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17 OKTOBER 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. 
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10:00 uur : René Wichers uit Vriezenveen 

Organist : Youri van Dijken 
Welkom en mededelingen van de kerkenraad 
Aanvangslied / we zingen: Psalm 87:3 en 4 
Stil Gebed / Votum en Groet 
We zingen: Psalm 62: 6 en 7  
We lezen: Micha 6:8 (NBV) 
Gebed om vergeving en Kyriegebed 
We zingen: Wij gaan op weg met brandend hart (Opw. 404 tekst onder) 
Gebed om de werking van de Heilige Geest Kinderlied: we zingen samen 
mee  met ‘Kom aan boord’  (tekst zie blz.4) 
Kindermoment >> kinderen naar de kindernevendienst 
We zingen: Lied 276:1 
Schriftlezing 1: Matteüs 5:17-20 (NBV)  
We zingen: Lied 276:2 
Schriftlezing 2: Lucas 11:37-54 (NBV)  
We zingen: NLB 276:3  
Verkondiging 
Orgelspel / We zingen: Lied 802  
Dank- en voorbeden met aansluitend stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 
Aandacht voor collectedoelen ( zie blz.3 ) 
Kinderen terug uit de kindernevendienst 
We zingen: Heer U bent mijn leven (tekst zie blz. 4) 
Zegen 
We beantwoorden de zegen met: Lied 416: 4 
 
Opwekkingslied 404: 
Wij gaan op weg met brandend hart, met een gebed bij elke stap. 
Het lied van hoop klinkt door de landen, zingend van de nieuwe dag. 
Tweeduizend jaar, en dag en nacht, brandt deze vlam, verlicht ons land. 
Mensen wachten, harten smachten, naar een liefde die verwarmt. 
 
 Refrein: Laat de vlam weer branden als een helder baken, 
  Als heraut van ’t morgenuur; laat het lied weer sprank’len. 
  Laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur. 
 
De liefde roept, de waarheid spreekt, dat is de kracht waarmee wij gaan. 
Om hen die vallen, hen die wank’len, op te vangen in uw naam. Refrein 
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De collecten zijn bestemd voor: 
1. Stichting ‘Niet graag een lege maag’ 2. ’De Haven’ 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 ‘Niet graag een lege maag’ 
Deze zondag is het Micha Zondag, een dag waarop duizenden kerken 
wereldwijd stil staan bij sociale en ecologische gerechtigheid. Daarom 
collecteren we voor de Stichting ‘Niet Graag een Lege Maag’. Deze 
stichting zorgt voor een boterham voor veel kinderen op basisscholen in 
Rotterdam Zuid. Het idee is ontstaan door Johan, vader van een zoon. Hoe 
bestaat het dat kinderen in Rotterdam geen eten of drinken bij zich 
hebben op school?. Vervolgens is Johan gaan praten op school en smeert 
hij nu elke dag ongeveer 88 boterhammen voor de kinderen, de missie 
heeft als doel om uiteindelijk alle Rotterdamse kinderen van brood en 
mogelijk een warme maaltijd te voorzien. 
 
Dinsdag 19 oktober is er van 19:30 uur – 20:30 uur  
weer een uitzending van ‘De Schakel’. 
 
Komende eredienst:  
Zondag 24 oktober 10:00 uur: Ds. G.J. van Hoogdalem- Zomer 
 
NBG Bijbelquiz start 3 november 2021 om 20:00 uur In “De Haven “ 
Na een bewogen jaar waarin we de bijbelquiz niet mochten en konden 
organiseren, organiseren we op woensdag 3 november weer de NBG 
Bijbelquiz. Aanmelden bij Kees van Dixhoorn, tel: 0625065568 of via een 
mail naar nbgquizyerseke@gmail.com. 
 
Pastorale mededelingen: 
Woensdag 20 oktober 15:00 uur Inzegening huwelijk 
Rinus Nieuwenhuize en Ingrid van de Broek 
In het ziekenhuis te Gent wordt volgende week opgenomen 
dhr. J.I. Marijs, De Zaete 23, 4401 NN Yerseke 

mailto:nbgquizyerseke@gmail.com
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Opwekkingslied 404 
Wij gaan op weg met brandend hart, met een gebed bij elke stap. 
Het lied van hoop klinkt door de landen, zingend van de nieuwe dag. 
Tweeduizend jaar, en dag en nacht, brandt deze vlam, verlicht ons land. 
Mensen wachten, harten smachten, naar een liefde die verwarmt. 
 
 Refrein: Laat de vlam weer branden als een helder baken, 
  Als heraut van ’t morgenuur; laat het lied weer sprank’len. 
  Laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur. 
De liefde roept, de waarheid spreekt, dat is de kracht waarmee wij gaan. 
Om hen die vallen, hen die wank’len, op te vangen in uw naam. Refrein 
 
Kinderlied: Kom aan boord  
Voor de zieken – voor de armen, voor de mensen met verdriet 
Voor het kind dat blijft proberen, maar toch denkt: het lukt me niet 
Voor de zwerver die moet zwerven en geen plek heeft waar hij hoort 
Is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord! 
 
 Refrein: Kom aan boord: ook voor jou is er een plekje 
  Waar je hoort; laat de hoop niet langer varen 
  Kom aan boord: sta niet doelloos aan de kant 
  Want er is een hart vol liefde, pak die uitgestoken hand 
 
Voor het meisje dat blijft denken: alles gaat bij mij steeds mis 
Voor de jongen die al vaker uit de boot gevallen is 
Voor het kindje dat nog nooit van trouw of liefde heeft gehoord 
Is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord! 
 
Heer, U bent mijn leven 
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 
Uw woord is het pad de weg waarop ik ga 
Zolang U mijn adem geeft zolang als ik besta 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij Heer ik bid U, blijf mij nabij 
 
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 
Heer, u bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart 
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los 


