Zondagbrief Hervormde Gemeente Yerseke 18 juni 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 Leiden verblijft mevr. A.A. de Koeijer-Louwerse, Rozenlaan 17.
In het Erasmus ziekenhuis te Rotterdam verblijft mevr. M.P. Poleij-van de Vrie, Oude Torenstraat 19.

Komende eredienst,
Zondag 25 juni 10:00 uur: mevrouw ds.B.Boersma, Scharendijke
10:00 uur: ds.C.Baggerman
Organist : Tim Adriaanse
Mededelingen van de kerkenraad

Zingen: Psalm 81: 4 en 8

Zingen: Psalm 27: 1 en 2

Schriftlezing: Romeinen 8: 12-17

Stil gebed

Zingen: Psalm 81: 9 en 11

Votum en groet

Prediking: ‘Ik ben de HEER… Ik zal jullie uit je

Zingen: Psalm 27: 7

slavenbestaan bevrijden’ - Ex. 6: 6

Verootmoediging

Zingen: Lied 611

Genadeverkondiging

Dankgebed,voorbede,stil gebed,Onze Vader

Zingen: Lied 675: 2

Inzameling der gaven

Wet: Galaten 5: 13-26

1e Mission Timoteo

Zingen: Lied 841: 1 en 2

2e Instandhouding eredienst

Gesprek met de kinderen

Zingen: Lied 150 a

Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst

Zegen

Gebed om verlichting met de heilige Geest

Zingen: Lied 415: 3

Schriftlezing: Exodus 6: 2-9 (NBV)

Uitgangscollecte: Kerkbeheer
Orgelspel

De Diaconiecollecte is voor: Mission Timoteo
Misión Timoteo is een niet regeringsgebonden stichting (NGO) in Bolivia, die erkend is door de Boliviaanse
overheid. De stichting werd in 1992 opgericht door de Nederlandse zendelingen Dick en Therèse Altena.
Misión Timoteo ontfermt zich over kansarme kinderen. Hierbij moeten we denken aan kinderen die bij hun
ouders in de gevangenis wonen, straatkinderen, (vaak verslaafd), kinderen die door hun ouders verlaten of
die wees geworden zijn.
De visie is: kinderen en jonge mensen de mogelijkheid geven zich te ontwikkelen als waardevolle leden van
de maatschappij met als basis de liefde voor de medemens, een liefde die van God de Vader komt. We
baseren ons op het reddende en bevrijdende werk van Jezus Christus. Het doel is niet alleen het overdragen
van geestelijke waarden, maar juist hier op praktische wijze uiting aan te geven.

De Schakel: Dinsdag 20 juni is er van 19.30 uur – 20.30 uur weer een uitzending van 'De Schakel'

