Zondagbrief Hervormde Gemeente Yerseke 2 april 2017
Predikant: ds. C. Baggerman, tel. 571336
of cbaggerman1@hetnet.nl
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 predikant.
Uit het ziekenhuis thuisgekomen:

Dhr A.C. van der Endt, Emmastaat 29, Dhr. J.J. Rober, Fuchsialaan 4
Belijdenisdienst: op 9 april hopen 7 gemeenteleden belijdenis van hun geloof af te leggen.
Het zijn: Leuntje Margaretha (Ilona) Boone, Rozenlaan 59; Iman Jozias Bout, Bekhof 3;
Priscilla Hélène Bout-Zeilstra, Bekhof 3, zij zal ook het sacrament van de Heilige Doop ontvangen,
Dignus (Dennis) de Kok, Damstraat 131; Ida Pieternella (Nadine) de Kramer, Fregatstraat 18A;
Cornelis (Corné) Lobbezoo en Maria Cornelia Johanna (Jo-anneke) Lobbezoo-de Geus, Hoofdstraat 3,
Kruiningen.
Komende erediensten
Zondag 9 april 10:00 uur: ds.C.Baggerman
19:30 uur: gebedsbijeenkomst
10:00 uur: ds.S.Dierx
Organist : Leendert Overbeek
Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 140: 1, 3 en 4

Zingen: Psalm 61: 1 en 2

2e Schriftlezing: Marcus 15: 1-15

Stil gebed

Zingen: Lied 558: 1, 6 en 7

Votum en groet

Verkondiging

Zingen: Psalm 61: 3 en 5

Zingen : Lied 587: 1, 2 en 3

Verootmoedigingsgebed

Dankgebed,voorbede, stil gebed,Onze Vader

Genadeverkondiging

Inzameling der gaven

Zingen: ELB 346: 1 en 4: 'Ik wil zingen van mijn
Heiland' z.o.z.

1e Diaconie

Lezing van de Wet
Zingen: Lied 840
Gesprek met de kinderen

Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst
Gebed om de opening van de Schriften
1e Schriftlezing: Psalm 140

2e Energie
Zingen: Lied 556: 1, 4 en 5
Zegen
Zingen: Lied 415: 3
Uitgangscollecte: Onderhoud kerkgebouw
Orgelspel

z.o.z.

ELB 346: 1 en 4: Ik wil zingen van mijn Heiland

1.

Ik wil zingen van mijn Heiland,
van zijn liefde, wonder groot,
die zichzelven gaf aan 't kruishout
en mij redde van de dood.

refrein
Zing, o zing van mijn Verlosser,
met zijn bloed kocht Hij ook mij,
aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

4.

Ik wil zingen van mijn Heiland,
hoe Hij smarten leed en pijn,
om mij 't leven weer te geven,
eeuwig eens bij Hem te zijn.

refrein

Paasontbijt
Op Paasmorgen 27 maart is er om 8.30 uur weer een paasontbijt, waarvoor u van harte wordt
uitgenodigd in Kerkelijk Centrum “De Haven”. Het is altijd een mooie, vrolijke en laagdrempelige manier
om samen met elkaar zo het Paasfeest te beginnen. Zowel voor ouderen als ook voor gezinnen met
kinderen is het heel gezellig.
In de wandelkerk liggen intekenlijsten waarop u zich kunt inschrijven
Paasjubel
Houdt u ook van zingen? Dan nodigen we u van harte uit om mee te doen op de vroege Paasmorgen!
We zingen dan met elkaar een tweetal liederen van de opgestane Heer. Wat is er mooier dan zó de
Paasmorgen te beginnen? We zingen op een 6-tal plaatsen in het dorp. Doet u, als u kunt ook mee? We
ontmoeten elkaar dan vroeg in de morgen met de groet: ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’. Welkom op
Paasmorgen, zondag 16 april om 07:15 uur op het plein bij Moerzicht!

Boekentafel : de boekentafel is dinsdag 4 april geopend van 14.00-15.00 uur, de vrijwilligster is

Marjan van Dixhoorn.

