Zondagbrief Hervormde Gemeente Yerseke 10 september 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.
Huwelijksjubileum;

Op 14 september hoopt het echtpaar Bom-Ouweneel, Steeweg 38A, 4401 AR Yerseke 45 jaar getrouwd
te zijn.
Huwelijk;

Op 22 september gaan trouwen Bram Saman en Nelleke van Stee, Zweedijkseweg 27,4401 NH Yerseke.
's-Middags om 15:00 uur zal het huwelijk worden bevestigd en ingezegend door Ds. D. Steenks in een
dienst in deze kerk.
Zaterdag 16 september is de startzaterdag
Komende eredienst,

Zondag 17 september 10:00 uur: ds. F. van Vliet, startzondag
10:00 uur: drs. H.Z. Klink, Ouddorp
Organist : Tim Adriaanse
Mededelingen van de kerkenraad
Introïtus: Psalm 17: 2 en 3.
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Gezang 281: 1, 2 en 3
' wij zoeken hier uw aangezicht'

Antwoordpsalm: Psalm 23b : 2 en 3
'De Heer is mijn herder’
Tweede lezing: Matteüs 28, 16-20.
Halleluja-lied: Gezang 905: 1
'Wie zich door God alleen laat leiden'
Verkondiging (n.a.v. Genesis 46 vers 3 en 4)
Zingen: Gezang 905 : 3 en 4.

Verootmoedigingsgebed

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Genadeverkondiging

Inzameling der gaven

Zingen: Gezang 281: 5 en 6

1e Yayasan sinar pelangi

Het gebod.

2e Onderhoud kerkgebouw

Zingen: Gezang 281: 8, 9 en 10

Slotlied: Psalm 107 vers 1 en 4.

Moment voor de kinderen

Zegen

Hierna gaan de kinderen naar de
kindernevendienst
En de jongeren naar hun jongerendienst.
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Eerste lezing: Genesis 46, 1-30.

Zingen: Lied 415: 3
Uitgangscollecte: Kerkbeheer
Orgelspel
19:00 Gebedsbijeenkomst zie onder !

Vanavond is het geen Gebedsbijeenkomst in deze kerk.

In plaats daarvan bezoeken wij de ‘Dienst van voorbede en handoplegging ter genezing en
toerusting’ in Kapelle.

Deze dienst begint om 19:00 uur.
Wanneer u graag mee wilt en u hebt geen vervoer: neem dan contact op met Anneke Jumelet
Tel.: 572278 / 06-1741025
z.o.z.

Diaconiecollecte is voor: Yayasan sinar pelangi
Kinderen met een handicap worden in Indonesië zelden als volwaardig geaccepteerd in de samenleving. Toch
hebben zij dezelfde rechten en plichten, net als ieder ander. Vaak worden gehandicapten verstoten van elk
contact met de buitenwereld. ook zijn ze een grote vloek voor het gezin en hun omgeving. Gehandicapten
krijgen niet de aandacht die zij nodig hebben
De stichting Sinar Pelangi zet zich in voor lichamelijk gehandicapten en helpt zowel medisch als educatief
Het doel is om elk kind uit zijn isolement te halen en de samenleving te laten zien dat zij heel wat kunnen
betekenen. Veel kinderen zijn inmiddels geholpen , maar er komen steeds meer nieuwe aanvragen. Vaak zijn
de patiënten na 2 of 3 operaties en een goede revalidatie weer op de rails geholpen.
Helpt U deze kinderen, zodat zij als een volwaardig lid van de samenleving door het leven kunnen gaan?
Kinderen hebben de toekomst, geeft U ze deze kans?

Belijdeniscatechisatie;
Belijdenis doen wil zeggen dat je persoonlijk uitkomt voor je geloof. Dat doe je in het openbaar. Spannend en
tegelijkertijd heel mooi om ja te zeggen tegen de God die al veel eerder ja tegen jou heeft gezegd. Het
betekent ook op een andere manier met de kerk verbonden raken. Belijdeniscatechisatie is in de kerk de
manier om je op die persoonlijke belijdenis voor te bereiden. Een seizoen lang verdiep je je met anderen in
het christelijk geloof. Aan het eind van dat seizoen is de belijdenisdienst. In principe doe je dan belijdenis.
Soms heeft iemand het gevoel er nog niet klaar voor te zijn en doet hij of zij er wat langer over.
Mensen die nadenken over belijdenis doen kunnen zich, vanwege onze predikantsvacature, aanmelden bij ds.
S. Dierx,s.dierx@zeelandnet.nl of 0113-501410.
De eerste bijeenkomst is op 18 september a.s. om 20.00 uur in de pastorie aan de Kerkweg 19 te
Waarde. Samen kunnen we dan verdere afspraken maken. Wil je er eerst eens over praten, dan kan dat
uiteraard ook! Kun je niet op 18 september, maar wil je wel graag meedoen?
Neem contact op met ds. Dierx.

Verbintenis - en intrededienst Ds. C. Baggerman
De verbintenis- en intrededienst van ds. C. Baggerman zal gehouden worden op zondag 17 september om
14.30 uur in de IJsseldijkkerk, IJsseldijk 232 te Krimpen aan den IJssel. In deze dienst zal hij door de
consulent ds. T.R. Schep uit Capelle aan den IJssel aan de gemeente verbonden worden. Indien u deze dienst
wilt bijwonen, gelieve u zelf vervoer te regelen.

