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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 ) 
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 : ds. W.J. van de Griend, 3e Adventszondag 
Organist: Tim Adriaanse 
Pianist: Jeannery de Bat 

Aansteken de drie Adventskaarsen 
Aanvangslied, we zingen: Psalm 34: 1 en  7 
Stil Gebed / Votum en Groet 
Gebed om vergeving 
We zingen: Lied 969: 1 en 2 
Woorden van vergeving (uit: Markus. 10 
Woorden van leven        (uit: Romeinen 12 
We zingen: Lied 969: 3 en 4  
Gebed om de werking van de Heilige Geest 
Kinderlied:  Een Koning is geboren couplet 1, 2 en 3 ( zie blz. 4 )  
Advent project: ‘ Tel je méé ? ‘  
Bekijken inhoud enveloppe 3, hierna gaan de kinderen naar KND 
Schriftlezing O.T. Jesaja 42: 1 t/m 7 (NBV) 
We zingen: Lied 459: 1, 3, 4 en 5  
Schriftlezing N.T.  Markus 9: 30 t/m 37 (NBV) 
We zingen: Lied 990: 1, 4 en 5 
Verkondiging 
Orgelspel, we zingen: Lied 441: 1, 3 en 6  
Dank- en voorbeden ( + Stil Gebed en Onze Vader ) 
Aandacht voor collectedoelen ( zie blz. 3 ) 
Slotlied, we zingen: Lied 435 
Zegen, hierna zingen we Lied 415:3 
 
Gebedsbijeenkomst  
Vanwege de ‘avond-lockdown’ zal de gebedsbijeenkomst 
deze zondagmiddag worden gehouden. 
Misschien biedt dat wel een mooie gelegenheid voor u om daar eens 
heen te gaan? U en jij bent in ieder geval van harte welkom. 
Locatie: in deze kerk. Tijdstip: 16:00 uur (tot ca. 16:30-16:45 uur) 
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De collecten zijn bestemd voor: 
1. Op adem komen in de Glind, 2.Jeugd- en jongerenwerk  
‘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: Op adem komen in de Glind. 
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze 
maakten in hun leven al té veel mee. In De Glind, ook wel het 
Jeugddorp genoemd, vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze 
wonen er in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder 
gewone dorp. Ze wonen bij een gewoon gezin, waar van 
de ouders een opleiding hebben om kwetsbare kinderen de juiste 
verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze 
ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt 
door heel gewone dingen als zwemles, naar school gaan en buiten 
spelen, maar ook door speciale activiteiten waarbij ze werken aan 
zelfvertrouwen en sociale vaardigheden: paardrijden, muziekles, 
schilderen en judo. Steun het werk voor kwetsbare kinderen in 
Nederland. Helpt u mee? 
 

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. 
 
"De Koffiemorgen dinsdag 14 december gaat door" 
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Komende eredienst, 
Zondag 19 december 10:00 uur: ds. G.J. Ruitenburg uit Zoutelande 
 
Pastorale mededelingen: 
In het Amphia ziekenhuis te Breda verblijft: Olivia van Houte, 
Magnolialaan 26, 4401 HJ Yerseke  
In het ziekenhuis te Goes verblijft: mevr. J.A. Goud-Weststrate, 
Moerplein 93, 4401 HZ Yerseke 
 
Een Koning Is Geboren Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld 
1.  Een koning is geboren 
Een koning, een koning 
Een koning is geboren 
Heb je 't al gehoord 
Hij kwam op aarde wonen 
Als baby'tje zo klein 
Voor alle mensen, ook voor jou 
Wil Hij de koning zijn 
 
2.  Waar is Hij dan geboren ? 
Die koning, die koning 
Waar is Hij dan geboren ? 
Ik denk ineen paleis 
O nee, die koning die ik ken 
De machtigste van al 
Die kwam niet in een mooi paleis 
Maar in een arme stal 
 
3. Waar moet Hij dan in slapen ? 
Die koning, die koning 
Waar moet Hij dan in slapen ? 
Een gouden hemelbed 
O nee, die koning die ik ken 
Die heeft geen bed van goud 
Geen pracht en praal, maar o zo kaal 
Een kribbetje van hout 


