Zondagbrief Hervormde Gemeente Yerseke 8 juli 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.
Dit is de laatste zondagbrief voor de zomervakantie, 5 augustus komt de eerstvolgende.

Komende eredienst,
Zondag 15 juli 10:00 uur: ds. B. de Haan uit Nieuw en St. Joosland.

10:00 uur: ds. W.P. v.d. Hoeven uit Amersfoort
Organist : Tim Adriaanse
Mededelingen van de kerkenraad

Zingen: lied 978: 1, 3 en 4
Schriftlezing: 1 Timoteus 4: 6-10

Zingen: Intochtslied Psalm 27: 1 en 3

Zingen: Lied 653: 1, 4 en 6

Stil gebed

Prediking

Votum en groet

Zingen: Lied 342

Zingen: Psalm 27: 7

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Verootmoedigingsgebed

Inzameling der gaven

Genadeverkondiging

1e Stichting GeeVer z.o.z.
2e Verenigingsgebouw

Zingen: Psalm 30: 3 en 4
Wetslezing

Zingen: slotlied 412: 1 en 3

Zingen: Psalm 30: 5

Zegen

Gesprek met de kinderen

Zingen: Lied 415: 3

Hierna gaan de kinderen naar de
kindernevendienst
Er is geen jongerendienst vandaag, z.o.z.

Uitgangscollecte: Onderhoud kerkgebouw

Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Handelingen 8: 26 – 40

Orgelspel
19:30 uur Gebedsbijeenkomst.

Vanavond om 19.00 uur is er een Avondmaalsviering in Moerzicht, waarin Ds. D. Westerneng voorgaat.
Bewoners van Moerzicht , omwoners en andere belangstellenden van harte welkom.
z.o.z.

De Diaconiecollete is voor Stichting GeeVer.
Stichting GeeVer wil de geestelijke verzorging van mensen met een verstandelijke beperking bevorderen en
ondersteunt en stimuleert de integratie van mensen met een verstandelijke beperking in de kerken. Zij doet dit
onder andere door:

- Het geven van voorlichting, advies en informatie aan kerkelijke gemeenten over de deelname van mensen
met een verstandelijke beperking
Het organiseren van cursussen rond de begeleiding van levensvragen (pastoraat) aan mensen met een
verstandelijke beperking.Het ontwikkelen van activiteiten gericht op geestelijke verzorging voor mensen met
een beperking zoals geloofsbegeleiding, ondersteuning bij rouw en verlies, het maken van levensboeken, die
aansluiten bij de vragen van mensen met een verstandelijke beperking.

Jongerendienst.
Vanwege een wijziging in het rooster is het geen jongerennevendienst vandaag.
Na de zomervakantie hopen we de diensten weer volgens het rooster op te pakken.
De leiding Jongerennevendienst.
De kerk gaat weer open!
Vanaf zaterdag 7 juli t/m zaterdag 8 september (monumentendag) staan de deuren van ons kerkgebouw weer
voor u open om eens een kijkje te komen nemen.
Op woensdagen en zaterdagen van 11 tot 15 uur zijn vrijwilligers aanwezig om u gastvrij te ontvangen en
eventuele vragen te beantwoorden.
Bijzonderheden dit jaar:
-De geschiedenis van de kerk.
-Kanselkleden met uitleg
-Acht schilderijen van kruizen, o.a. het Taizékruis en het Hugenotenkruis, met betekenis en uitleg.
Geschilderd door Conja Don, Ria Nieuwdorp, Wilma Rijkse en Wilma van Stee, allen uit Yerseke.

Van harte welkom!

