Zondagbrief Hervormde Gemeente Yerseke 12 december 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.
In het ziekenhuis verblijven: mevr. C.M. Verwijs-de Rooij, Moerplein 31, 4401 HZ Yerseke en
mevr. M. Lindenberg-Poleij, Moerzicht k. 105, 4401 HZ Yerseke
Thuisgekomen uit het ziekenhuis: mevr. J. de Waard-Louwerse, Vierstraat 16, 4401 EA Yerseke
Geboren: Bij Corné en Roos Harmsen, Oude Torenstraat 15, 4401 EH Yerseke is op 4 december een dochter
geboren: Elisabeth Dirkje, haar roepnaam is Lisa, ze is het zusje van Lotte.
Wij willen hen hiermee van harte feliciteren.
Huwelijksjubileum: Op 16 december hoopt het echtpaar Sonke-Scheele, van Randwijckstraat 50, 4401 KM
Yerseke 40 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren hen met dit jubileum en wensen hen Gods zegen toe.

Komende eredienst
Zondag 17 december 3e Advent, 10:00 uur: ds.W.Quak
10:00 uur: mw. ds.C. Biemond-Spek, 2e Advent
Organist : Tim Adriaanse
Mededelingen van de kerkenraad

Eerste lezing: Jesaja 40: 1-11

Zingen: Psalm 85: 1, 2

Zingen: Lied 466: 1, 3

Stil gebed

Tweede lezing: Johannes 1: 19-28

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 459: 1, 2, 3 en 4

Aansteken van de 2 Adventskaarsen door
Sam en Eva Aarnoutse

Verkondiging: Troost, troost mijn volk

Zingen: Lied van het licht
(Hemelhoog Lied 143) zie onder*

Zingen: Lied 439: 1, 2, en 3

Zingen : Psalm 85: 3 en 4

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Gebed om ontferming

Inzameling der gaven

Zingen: Lied 442: 1 en 2

1e World vision

Genadeverkondiging

2e “De Haven”

Leefregels Kolossenzen 3: 12-15

Slotlied 751: 1, 2, 3 en 5

Zingen: Psalm 98: 1, 2

Zegen

Aandacht voor de kinderen
Hierna gaan de kinderen naar de
kindernevendienst

Zingen: Lied 415: 3

Gebed bij de opening Bijbel

Mensen kijken naar de sterren.
Maar dat licht is ver en koud.
Steek een kaars aan. Die vertelt je
van het Licht dat van ons houdt.

Orgelspel

Uitgangscollecte: Instandhouding eredienst
Orgelspel
19:30 uur : Gebedsbijeenkomst

* Hemelhoog Lied 143
Het wordt anders, het wordt lichter.
Het wordt licht voor jou en mij
en voor iedereen op aarde.
Het wordt Kerst. God is dichtbij.
z.o.z.

De Diaconiecollecte is voor: World Vision
Kinderen in armoede verdienen een leven dat helemaal tot bloei komt. Dat samen waarmaken is een van de
mooiste dingen die je kunt doen. World Vision luistert naar kinderen en pakt de oorzaken van armoede en
onrecht aan. En dat doen wij zonder onderscheid te maken naar geloof, ras of politieke overtuiging.
Onze missie: elk kind tot bloei
World Vision wil dat kinderen in ontwikkelingslanden gezond zijn en onderwijs krijgen. We willen dat kinderen
opgroeien in een veilige leefomgeving waar ze liefde ervaren en doorgeven. We luisteren naar kinderen en
pakken de oorzaken van armoede en onrecht aan. Samen met de familie en omgeving werken we aan
vooruitgang die doorgaat als World Vision weg is.
Het geloof motiveert ons werk.
Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Johannes 10:10b
World Vision is een christelijke organisatie. Ons geloof en onze waarden motiveren ons om positieve en
structurele verandering te brengen in de gebieden waarin we werken en ervoor te zorgen dat levens van
kinderen tot bloei komen.
Doordat we door religieuze grenzen heen kijken, kunnen we in bijna 100 landen en in miljoenen levens een
verschil maken. En dat zorgt ervoor dat we wereldwijd de meest arme en kwetsbare mensen kunnen helpen.
Persbericht Kerstpraise 2017 – In Christ United
Zoals ieder jaar organiseert In Christ United (ICU) ook dit jaar weer een Kerstpraise. Dit is inmiddels een
jarenlange traditie met een groeiend bezoekersaantal. ICU is een Praise&Worship band die bestaat uit acht
enthousiaste Zeeuwse muzikanten en zangeressen met een missie: Gods liefde in de spotlights zetten. De
jaarlijkse Kerstpraise is een muzikaal feest van mooie kleine liedjes, bekende meezingers en verrassende
nieuwe nummers.
Het thema van Kerstpraise 2017 is DAYBREAK. In een concert voor jong en oud viert ICU het goede nieuws
van Kerst: met de komst van Jezus breekt de nieuwe morgen aan! Het concert neemt je mee naar het
eeuwenoude verhaal en de meest indrukwekkende zonsopgang ooit.
Kerstpraise 2017 vindt plaats op 16 december in de concertzaal in Middelburg en op 22 en 23 december in
De Mythe in Goes.

Kerstpraise 2017, 16 december Middelburg concertzaal, 22 en 23 december Goes De Mythe
20:00 uur, inloop 30 minuten voor aanvang
Kaarten zijn gratis, reserveren via www.inchristunited.nl
Start Alpha-cursus.
Op woensdag 10 januari 2018 hopen we weer te starten met een Alpha-cursus, een cursus kennismaken mét
of verdieping ván het Christelijk geloof.
We beginnen die avond om 19.00 uur met een maaltijd, locatie Ger.Kerk.
Het is wenselijk je vooraf op te geven, liefst vóór 20 december.
De overige avonden zijn van 19.30 uur tot 21.30 uur en vinden plaats op de woensdag.
Er is plaats voor 15 deelnemers, dus aarzel niet te lang!

Ook als u/jij al langere tijd naar de kerk gaat, is deze cursus zeker een aanrader.
Het is boeiend om met mensen met verschillende achtergronden (kerkelijk en niet-kerkelijk) bezig te zijn met
het geloof.
De cursus bestaat uit 12 avonden en een half-weekend (van vrijdagavond tot zaterdagavond.)
Kom gerust eens kijken, u/jij kunt dan altijd nog beslissen om deelnemer te worden.
De cursus wordt georganiseerd door de Vrij Evangelische Gemeente, de Ger. Kerk (PKN) en de Ned. Herv.
Kerk (PKN)
Voor meer informatie en/of opgave kunt u/jij terecht bij:
Ivan Mijnders tel. 0610030304
Corine Kramer tel. 0651075186

i.p.mijnders@zeelandnet.nl
corine_kramer@kpnplanet.nl

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

