Zondagbrief Hervormde Gemeente Yerseke 19 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.
Er zijn geen Pastorale mededelingen.

Komende eredienst,
Zondag 26 november 10:00 uur: ds.F. van Vliet, laatste zondag van het kerkelijk jaar.
10:00 uur: ds.S.Dierx
Organist : Joël Boone
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 65: 1

Zingen: Lied 762

Stil gebed

Tweede Schriftlezing: Mattheüs 22: 1-14

Votum en groet

Zingen: Lied 382

Zingen: Psalm 65: 2 en 3

Verkondiging

Verootmoedigingsgebed

Zingen: Lied 966: 1, 2, 3 en 5 (melodie Lied 654)

Genadeverkondiging

Dankgebed en voorbede

Zingen: Lied 836: 1, 4 en 5

Inzameling der gaven

Lezing van de Wet
Zingen: ELB 443 'Ik volg de Heer' * zie onder

1e Stichting “Dorcas”
2e Instandhouding eredienst

Gesprek met de kinderen

Zingen: Psalm 89: 1 en 7

Hierna gaan de kinderen naar de
kindernevendienst

Zegen

Gebed om de opening van de Schriften

Uitgangscollecte: Kerkbeheer

Eerste Schriftlezing: Jesaja 25: 6-9

Orgelspel

Zingen: Lied 415: 3

* Zingen: ELB 443 'Ik volg de Heer'
1. Ik volg de Heer, (ik volg de Heer)
Want Hij is goed (want Hij is goed)
Hij weet de weg (Hij weet de weg)
en hoe het moet (en hoe het moet).
Hij houdt van mij (Hij houdt van mij)
Hij is overal (Hij is overal)
de Herder die mij leiden zal.

2. Soms gaan we door (soms gaan we door)
gevaarlijk land (gevaarlijk land).
Dan loopt Hij voor (dan loopt Hij voor)
en in zijn hand (en in zijn hand)
houdt Hij de staf (houdt Hij de staf)
en neemt ons mee (en neemt ons mee).
Het is soms zwaar, maar toch okee!

3. Een leeuw die brult (een leeuw die brult)
of een beer die bromt (of een beer die bromt).
De Herder kijkt (de Herder kijkt)
wat of er komt (wat of er komt).
Hij is als een muur (Hij is als een muur)
rondom ons heen (rondom ons heen),
Hij laat ons nooit, nee, nooit alleen!
z.o.z.

De Diaconiecollecte is voor: “Dorcas”
Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke
overtuiging. Geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 om te zorgen voor armen en verdrukten,werkt Dorcas al
35 jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa,het Midden-Oosten en Afrika.
Dorcas in het kort, Dorcas is actief op het gebied van duurzame ontwikkeling, sociale zorg en
rampenmanagement (preventie, voorbereiding, noodhulp en wederopbouw).
Dorcas heeft 166 projecten in 17 landen.
Dorcas werkt samen met plaatselijke partnerorganisaties.

De Schakel: Dinsdag 21 november is er van 19:30 uur – 20:30 uur weer een uitzending van 'De Schakel'.

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)
Indien u geen mosselen lust dit graag doorgeven dan zorgen wij voor een ander gerecht. Indien u vervoer
nodig heeft kunt u bellen naar “de Haven” tel.: 571751 of naar
Jannie Polderman tel.: 572648. Komt u ook ??
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.
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.

Zaterdag 16 december is het Crea-kerstmarkt van 10.00-14.00 uur in De Haven.
Er is nog plek voor mensen die eigen creaties van hun hobby willen verkopen.
Informatie en aanmelding: tel.: 0113-572278, annekejumelet@xs4all.nl

Beroepingswerk
Als voorzitter van de beroepingscommissie doe ik een dringende oproep aan alle gemeenteleden om namen
in te dienen van predikanten die volgens u geschikt zouden kunnen zijn voor onze gemeente. U kunt namen
doorgeven aan de secretaris van de beroepingscommissie, Heleen Fraanje, Langeville 59, tel.:0113-572672
heleenfraanje@zeelandnet.nl. De beroepingscommissie zal dan bekijken of deze predikanten eventueel
beroepbaar zijn en of ze binnen de profielschets passen, zoals deze aan u gepresenteerd is op de
gemeenteavond van 15 november jl. In een later stadium zal er een terugkoppeling plaatsvinden, waarin wij
onze bevindingen m.b.t. deze predikanten aan u kenbaar zullen maken.Tot slot wil ik u vragen om te bidden
om wijsheid voor de leden van de beroepingscommissie en om Gods leiding in het beroepingswerk. Het is
immers God zelf die in Jeremia 3:15 belooft ‘Ik zal jullie herders naar mijn hart geven, en zij zullen jullie met
wijsheid en inzicht weiden.’ Namens de beroepingscommissie, Arnold Meijer.

