Zondagbrief Hervormde Gemeente Yerseke 12 november 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.
Thuisgekomen uit het ziekenhuis: mevr. J C Riedijk-van der Endt, Moerzicht k. 1047

en mevr. Matty Geense, Zweedijkseweg

Komende eredienst,
Zondag 19 november 10:00 uur: ds.S.Dierx
10:00 uur: ds.G.C. Buys uit Zevenbergen
Organist : Tim Adriaanse
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 43: 3 en 4
Stil gebed

Schriftlezing: 1 Petrus 1: 1 – 12
Zingen: NLB 283
Preek

Bemoediging en groet

Zingen: Hemelhoog 330: 1 en 3 zie onder
(mel. Alle roem is uitgesloten)

Zingen: NLB 287: 1, 2 en 5

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Gebed om schuldvergeving

Inzameling der gaven

Genadeverkondiging

1e Kerk in Aktie "Binnenlandsdiaconaat"
2e Onderhoud kerkgebouw

Zingen: NLB 632: 1 en 2
Leefregel
Zingen: NLB 632: 3
Moment voor de kinderen

Hierna gaan de kinderen naar de
kindernevendienst en de
jongeren naar hun jongerendienst
Gebed om de opening van het woord en
verlichting met de Heilige Geest

Zingen: NLB 675
Zegen
Zingen: Lied 415: 3
Uitgangscollecte: Kerkbeheer
Orgelspel
19:30 uur Gebedsbijeenkomst

Hemelhoog 330: 1 en 3
1) Eigen roem is uitgesloten:
alle lof aan God alleen!
Ik heb Hem niet uitgekozen,
Hij koos mij, loof Hem alleen!
Zelfs nog voor ik werd geboren,
voor Gods hand, die alles schiep,
lucht en land tot leven riep,
heeft Zijn liefde mij verkoren.
God is liefde, hart en stem,
zing nu mee, dit lied voor Hem!

3) Weergaloos, wat een ontferming,
Onvoorwaardelijk, zo vrij!
God schenkt redding,schenkt bescherming,
Opent deuren, ook voor mij.
Als ik, zwak in onvermogen,
door de nacht weer wordt verleid,
straalt het paaslicht, wijd en zijd,
hemels licht vol mededogen.
God is liefde, hart en stem,
Zing nu mee, dit lied voor Hem!
z.o.z.

Diaconiecollecte is voor: Kerk in Aktie "Binnenlandsdiaconaat"
Op de bres voor vluchtelingkinderen in Nederland. Collecteer mee, om het dagelijks leven van
vluchtelingkinderen kleur te geven en voor hun rechten op te komen.
Uitnodiging Gemeenteavond.
Op woensdag 15 november as. wordt een gemeenteavond gehouden in ons kerkelijk centrum “De Haven”.
We zijn nu enkele maanden een vacante gemeente en dat betekent veel extra werkzaamheden. Graag
willen wij u informeren over de voortgang.
•
In het eerste deel van de avond zal het vooral gaan over o.a. de volgende onderwerpen:
pastoraat in vacaturetijd, beroepingswerk, Beleidsplan 2019-2020 en Profielschetsen van
gemeente en predikant. Laatstgenoemde documenten liggen die avond ter inzage en vormen
een belangrijk uitgangspunt alvorens het beroepingswerk van start kan gaan. Hierna zal er
gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

•
Na de pauze zullen andere onderwerpen ter sprake komen zoals voortgang verbouw
kerkelijk centrum, de geldwerving voor de verbouw en de Begroting 2018, die ook ter inzage zal
liggen. Opnieuw zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.
De bijeenkomst zal worden geleid door onze consulent ds. L.C.P. Deventer. Het belooft een avond te worden
met een volle agenda waarin over veel onderwerpen wordt bijgepraat. Daarom een hartelijke oproep aan al
onze gemeenteleden om te komen! Als kerkenraadsleden zijn wij dienstbaar aan u en willen u dan ook heel
graag ontmoeten. De avond zal worden gehouden op woensdag 15 november 2017, begint om 19.45
uur en de inloop is vanaf 19.30 uur. Heel hartelijk welkom!
Helaas kan de gemeenteavond om technische reden niet worden uitgezonden via de kerkradio !!
Afscheid van het Kerkelijk Centrum “de Haven“
Met ingang van het nieuwe jaar zullen we ons Kerkelijk Centrum “de Haven” verlaten. We willen graag samen
met u afscheid nemen door middel van een Zeeuwse Avond, op D.V. vrijdagavond 1 december 2017.
De avond begint met een mosselmaaltijd, de verdere invulling van de avond houden we nog even geheim.
(Inloop 18.00 uur/ maaltijd 18.30 uur)
Voor deze bijzondere avond kunt u kaarten kopen voor € 17.50 p.p. Dit kan t/m 24 november, waarop een
bingo-avond wordt georganiseerd met een verloting en verkoping en niet te vergeten een snuffelhoek met
kado's, kleding en speelgoed.
Ook op zaterdagochtend 25 november kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur in de snuffelhoek kijken en kopen
in “de Haven”.
De opbrengst komt geheel ten goede aan de inrichting van het nieuwe Kerkelijk Centrum.
We hopen met elkaar nog even terug te denken aan de vele mooie jaren in dit gebouw.
Heel wat diensten heeft het KC “de Haven” verleend. Allereerst het kerkenwerk, verenigingen, vergaderingen,
VVV en hoogtijdagen. En wat dacht u van onder andere de prikpost, de fysio en het stembureau.
Er is gelachen en gehuild, maar altijd stond service en gastvrijheid bovenaan, daar mocht niets aan
ontbreken! Gebeurtenissen van het begin tot en met het einde van het leven heeft men in het Kerkelijk
Centrum beleefd.
Op 1 januari 2018 zal het gebouw leeg zijn en gaan we tijdelijk (voor zo ver mogelijk) in het “Oogappeltje”
(ernaast) op Dreef 4.
Straks krijgen we een prachtig nieuw gebouw aan de Paardenmakt 8 en ook daar bent u weer van Harte
Welkom.
Maar eerst nog één speciale avond als afscheid, u komt toch ook?!!!. Wij zullen u graag welkom heten op
deze avond dus:
Tot ziens!
Dirk v.d.Jagt, Gertie Hout, Jannie Polderman en Willy Visser.
Kaartverkoopadressen; Jannie Polderman Gr.v. Zoelenstraat 6 of KC “de Haven”, Adri Praat Irislaan 24, Willy
Visser Vletstraat 39 (S.v.p. met gepast geld betalen en: Op = Op)
Kadotip: een kaart voor een “Zeeuwse avond” op 1 december 2017
Dringende oproep!!!
Wij willen een PowerPoint presentatie maken van de “oude Haven”.
Wie heeft er voor ons foto’s van de bouw, de opening, het gebruik tijdens feestjes/partijen, andere
activiteiten en tijdens kerkelijke activiteiten voor ons. Deze worden in-gescand waarna u ze weer terugkrijgt.
U kunt de foto’s tot en met 26 november inleveren bij Jannie Polderman. Zowel in “de Haven” als thuis.
Voorziet u de foto’s wel van uw naam en adres zodat we ze weer aan u terug kunnen geven? !

