
       ZONDAGSBRIEF 
15  AUGUSTUS  2021  

 
 

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 ) 
Verspreiding van Zondagbrief en Liturgieën voor kerkradio: 
Kees en Corry de Koeijer, Breeweg 66 Tel. 0113- 572906   
 
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: Arjo Gouw 
 
Welkom en mededelingen van de kerkenraad 

We zingen Aanvangslied: ELB: 8   2x, tekst zie pag.4 

Stil Gebed / Votum en Groet 

We zingen  Klein Gloria: Lied 195 

Gebed om vergeving 

We zingen: Lied 791: 1 

Woorden van vergeving (uit: Psalm 62: 2, 3 

Woorden van leven        (uit: Matteus 5 

We zingen: Lied 791: 3, 4, 6  

Gebed om de werking van de Heilige Geest 

We zingen: Kinderlied ELB 459…… Kindermoment, tekst zie pag. 4 

Schriftlezing O.T: Jeremia 13: 1 t/m 11 

Orgelspel we luisteren naar : Lied 831: 1, 5, 9  

Schriftlezing N.T.: Kolossenzen 3: 12 t/m 14 

We zingen: Lied 316: 1, 4   

Verkondiging 

We zingen: Lied 974: op de melodie van Lied 686 –  

let op regel 2 en 4  

Dank- en voorbeden 

Aandacht voor collectedoelen ( zie blz. 3 zondagsbrief ) 

We zingen Slotlied: Lied 969: 1, 2 en 3 

Zegen 

We beantwoorden de zegen met Lied 969: 4 
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De collecten zijn bestemd voor: 
1. Christenen in Pakistan, 2. Jeugd / 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: Christenen in Pakistan.  
In Pakistan voelen veel christenen zich kwetsbaar en onzeker. Zij 
maken deel uit van een minderheid. Ook horen ze bij de laagste 
klasse en daarmee bij de armste bevolkingsgroepen. 
Veel christenen weten bovendien relatief weinig over het christelijk 
geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke 
en vernieuwende kerk in Pakistan.  Bouwt u mee aan een sterke en 
vernieuwende kerk in Pakistan? Met uw bijdrage aan deze collecte 
steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie.  
 

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. 
 
Komende eredienst: 
Zondag 22 augustus 10:00 uur: ds. B.M. v. Ginhoven uit Ouwerkerk 
 
Pastorale mededelingen: 
In het ziekenhuis te Goes verblijft: mevr. Laura Bakker-Francke, 
De Zaete 41, 4401 NN Yerseke.  
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Aanvangslied ELB 8 
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. 
 
Kinderlied ELB 459 
Lees je bijbel bid elke dag ( 3x)  
Lees je bijbel bid elke dag, dat je groeien mag ( 3x) 
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 
 
Read your bible, pray every day ( 3x) 
Read your bible, pray every day if you want to grow ( 3x) 
Read your bible, pray every day, if you want to grow. 
 
Kringloopwinkel Môk-ôk-èh 
Op woensdag 11 augustus hebben we voor het eerst de deuren van 
de kringloopwinkel aan Dreef 4 geopend en het liep al meteen 
storm! Ook vrijdag 13 en zaterdag 14 augustus waren we open. De 
kringloopwinkel voorziet duidelijk in een behoefte! Daarom willen 
we de komende weken in ieder geval proberen om elke woensdag, 
vrijdag en zaterdag de deuren te openen. De openingstijden zijn van 
10 tot 16 uur doorlopend. Om dit waar te kunnen maken zijn we nog 
op zoek naar vrijwilligers die op genoemde dagen de winkel willen 
bemensen. Dit kan de hele dag, maar bijvoorbeeld ook van 10-13 of 
van 13-16 uur. Ook kunnen we altijd nieuwe inbreng gebruiken. 
Dus heeft u nog goede en bruikbare spullen (speelgoed, boeken, 
kleding, huisraad, decoratie, kleinmeubelen enz.) neem dan contact 
met ons op! Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar: 
kringloopwinkel@hervormdyerseke.nl of bellen met Anja van de 
Griend, 06-44758220 of Arnold Meijer, 06-29035772. 

mailto:kringloopwinkel@hervormdyerseke.nl

