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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: Leendert Overbeek / m.m.v. zanggroep 
 
Welkom en mededelingen van de kerkenraad 

Aanvangslied  / We luisteren naar: Lied 705  (*mp 3 / NL zingt 

Stil Gebed / Votum en Groet 

We luisteren naar: Klein Gloria Lied 195 ( orgel 

Gebed om vergeving 

We luisteren naar: Lied 670: 1, 2  ( zanggroep 

Woorden van vergeving (uit: Efeziërs 4: 1 t/m 6 

We luisteren naar: Lied 670: 6, 7 ( zanggroep 

Lezen Geloofsbelijdenis  

We luisteren naar: Lied 704: 1, 3 meelezen couplet 1, orgel couplet 3 

Gebed om de werking van de Heilige Geest 

* Kindermoment 

* Kinderlied:  Opwekking 281 (  Als een hert dat verlangt…  ( orgel ): 

zie tekst blz. 4  

Schriftlezing N.T. Handelingen 16: 16 t/m 18, 25  (NBV) 

We luisteren naar: Psalm 31: 1, 2 en 13 ( zanggroep 

Schriftlezing N.T.: Handelingen 16: 26 t/m 34 (NBV) 

We luisteren naar: Psalm 27: 1 ( zanggroep 

Verkondiging 

Orgelspel  

We luisteren naar: Gezang 314 ( LB 1973 ( lezen couplet 1, orgel 3, 4: 

zie tekst blz. 4 

Dank- en voorbeden ( + Stil Gebed + Onze Vader ) 

Aandacht voor collectedoelen   /  Orgelspel 

Slotlied / We luisteren naar: Lied 968: 1, 4, 5 ( mp3 / NL zingt 

Zegen 

Na de zegen luisteren we naar: Lied 415: 3  ( zanggroep 
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De collecten zijn bestemd voor: 
1. St. Leergeld Oosterschelderegio, 2. Energiekosten, 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: Stichting Leergeld Oosterschelderegio 
Stichting Leergeld Oosterschelderegio is opgericht ten behoeve van 
kinderen van 4 t/m 17 jaar en biedt hen kansen om te kunnen 
deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld 
biedt de kinderen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, 
kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. 
Hiermee wilt de stichting voorkomen dat deze kinderen in een 
sociaal isolement geraken doordat zij – als gevolg van financiële 
omstandigheden – niet kunnen doen wat andere kinderen wel 
kunnen. De Stichting Leergeld is geen overheidsinstantie en bestaat 
geheel uit vrijwilligers. Voor haar inkomsten is zij grotendeels 
afhankelijk van giften van derden. 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. 
 

Projectbus MAF 
Ook brengt de Diaconie het project MAF onder uw aandacht. 
Wilt u deze doeleinden steunen? Maak dan uw bijdrage over op 
rekeningnummer NL08 RABO 0373 9061 02 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. 
Yerseke. De diaconie bedankt u voor uw gaven. 
 

Er zijn geen Pastorale mededelingen. 
 

Komende eredienst:  
Zondag 6 juni 10:00 uur: ds. W.J. van de Griend 
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    Kinderlied: Opwekking 281 
    Als een hert dat verlangt naar water, 
    zo verlangt mijn ziel naar U. 
    U alleen kunt mijn hart vervullen, 
    mijn aanbidding is voor U. 

    U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
    Aan U alleen geef ik mij geheel. 
    U alleen kunt mijn hart vervullen, 
    mijn aanbidding is voor U. 

 

 

    Gezang 314  

1. Gij die gelooft, verheugt u samen, 
    ’t is God, die trouw zijn kerk bewaart! 
    Die hoop zal nimmer ons beschamen: 
    de Heer is God en zijn is de aard. 
    Zijn woord heeft vrede, heil bereid 
    van eeuwigheid tot eeuwigheid! 
  
3. Nabij of ver, wij zijn verbonden: 
    één Heer en één geloof, één doop, 
    één Geest is tot ons neergezonden, 
    en één is aller liefd’ en hoop. 
    Wij bidden en wij danken saam, 
    wij roemen in één Vadernaam. 
 
4. Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader! 
    Een kudde, een Herder is beloofd. 
    De volken buigen zich te gader. 
    Voor Jezus Christus, aller Hoofd! 
    Dat toch de dag des heils verscheen, 
    dan worden aard’ en hemel een! 


