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HERVORMDE GEMEENTE YERSEKE 
Predikant: 
ds. W.J. v.d. Griend, tel.: 571336 mail: wjvdgriend@zeelandnet.nl 
Scriba:  
mw. L.A.S. van Stee-Kolff, tel.: 576900  
mail: scribahervormdyerseke@gmail.com 
Coördinator pastoraat:  
mw. J.C.A. Buringh-Poleij, tel.: 06 53229953 
mail: buringh@zeelandnet.nl (doorgeven van pastorale zaken, 
zoals geboorte, ziekenhuisopname, thuiskomst en overlijden) 
Verspreiding van Zondagbrief en Liturgieën voor kerkradio: 
Kees en Corry de Koeijer, Breeweg 66, Tel.: 0113- 572906 
 
Kijk ook op: 
www.hervormdyerseke.nl of Facebook Hervormd Yerseke. 
Bent u nieuw in onze gemeente, dan heten we u van harte welkom.  
Wanneer u contact met ons wilt, stelt u zich dan in verbinding met onze scriba. 
 
 
10:00 uur: ds. D.H.J. Steenks, Wemeldinge 
Organist: Youri van Dijken 
 
Welkom en mededelingen van de kerkenraad 
Zingen: Psalm 84: 1 en 4 
Stil gebed 
Votum en groet 
Inleiding op de dienst 
Zingen: Lied 276: 1 en 2 
Gebed van verootmoediging 
Genadeverkondiging 
Zingen: Lied 695: 1, 2 en 3 
Wetslezing: Deuteronomium 6: 1 t/m 9 
Zingen: Lied 695: 4 en 5 
Gebed bij opening van het Woord 
Gesprek met de kinderen, hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst en de 
jongeren naar hun jongerendienst 
1e Schriftlezing: Johannes 10: 1 t/m 10 
Zingen: Adem van Boven 41: 1 en 4 (melodie Lied 865) 
 
Lof zij de Heer! Hij is ons leven, 
woord dat naar onze tongen taalt, 
veelkleurig kleed, om ons geweven, 
fonkelend licht dat ons omstraalt. 
Hij die u kent, 
u toegewend, 



bewaart u als zijn oog 
en draagt u, hemelhoog.                 Lof zij de Heer! Hij is ons 
leven,  
deur in het donker van de dood;  
schoon is zijn poort opengebleven,  
badend in helder morgenrood.  
Aan het begin  
en middenin  
en aan het eind staat Gij -  
o God, U danken wij! 
2e Schriftlezing: Openbaring 3: 7 en 8 
Zingen: Lied 737: 1, 5, 6 en 7 
Verkondiging 
 
Zingen: Gezang 296: 1 en 2 (Liedboek 1973) 
 
Ik kom met haast, roept Jezus' stem. 
Hij heeft de dood verslagen. 
Nu zal al wie gelooft in Hem 
de kroon des levens dragen. 
Wijk niet van Hem. 
Hoor naar zijn stem. 
Reeds wenken ons van boven 
de scharen, die Hem loven. 
 
Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast  
wat Ik u heb gegeven. 
Er blijft bij alle aardse last 
een open deur ten leven. 
Werp van u af 
wat ik niet gaf. 
Blijf u standvastig scharen 
bij wie mijn woord bewaren.Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
Aandacht voor collectedoelen ( zie blz. 3/4 ) 
Onder het voorspel van het slotlied komen de kinderen terug uit de 
kindernevendienst 
Zingen: Lied 968: 1, 4 en 5 
Zegen 
Zingen: Lied 415: 3 
 
Komende eredienst: 
Zondag 3 juli 
10:00 uur ds. D.H. de Roest, Biezelinge 
 
 
De collecten zijn bestemd voor: 
1.Yerseke helpt Oekraïne, 2. Energiekosten, 3. Onderhoud kerkgebouw. 
Als u de doeleinden van de diaconie wilt steunen, maak dan uw bijdrage over op 
rekeningnummer NL08 RABO 0373 9061 02 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Yerseke 
o.v.v. de collectedatum. 



Uw gift voor de twee doelen van de kerkrentmeesters kunt u overmaken op 
bankrekeningnummer NL55 RABO 0373 7333 72 t.n.v. CVK Hervormde Gemeente 
Yerseke o.v.v. Collecten kerk. 
 
 
De Diaconiecollecte is voor:  
Yerseke helpt Oekraïense vluchtelingen op de camping in ons dorp. 
Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Wereldwijd zijn tientallen miljoenen 
mensen op de vlucht. Door rampen en oorlogen zijn ze verdreven van huis en haard. 
Vaak vinden ze opvang in eigen land of in buurlanden. Soms trekken ze verder, op 
zoek naar een veilige plek en een betere toekomst. Dit geldt ook voor de Oekraïense 
vluchtelingen in ons dorp. Er is op de camping behoefte aan een honk waarin men 
rustig kan studeren en waar de internetverbinding goed is. Daarom is de opbrengst 
van deze collecte hiervoor bestemd. 
 
Projectbus MAF 
Ook brengt de Diaconie het project MAF onder uw aandacht.  
Maak uw gift over onder vermelding van ‘MAF’. 
Wilt u deze doeleinden steunen? Maak dan uw bijdrage over op rekeningnummer 
NL08 RABO 0373 9061 02 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Yerseke. De diaconie bedankt 
u voor uw gaven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u kopij voor de zondagbrief inleveren bij Cathy Vogelaar, 
cmvogelaar@zeelandnet.nl 


