Zondagbrief Hervormde Gemeente Yerseke 29 oktober2017
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.

Er zijn geen pastorale mededelingen.
Komende eredienst,
Zondag 5 november 10:00 uur: ds.C. Van Velzen uit Blaricum, jeugddienst z.o.z.

10:00 uur: ds. D.M. Heikoop uit Katwijk
m.m.v. De Cantorij
Thema : “Ik geloof”
Organist

: Flip Markwat

Mededelingen van de kerkenraad

Zingen: Psalm 119: 10, 12 ( allen)

Aanvangslied; Lied 318; 1, 2 cantorij -, 3, 4 allen,
cantorij blijft staan.
Stil gebed

Schriftlezing: Markus 9: 14-29 (NBV)

Votum en groet
Zingen: Lied 326; 1, 2, 4 cantorij - 3, 5 en 6 allen
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Wetslezing
Zingen: Lied 320; 1, 3, 5 allen - 2, 4 cantorij,
hierna gaat de cantorij zitten

Zingen: Psalm 27: 1, 7 ( allen )
Prediking: Markus 9: 24
Zingen: Lied 898: 1, 4 ( allen )
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Inzameling der gaven
1e Nederlands Bijbel Genootschap
2e 'De Haven'
Zingen: Lied 315; 1 allen, 2 cantorij en 3 allen

Gesprek met de kinderen
Hierna gaan de kinderen naar de
kindernevendienst

Zegen

Gebed om verlichting met de heilige Geest

Orgelspel

Zingen: Lied 415: 3 cantorij bovenstem
Uitgangscollecte: Onderhoud kerkgebouw

De Diaconiecollecte is voor: Nederlands Bijbel Genootschap
Het NBG brengt de Bijbel dichtbij. Van de Bijbel in Gewone Taal tot een nieuwe bijbelvertaling voor Burkina
Faso. En van debijbel.nl tot het Bijbelfestival voor gezinnen. Samen met leden en donateurs maken we het
mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor
volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen.

z.o.z.

Op zondag 5 november is ds. Kees van Velzen uit Blaricum bij ons te gast in een dienst voor jong en oud.
Het thema is “Echte vriendschap”. Jezus kiest onvoorwaardelijk voor ons, maar kiezen wij ook
onvoorwaardelijk voor Hem? Ds. van Velzen zal daar met ons over nadenken. De dienst begint om 10.00 uur
in de Hervormde kerk. Jongerenkoor Elsafan uit Goes o.l.v. Flip Markwat verleent zijn medewerking aan deze
dienst. Na afloop praten we nog gezellig even na onder het genot van koffie, thee of fris. Het belooft een
fijne dienst te worden, die absoluut niet alleen voor de jeugd en jongeren interessant is, dus mis het niet en
wees erbij!

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!
Hey jij daar! Ben je tussen 8 en 12 jaar jong? Vind je gamen leuk (maar dan offline!?). Kun je dansen,
tekenen, woorden raden, of heb je andere skills? Geef je dan NU op voor Sirkelslag
Kids:jeugdyerseke@kpnmail.nl Je kunt je aanmelden t/m maandag 6 november.
Sirkelslag KIDS is een spannend, interactief spel tussen groepen kinderen uit heel Nederland.Je speelt
Sirkelslag KIDS op vrijdagavond 17 november van 19.30 tot 21.00 uur in gebouw ‘De Haven’ samen met
andere kinderen.
We hopen dat je meedoet en dat je ook gezellig een vriend of vriendin meeneemt. Je wil dit toch zeker
niet missen? O ja: deelname is helemaal gratis en je krijgt nog drinken en chips ook!
Voor meer informatie kun je terecht bij jeugdouderling Arnold Meijer, tel. 06 29035772 of via het emailadres jeugdyerseke@kpnmail.nl
Najaarsbingo en verloting
Ook dit jaar organiseren we als team van 'De Haven' weer een najaarsbingo.
Deze vindt plaats op Vrijdag 24 november 2017 om 20:00 uur.
Zaal open om 19:30 uur.
We draaien 6 rondes bingo, kosten à € 7,50.
En ook willen we starten met een verloting, we hebben verschillende dames bereid gevonden om samen
met ons lootjes te verkopen.
Deze kosten à € 1,00 per stuk, de trekking zal tijdens de bingoavond van 24 november plaats vinden.
De opbrengst van de Bingo en de verloting is voor de aankleding van ons nieuwe kerkelijk centrum.
Doet u mee?!!
Ook willen we op de bingo-avond in de hal een snuffelhoek maken, daar willen we
tweedehands spulletjes verkopen.
Dus als u bijv. Potten, kaarsen,leuke hebbedingetjes en speelgoed heeft
dat nog goed is en voor ons verkoopbaar dan kunt u dat inleveren
op vrijdag 3, 10 en 17 nov tussen 9:30-11:00 u in 'De Haven'.
De opbrengst is ook voor ons nieuwe gebouw.

