: 3

Gebed om verlichting met de heilige Geest

Uitgangscollecte: Kerkbeheer

Schriftlezing: Mattheüs 17 vers :22 tot 18 vers 7

Orgelspel
19:30 uur Gebedsbijeenkomst

De Diaconiecollecte is voor: "Binnenlands diaconaat" Kerk in Actie nam met andere kerken en christelijke
organisaties het initiatief voor het project SchuldHulpMaatjes. Kerk in Actie zet de collecteopbrengst in om nog
meer plaatselijke gemeenten te stimuleren een schuldhulpmaatjesproject te starten en zo de opdracht van God
tot het dienen van hun naaste in nood op actuele wij ze vorm te geven, zodat mensen weer schuldenvrij kunnen
leven.
De oefendatum ”Cantorij” is dinsdag 13 maart 19.30 uur in de kerk !

Wilt u zo vriendelijk zijn deze zondagbrief in te leveren of
a.s. woensdag weer mee te nemen
z.o.z.

Lied 362: 1,3 en 5 (Evangelische Liedbundel)
1)

God in ons midden,
Heer, wij aanbidden
met al uw kinderen wereldwijd,
uw trouw aan mensen,
uw onbegrensde,
uw ongekende majesteit.

3)

Licht van de overkant,
fakkel die eeuwig brandt,
o vlam die ons naar Gods land geleidt,
wie lopen in uw licht,
zie, over hun gezicht
Valt al de glans der eeuwigheid.

Lied 118 vers 1, 2, 3 en 4 (Evangelische Liedbundel)
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)
2)

En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zij Hij:”Uw wil geschied'. (refrein)

5)

God in ons midden,
Heer, wij aanbidden
met al de heiligen uw beleid,
uw trouw aan mensen,
uw onbegrensde,
uw ongekende majesteit.

refrein : Zie onze God, de Koning-knecht
Hij heeft zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag
gedragen door zijn liefd'en kracht.
3)

Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard'en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, die onze zonden droeg. (refrein)

4)
Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.(refrein)
Biddag voor gewas, arbeid en visserij 14 maart 2018 n.a.v. Efeze 1, 4-14 Uw wil geschiedde

Voorganger 19:30 uur: Ds. G.C. Buys uit Zevenbergen
Organist:
Wim de Munck
Mededelingen van de kerkenraad
Intochtspsalm: Psalm 62: 1 en 2
Stil gebed, bemoediging en groet
Zingen: NLB 139B
Lezen: Apostolische geloofsbelijdenis
Zingen : NLB 23C: 1, 2, 3 en 5
Gebed om opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Efeze 1: 3-14
Zingen: NLB 314
Preek
Zingen: NLB 905: 1, 3 en 4
Voorbede, dankgebed, stil gebed, onze vader
Inzameling der gaven;
1e Voedselbank de Bevelanden
2e Biddagcollecte
Zingen: NLB 871
Zegen
Zingen: Lied 415: 3
Uitgangscollecte: Onderhoud kerkgebouw

