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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.: 06 53229953  
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: Tim Adriaanse 
 
Welkom en mededelingen van de kerkenraad   

Aanvangslied / We zingen: Lied 8a: 1 t/m 5 

Stil Gebed / Votum en Groet 

We zingen: Lied 8a: 6   

Gebed om vergeving 

We zingen: Lied 834: 1 

Woorden van vergeving (uit: Psalm 36 

Woorden van leven         (uit: Romeinen 12 

We zingen: Lied 834: 2, 3   

Gebed om de werking van de Heilige Geest 

Kinderlied ‘Daar word je pas gelukkig van’ (mp3)  zie tekst blz.4  

Kindermoment 

Schriftlezing O.T. Daniël 6:  2 t/m 10   We zingen: Psalm 62: 3 

       Daniël 6:11 t/m 24   We zingen: Psalm 62: 4 

Schriftlezing N.T. Romeinen 8: 31 t/m 39 

We zingen: Lied 675: 2    

Verkondiging 

Orgelspel / We zingen: Lied 318  

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

Aandacht voor collectedoelen ( zie blz. 3 zondagsbrief ) 

Slotlied / We zingen: Lied 1005 

Zegen 

Na de zegen zingen we Lied 416: 4 

 
 
19:30 uur: Gebedsbijeenkomst 
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De collecten zijn bestemd voor: 
1. Alpha Nederland, 2. ’De Haven’, 3. Onderhoud kerkgebouw. 
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: Alpha Nederland  
Alpha Nederland is een dynamische en groeiende organisatie die 
zich met hart en ziel inzet voor: de evangelisatie van Nederland, de 
vitalisering van de kerk en de transformatie van de samenleving. 
Samen met honderden kerken en groepen verwelkomen we jaarlijks 
ruim 15.000 mensen op onze cursussen. Hun droom is dat in 2036 
één miljoen mensen in Nederland het evangelie van Jezus Christus 
gehoord hebben via Alpha.  
Alpha biedt iedereen de mogelijkheid om in tien bijeenkomsten en 
een weekend op een ontspannen manier te ontdekken wat het 
christelijk geloof inhoudt.Alpha wordt in allerlei contexten gegeven; 
in kerken, op de werkplek, aan jongeren, studenten, vluchtelingen, 
senioren en zelfs in gevangenissen. Ook in ons dorp wordt deze 
cursus gegeven door mensen van de Vrije Evangelische Gemeente 
en de PKN.  
 
Projectbus MAF 
Ook brengt de Diaconie het project MAF onder uw aandacht.  
Maak uw gift over onder vermelding van ‘MAF’.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. 
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Komende eredienst, 
Zondag 15 augustus 10:00 uur: ds. W.J. van Griend  
 
Er zijn geen Pastorale mededelingen 
 
 
Kinderlied ‘Daar word je pas gelukkig van’ (mp3)  
Tekst & Muziek: Marcel Zimmer 
 
Het is het beste 
als je niet meedoet 
met mensen die niet eerlijk zijn 
en ook niet luistert                                        
naar al hun praatjes       
want wat ze zeggen is maar schijn 

  
Luister naar het Woord van God 
lees de Bijbel en dan 
leer je hoe je leven moet 
daar word je pas gelukkig van 
daar word je pas gelukkig van 

  
Dus wees verstandig 
en laat je leiden 
door de dingen die God zegt                 
ze geven richting                                                                 
daar wordt je blij van 
zo kom je altijd goed terecht 
  

Luister naar het Woord ... (2x) 
 
 


