Zondagbrief Hervormde Gemeente Yerseke 15 oktober 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.
Overleden:
Op de leeftijd van 70 jaar is op 10 oktober overleden Theo Laban, Vroonland 1,
de begrafenis heeft zaterdag 14 oktober plaatsgevonden vanuit deze kerk.
Huwelijksjubilea:
Op 20 oktober hoopt het echtpaar Meijer-Robër, Hof van Poleij 2, 50 jaar getrouwd te zijn.
Op 20 oktober hoopt het echtpaar Lindenberg-Minnaard, Oude Boogaert 19, 45 jaar getrouwd te zijn.

Komende eredienst,
Zondag 22 oktober 10:00 uur: ds. D.H.J.Steenks uit Wemeldinge, bediening van de Heilige Doop aan:
Vince Boudewijn Cornelis Mol en Eva Anthonia Johanna Leuntje van de Vreede
10:00 uur: drs. H.Z.Klink uit Ouddorp
Organist : Flip Markwat
Mededelingen van de kerkenraad
Introïtus: Psalm 34 vers 4.

2e lezing uit de brieven: Filippenzen 3,17-21.

Stil gebed

Halleluja-lied: Gezang 762: 1 en 2
‘De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan’

Bemoediging

De lezing uit het heilig Evangelie: Matteüs 22,1-14.

Groet
Zingen: Gezang 280 : 1 en 4
‘De vreugde voert ons naar dit huis’

Halleluja-lied: Gezang 762: 3 en 4
Verkondiging (n.a.v. Matteüs 22)

Verootmoedigingsgebed

Zingen: Gezang 762 : 5 en 6.

Genadeverkondiging

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Zingen: Gezang 280 : 5

Inzameling der gaven

Het gebod

1e Stichting Door

Zingen: Gezang 906: 4 en 6

2e Instandhouding Eredienst

‘God is tegenwoordig’

Gesprek met de kinderen

Slotlied: Gezang 969 : 1,3 en 4
'In Christus is nog west nog oost’'

Hierna gaan de kinderen naar de
kindernevendienst

Zegen

Gebed om verlichting met de heilige Geest

Uitgangscollecte: Onderhoud kerkgebouw

1e lezing uit het Oude Testament: Jesaja 25,1-9

Orgelspel

Zingen: Lied 415: 3

Antwoordpsalm: Psalm 65 vers 2 en 5

z.o.z.

De Diaconiecollecte is voor: Stichting Door
Het verlenen van tijdelijke opvang en begeleiding aan ex-gedetineerden en reclasseringscliënten.
Dit geschiedt in twee opvangtehuizen te Vlissingen en Middelburg. In Middelburg heeft het opvangtehuis zes
plaatsen ter beschikking waar maximaal drie tot zes maanden kan worden verbleven en waar het accepteren
van begeleiding door de bewoner verplicht is. Het opvangtehuis te Vlissingen heeft zestien opvangplaatsen,
waar maximaal zes tot negen maanden kan worden verbleven. De toelatingscriteria zijn minder
hoogdrempelig dan in het tehuis in Middelburg.
Daarnaast stelt de stichting zich ten doel om justitiële programma’s te realiseren waardoor o.a. het contact
van mens tot mens binnen en buiten de P.I. Torentijd te Middelburg wordt gewaarborgd.
Dit geschiedt door middel van inzet van vrijwilligers in diverse gespreksgroepen binnen de inrichting, alsmede
bezoek door vrijwilligers aan gedetineerden die nooit bezoek krijgen.

Start Bijbelkring :
Zoals de gids Winterwerk in de gemeente 2017-2018 aangeeft bij de activiteit Bijbelkring heeft de
kerkenraad gezocht naar iemand die de leiding van deze kring op zich zal kunnen nemen, gedurende de
predikantsvacature. We hebben ds. mw. B.M. van Ginhoven uit Ouwerkerk bereid gevonden om dit
seizoen onze Bijbelkring te gaan leiden! Ds. Van Ginhoven is geen onbekende in de gemeente.
Verschillende keren heeft zij op zondag de diensten geleid, de laatste keer op zondag 24 september
2017. Herinnert u zich niet de woorden uit haar preek uit Johannes 17: ..God houdt van ieder kind van
Hem, van jou en mij, zoals Hij hield van Jezus. Is dat niet ongelofelijk…?
De bijeenkomsten zijn gepland op de volgende data:
2017: De maandagavonden 6-11 en 18-12
2018: De maandagavonden 15-01,12-02,12-03,16-04
Het onderwerp wat besproken zal gaan worden blijft nog even een verrassing, maar het zal te maken
hebben met een stukje Bijbeluitleg en de betekenis voor ons in deze tijd. Bijbelkennis is geen vereiste
vooraf. De Bijbelkring wil juist laagdrempelig en toegankelijk zijn voor iedereen!
We beginnen in KC “De Haven” om 19.45 uur met koffie/thee en sluiten af rond 21.45 uur.
U bent van harte welkom!
Tot maandagavond 6 november 2017.

Cantorij
Op zondag 29 oktober verleent de cantorij medewerking aan de dienst.
Oefendata hiervoor zijn 18 en 25 oktober van 18.45 uur tot 19.30 uur in K.C. “De Haven”.

De Schakel: Dinsdag 17 oktober is er van 19.30 uur – 20.30 uur weer een uitzending van 'De Schakel'

Concert:
Jan Vayne & Flip Markwat in Concert.
Op woensdag 18 oktober verzorgt Flip Markwat een muzikale avond in onze kerk, samen met pianist
Jan Vayne en interkerkelijk koor Rejoice uit Zuidland.
Deze prachtige avond begint om 20:00 uur.
De toegang kost € 17,50 aan de kerk, in de voorverkoop € 15,00.
Kinderen t/m 11 jaar € 5,00.
Kaarten kunt u reserveren via www.flipmarkwat.nl of per telefoon: 06-13698497

