Zondagbrief Hervormde Gemeente Yerseke 30 april 2017
Predikant: ds. C. Baggerman, tel. 571336
of cbaggerman1@hetnet.nl
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 predikant.
In het ziekenhuis te Goes verblijven: mevr. J. Pieterman, Irenestraat 3 en dhr. S. Hollebrandse,

Pompe van Meerdervoort 8.
Thuisgekomen: mevr. M. van de Velde-Minnaard, Ravenstein 23, Kruiningen.

Op 2 mei hoopt het echtpaar Lamper-Servaas, Moerplein 40, 4401 HZ Yerseke, 60 jaar getrouwd te zijn.

Komende eredienst,
Zondag 7 mei 10:00 uur: ds.C.Baggerman
10:00 uur: ds.C.Baggerman
Organist : Youri van Dijken
Mededelingen van de kerkenraad

Schriftlezing: Exodus 1: 15-22

Zingen: Psalm 121: 1 allen, 2 en 3 cantorij, 4 allen

Zingen: Psalm 124: 4

Stil gebed

Prediking: ‘Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor

Votum en groet

God en deden niet wat de koning van Egypte hun had

Zingen: Lied 865

opgedragen.’- Ex. 1: 17

Verootmoediging

Zingen : Lied 611: 1 en 2 cantorij, 3 en 4 allen

Genadeverkondiging

Dankgebed,voorbede,stil gebed,Onze Vader

Zingen: Lied 274: 1 en 2 cantorij, 3 allen

Inzameling der gaven

Wet : Exodus 20

1e Stichting Onyame, Marleen van Asselt

Zingen: Lied 709: 1, 2 en 3 cantorij, 4 en 5 allen
z.o.z. voor toelichting Lied 709 ! !

2e Onderhoud kerkgebouw

Gesprek met de kinderen

Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing: Exodus 1: 1-14 (NBV)
Zingen: Psalm 124: 1

Zingen: Gezang 465: 1 en 5 (Liedboek-1973) *)
Zegen
Zingen: Lied 415: 3
Zingen: Wilhelmus, vers 1 en 6
Uitgangscollecte: Kerkbeheer
Orgelspel

*) Gezang 465 : 1 en 5

1. Van U zijn alle dingen,
van U, o God en Heer,
van U de zegeningen
die ‘k biddende begeer.
Gij wilt mijn weg omringen
met liefde wijs en teer.
Wat wij ooit goeds ontvingen,
het is van U, o Heer!

5. U zal ik eeuwig eren
die eeuwge goedheid zijt!
U blijve, Heer der heren,
geheel mijn hart gewijd.
Wat kan ik niet ontberen
Wanneer uw hand mij leidt,
wat vuriger begeren
Dan uwe heerlijkheid!
z.o.z.

De Diaconiecollecte is voor: Stichting Onyame, Marleen van Asselt

Stichting Onyame streeft meerdere doelen na. Enerzijds heeft Onyame als doel de mensen in Ghana die
onder de armoedegrens leven mondiger en sterker te maken, zodat ze op eigen krachten een beter bestaan
kunnen leiden. Daar kan van alles onder vallen, zoals gezondheidszorg (met name preventief), scholing,
microkrediet, landbouw, etc. Anderzijds heeft de stichting als doel de mensen in Europa bewust te maken
van en te betrekken bij ontwikkelingswerk. Het Ghanese woord Onyame betekent: God en het symbool dat
de stichting als logo heeft, staat voor de alom aanwezigheid van God. De stichting is opgericht en werkt
vanuit de overtuiging dat God overal is en ons aanmoedigt samen aan een betere wereld te werken. Dit
verklaart de keuze voor de naam.
De stichting probeert haar doelstellingen te verwezenlijken door:
Het verlenen van hulp aan de mensen in Ghana
Het verstrekken van informatie
Het werven van fondsen om de hulp in Ghana te bekostigen
Door de persoonlijke betrokkenheid van onze coördinator, Marleen van Asselt, in Ghana kunnen wij de
fondsen zeer effectief en gericht besteden.

Lied 709
Dit is een heel bijzonder lied, geschreven door dichter Ad den Besten, ter gelegenheid van de 40-jarige
bevrijding van Nederland in 1985. Hij verwijst o.a. naar een beroemde preek van de indertijd bekende prof.
K.H. Miskotte uit 1945, ‘Gods vijanden vergaan’ (Vers 1). Er was volop vreugde en dankbaarheid, maar nu,
zoveel jaar later, moeten we erkennen dat de vijand ook in onszelf zit (vers 4), dat er weer veel misgaat in
onze tijd in hoe wij met elkaar en Gods wereld omgaan (vers 3). De macht leek aan de dromer: nooit meer
oorlog zou er komen, maar ondertussen…
Ook de melodie van Willem Vogel is heel bijzonder: het bestaat namelijk uit regels uit andere liederen.
Misschien herkent u er wel een paar?
Voor veel mooie achtergrondinformatie bij dit lied (en bij alle liederen uit het nieuwe Liedboek), kijk op
www.liedboekcompendium.nl

Uitnodiging tot het bijwonen van de Nationale Herdenking op woensdag 4 mei 2017.

De jaarlijkse herdenking van de gevallenen sinds de mobilisatieperiode en in de 2 e Wereldoorlog wordt
gehouden op donderdag 4 mei a.s. Zoals gebruikelijk vindt de herdenking plaats bij het Monument bij de
begraafplaats aan de Molenlaan. Er gaat aan vooraf een Stille Tocht, die om 19.30 uur begint bij gebouw ‘De
Haven’. De route is via Oude Torenstraat, Breeweg, Molenlaan naar het Monument. Ook dit jaar zullen alle
drie de basisscholen aan de herdenking deelnemen en meewerken. Ze worden daarbij vertegenwoordigd
door de leerlingen van groep 7 en 8 van hun scholen, met begeleiding. Wethouder De Kunder zal even voor
20.00 uur namens de Gemeente Reimerswaal de officiële kranslegging uitvoeren. Vervolgens wordt twee
minuten stilte in acht genomen; dan zingen we twee coupletten van het Wilhelmus, gevolgd door een korte
toespraak door de wethouder. Kinderen van de ds. Kerstenschool zullen een gedicht voordragen. Daarna
worden bloemen gelegd bij het Monument, door nabestaanden, organisaties en schoolkinderen van CBS Het
Kompas en de OBS Parelmoer. Voor ieder die dat wenst, is er ook gelegenheid bloemen te leggen als teken
van herdenking en herinnering. Aansluitend gaan de deelnemers aan de herdenking, voorafgegaan door de
slagwerkgroep van Mozart terug naar “De Haven”.
U wordt van harte uitgenodigd om in de Stille Tocht mee te lopen en daarna op een waardige manier de
Herdenking bij het Monument aan de Molenlaan bij te wonen.
Namens de Stichting 4 mei Herdenking Yerseke, J.W. Rijstenbil

De boekentafel is dinsdag 2 mei geopend van 14.00-15.00 uur, de vrijwilligster is Ina Geense

