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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. H.J. Reinders, Driebergen 
Organist: Michel de Wit 
 
Welkom en mededelingen van de kerkenraad 
Zingen: Psalm 145: 3 en 5 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
Zingen: Lied 837: 1, 2, 3 en 4 
Gebed  
Gebodslezing: Efeziërs 4: 23 – 5: 2 
Zingen: Lied 512: 1, 2, 3 en 4 
Moment met de kinderen  
Zingen: Hemelhoog  388 / Evangelische Liedbundel 422: 1, 3 en 4 
 
1.Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
vallen de dromen in duigen. 
Dromen van vrede worden niet waar, 
kwaad is niet om te buigen. 
Refrein: 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. 
 



3.Als je geen oog hebt voor het gemis, 
als je geen brood weet te delen, 
denk dan aan Jezus die brood en die vis, 
uit liefde deelde met velen. 
Refrein: 
 
4. Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
is er geen hoop meer op zegen. 
Kinderen, maak de liefde toch waar; 
Schrijf het op alle wegen: 
Refrein: 
 
Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst en de jongeren naar hun 
jongerendienst 
Gebed 
Schriftlezingen: Jeremia 23: 1-6 en Marcus 6: 30-44   uit: NBV ‘ 21 
Zingen: Lied 653: 1, 2, 6 
Verkondiging 
 
Zingen: Hemelhoog 367 / Evangelische Liedbundel  279: 1, 2, 3 en 4 
 
Wij blijven geloven dat onder miljoenen, 
de Heer van de schepping een plan met ons heeft, 
waarin zich Zijn heil en mijn twijfels verzoenen 
en dat aan elk leven betekenis geeft. 
 
En ook dat Zijn boodschap de mens kan bevrijden 
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd, 
nog steeds kan vertroosten, verlichten, bevrijden, 
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt. 
 
En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven, 
ook nu in een wereld van steen en metaal, 
om buiten onszelf voor de ander te leven; 
ons kleine begin van Zijn groot ideaal. 
 
Dat werkelijkheid wordt als het oog van de volken 
zich niet meer vergeefs naar de horizon richt 
en ’t morgenrood rijst dat Zijn komst met de wolken 
verkondigt in duizenden kleuren van licht. 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
Aandacht voor collectedoelen ( zie blz. 4 ) 
Onder het voorspel van het slotlied komen de kinderen terug uit de 
kindernevendienst 
Zingen: Psalm 68: 7 en 9 
Zegen 
Zingen: Lied 415: 3 
 
 



Komende eredienst: 
Zondag 11 september  
10:00 uur Ds. C. Biemond-Spek, Bergen op Zoom 
19:30 uur gebedsbijeenkomst 
 
De collecten zijn bestemd voor: 
1. Diaconie, 2. Kerkelijk Centrum ‘De Haven’, 3. Kerkbeheer. 
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. 
 
Projectbus Stichting Jarige Job  
Ook brengt de Diaconie het project Stichting Jarige Job onder uw aandacht. Deze 
stichting helpt kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen 
geld voor is. Deze kinderen ontvangen een verjaardagsbox waarin alles zit wat nodig 
is voor een echte verjaardag, thuis én op school! 
Wilt u dit project 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 


