Zondagbrief Hervormde Gemeente Yerseke 24 september 2017
Predikant: Vacant
Scriba:mw.N.Steketee-Schrijver
tel. 06-12318176
Email: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.
Thuisgekomen uit het ziekenhuis: mevr. de Munck-Courtz, Dahlialaan 54.
Huwelijksjubileum: Op 29 september hopen Piet en Jeanet Allewijn- van Velzen, Zweedijkseweg 7,

45 jaar getrouwd te zijn.
Op de leeftijd van 87 jaar is op 21 september overleden: Stoffelina Adriana Hoebeke.
Ze verbleef de laatste tijd in Moerzicht.
De begrafenis is dinsdagmiddag, na een dienst in deze kerk. De dienst wordt geleid door ds. Dierx.

Komende eredienst,
Zondag 1 oktober 10:00 uur: ds.C.D. van Alphen uit Numansdorp
10:00 uur: ds. mw. ds. B.M. van Ginhoven,
uit Ouwerkerk.
Organist: Youri van Dijken
Mededelingen van de kerkenraad
Aanvangslied: Psalm 145: 1 en 4
O Heer mijn God, Gij Koning van ’t heelal
Stil gebed

1e Schriftlezing: Joh 17: 1-9 en 20-26
Zingen: NLB 966: 1 en 2

Het heil des hemels werd ons deel

2e Schriftlezing: Galaten 3: 26-29

Votum en groet

Zingen: 966: 3 en 5 Om Hem rechtvaardigt de Heer ons

Zingen: NLB 886: 1 Abba, Vader, U alleen

Uitleg en verkondiging

Gebed

Zingen: EL 180: 1, 2 en 3 ‘k Ben een Koninklijk kind

Genadeverkondiging

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Zingen: NLB 103c:1
Loof de Koning, heel mijn wezen

Inzameling der gaven

Wetslezing: Ex 20: 1-17
Zingen:NLB 103c:2
Loof Hem als uw vaderen deden
Gesprek met de kinderen

Hierna gaan de kinderen naar de
kindernevendienst
En de jongeren naar hun jongerendienst.
Gebed bij de opening van het Woord

1e Stichting Palazzoli

z.o.z.

'

e

2 'De Haven'
Slotlied: NLB 117a:1 en 2

Gij volken loof uw God en Heer

Zegen
Zingen: Lied 415: 3
Uitgangscollecte: Kerkbeheer
Orgelspel

z.o.z.

De Diaconiecollecte is voor: Stichting Palazzoli
Stichting Palazzoli is een Zeeuwse stichting die zich richt op psychosociale steun en informatie voor mensen
die met kanker zijn geconfronteerd. Dit betreft (ex)kankerpatiënten, hun naasten en nabestaanden.Deze
steun omvat o.a. een persoonlijk gesprek, lotgenotenbijeenkomsten, lezingen en themamiddagen.De
organisatie wordt gerund door gemotiveerde mensen zowel bestuurlijk als vrijwilligers die actief betrokken
zijn bij het runnen van een Palazzolihuis.
Er zijn vestigingen in Goes, Hulst,Oostburg en Vlissingen.
EL 180: 1, 2 en 3 ‘k Ben een Koninklijk kind
1)

2)
’k Ben een koninklijk kind
niet slechts dienstknecht of vrind
‘k ben gekocht met het bloed van mijn Heer!
En dit bloed geeft mij recht
meer te zijn dan een knecht
'k Ben Gods kind, dat verblijdt mij zo zeer

Refrein:...
'k Ben een koninklijk kind
door de Vader bemind,
en zijn oog rust zo teder op mij !
Als de daag'raad straks gloort,
de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan aan zijn zij!
3)
'k Ben een koninklijk kind
dat zijn vreugd erin vindt
God te loven met juub’lende stem
tot ik sta voor de poort
van het hemelse oord
waar ik zijn zal voor eeuwig met Hem!

Vox Maris

Refrein:...

Geachte gemeenteleden,
Het koor Vox Maris bestaat meer dan veertig jaar. De laatste jaren moesten helaas veel koorleden afhaken in
verband met gezondheidsproblemen of overlijden. Hierdoor ontstaan er problemen om een goede bezetting
van de verschillende partijen te kunnen waarborgen. Reeds eerder tijdens het bestaan van Vox Maris hebben
we een dergelijke situatie gekend. Gelukkig zijn er toen een behoorlijk aantal leden bij gekomen. Als oud
voorzitter van Vox Maris wil ik dan ook de oproep van het bestuur van Vox Maris ondersteunen. Ik hoop dan
ook van harte dat u serieus wilt nadenken om het koor te ondersteunen door lid te worden van ons en uw
koor. Het kan toch niet zo zijn dat dit mooi stukje kerkenwerk gaat stoppen? Het geeft voor jezelf zoveel
voldoening en vreugde om van Hem op deze manier te mogen getuigen van je geloof. Dus een pracht
moment om met de start van het winterwerk te komen zingen. We zullen u graag verwelkomen. Noten
kunnen lezen is echt niet noodzakelijk. Donderdagavond om half acht in De Haven. Komt u ook?
Met dank en groeten,
Theo Laban.
Op dinsdag 26 september start de tienercatechese. We verwachten alle jongeren vanaf de brugklas om 19:00
uur in De Haven voor de gezamenlijke startbijeenkomst. De tienercatechese wordt gegeven door ds. Deelstra
in samenwerking met jeugdouderling Arnold Meijer. Op donderdag 28 september start de basiscatechese.
We verwachten alle jongeren uit de groepen 7 en 8 om 16:30 uur in De Haven voor de gezamenlijke
startbijeenkomst. De basiscatechese wordt gegeven door jeugdouderling Rianne Wisse. We roepen alle
ouders op om ook in de vacanteperiode hun verantwoordelijkheid te nemen en hun kinderen de catechese te
laten volgen.

