Zondagbrief Hervormde Gemeente Yerseke 24 december 2017
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.
In het ziekenhuis te Antwerpen verblijven: Catrien Elzakkers-van der Jagt, Wijngaardstraat 3, 4401 CS

Yerseke; mevr. N. Bal-Hengsdijk, Moerplein 5, 4401 HZ Yerseke.
In Terneuzen verblijft Rien Nijssen, Akkerseweg 4a, 4401 PH Yerseke.
Huwelijksjubileum: Op 27 december hoopt het echtpaar van Paasschen-Keijmel Dahlialaan 55, 4401 GZ

Yerseke 45 jaar getrouwd te zijn. Wij willen hen hiermee feliciteren.
Komende erediensten

Maandag 25 december 1e Kerstdag
Zondag 31 december
Zondag 31 december Oudejaarsavond

10:00 uur: ds.W.P. v.d. Hoeven uit Amersfoort m.m.v. Mozart
10:00 uur: ds. S.A. Doolaard uit Krabbendijke
18:30 uur: ds.W.H. Hendriks uit Mijnsheerenland

10:00 uur : ds.G.Lock uit Uitwijk
Organist
: Youri van Dijken
Mededelingen van de kerkenraad

Zingen: Lied 91: 1, 3

Zingen: Lied 146c: 1

Schriftlezing: NT: Lucas 1 vers 26 tm 38 (NBV)

Stil gebed

Zingen: Lied 91: 5

Bemoediging en groet
Aansteken van de 4 Adventskaarsen door Ferré en
Jovany de Leeuw

Verkondiging
Zingen: Lied 466: 1, 6 en 7

Zingen:Lied van het Licht (Hemelhoog Lied 143) *
zie onder

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Gebed van verootmoediging

1e Nederlands Bijbel Genootschap

Zingen: Lied 146c: 3

2e 'De Haven'

Genadeverkondiging

Zingen: Lied 826 (staande)

Leefregel

Zegen

Zingen: Lied 146 c: 4

Zingen: Lied 415: 3

Gesprek met de kinderen over project door de
leiding kindernevendienst

Uitgangscollecte: Onderhoud kerkgebouw

Hierna gaan de kinderen naar de
kindernevendienst
Gebed om de heilige Geest
Rechters 6 vers 1 tm 24 (NBV)

Inzameling der gaven

Orgelspel
21:00 uur : Interkerkelijke Kerstnachtdienst
m.m.v. Vox Maris

* Lied van het Licht

Mensen dromen mooie dromen
van een wereld, licht en fijn.
Steek een kaars aan. Die vertelt je
hoe de wereld eens zal zijn.

Het wordt anders, het wordt lichter.
Het wordt licht voor jou en mij
en voor iedereen op aarde.
Het wordt Kerst. God is dichtbij.

z.o.z.

De Diaconiecollecte is voor: Het Nederlands Bijbel Genootschap
Het NBG brengt de Bijbel dichtbij. Van de Bijbel in Gewone Taal tot een nieuwe bijbelvertaling voor Burkina
Faso. En van debijbel.nl tot het Bijbelfestival voor gezinnen. Samen met leden en donateurs maken we het
mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor
volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen.

Start Alpha-cursus.
Op woensdag 10 januari 2018 hopen we weer te starten met een Alpha-cursus, een cursus kennismaken mét
of verdieping ván het Christelijk geloof.
We beginnen die avond om 19.00 uur met een maaltijd, locatie Ger.Kerk.
Het is wenselijk je vooraf op te geven, liefst vóór 20 december.
De overige avonden zijn van 19.30 uur tot 21.30 uur en vinden plaats op de woensdag.
Er is plaats voor 15 deelnemers, dus aarzel niet te lang!

Ook als u/jij al langere tijd naar de kerk gaat, is deze cursus zeker een aanrader.
Het is boeiend om met mensen met verschillende achtergronden (kerkelijk en niet-kerkelijk) bezig te zijn met
het geloof.
De cursus bestaat uit 12 avonden en een half-weekend (van vrijdagavond tot zaterdagavond.)
Kom gerust eens kijken, u/jij kunt dan altijd nog beslissen om deelnemer te worden.
De cursus wordt georganiseerd door de Vrij Evangelische Gemeente, de Ger. Kerk (PKN) en de Ned. Herv.
Kerk (PKN)
Voor meer informatie en/of opgave kunt u/jij terecht bij:
Ivan Mijnders tel. 0610030304
Corine Kramer tel. 0651075186

i.p.mijnders@zeelandnet.nl
corine_kramer@kpnplanet.nl

