Zondagbrief Hervormde Gemeente Yerseke 25 maart 2018
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 : dhr. M. Verwijs, Grintweg 3, 4401 NC (Goes) en Marco Duinkerke,

Schipperstraat 8, 4401 BA (Tilburg)

Mevr. J. D. van Wallenburg-Hollestelle, Steeweg 21 is vanuit het ziekenhuis tijdelijk naar Ter Valcke
gegaan. Adres: Louise de Colignylaan 2, 4461 SP Goes.
Thuisgekomen: mevr. M.A. Bom-van de Velde, Steeweg 19, 4401 AN en Nelleke Feskens-Paauwe. Violenlaan

14, 4401 HR.
Huwelijksjubileum: Het echtpaar Paauwe-Schrijver, Margrietstraat 5, 4401 EX hoopt 27 maart 60 jaar

getrouwd te zijn. Wij willen hen hiermee feliciteren.

Komende erediensten,
Goede Vrijdag 30 maart 19:30 uur: mw. ds. B.M. Van Ginhoven uit Ouwerkerk,
viering Heilig Avondmaal
Zondag 1 april 1e Paasdag 10:00 uur: Kand. H.Z.Klink uit Ouddorp
10:00 uur: ds.H.J.Inkelaar uit Oudenbosch
Palmzondag
Organist : Joël Boone
Mededelingen van de kerkenraad

Lezingen: Marcus 12:13 – 17 en 1 Petrus 2:13 – 17

Zingen aanvangslied: Psalm 147: 1, 7

Zingen: Psalm 8: 3, 4, 5, 6

Stil gebed

Verkondiging

Votum en groet

Zingen: Lied 146c: 1, 2, 3

Zingen: Lied 557

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Verootmoedigingsgebed

Inzameling der gaven
1e Els van Teijlingen z.o.z.
2e Kerkelijk Centrum

Genadeverkondiging
Zingen: Psalm 65: 2
Wetslezing (Psalm 101)
Zingen (met kinderen) Lied 555
Gesprek met de kinderen

Hierna gaan de kinderen naar de
kindernevendienst
En de jongeren naar hun jongerendienst.

Slotlied: Lied 939
Zegen
Zingen: Lied 415: 3
Uitgangscollecte: Onderhoud kerkgebouw
Orgelspel

Gebed bij de opening van het woord

Wilt u zo vriendelijk zijn deze zondagbrief in te leveren of a.s. Vrijdag weer mee te nemen !

z.o.z.

Diaconiecollecte is voor: Els van Teijlingen
Het runnen van Amecet is voor kinderen die veelal aids hebben en als wees binnen gebracht worden. Ze verblijven
daar een poosje en gaan daarna wanneer ze stabiel zijn vaak terug naar de familie.
Het werk is opgezet vanuit de stichting Youth with a Mission, waar Els van Teijlingen sinds 1997 in Oeganda voor
werkt. Zij werkte eerst met volwassen AIDS patienten maar zag steeds meer kinderendie tussen wal en schip
dreigden te raken. Dat was het moment om het amecetwerk te beginnen. Het eerste huis werd in 2001 geopend.
Zo kreeg het Evangelie ook hier handen en voeten...`Het begon met een meisje wat door haar oom letterlijk`dood
ding` genoemd werd´ vertelt Els. ´ik kon dat beeld niet loslaten en dacht: nee, ze is en blijft een mens! Nu
hebben we een mooi complex en veel manieren van begeleiding en kunnen deze kinderen een mooie tijd geven. Ik
vergelijk ze wel eens met de bloem `Morning Glory` die hier ook in de heg groeit. Het zijn ééndagsbloemen, maar
ze zijn schitterend. Zo is het ook met de meeste kinderen met AIDS:ze leven kort maar ze blijven in Gods ogen
schitterend en wij mogen ze dat laten merken...zelfs als ze in onze handen sterven.´ Amecet betekent
´schuilplaats´ in het Atesso, de lokale taal van Noord oost Oeganda.

Goede Vrijdag 30 maart 19:30 uur

mw. ds. B.M. Van Ginhoven Ouwerkerk
Viering Heilig Avondmaal
Organist: Youri van Dijken
Medeliningen van de Kerkenraad
Zingen : Psalm 22: 1, 2 'Mijn God, waarom verlaat
Gij mij ? Nochtans op u steunt ons vertrouwen'
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 22: 3, 4 en 5 'Mijn God, ik lig
machteloos teneer. Gij die mijn ogen 't levenslicht
ontsloot. Ik ben alleen als in een leeuwenkuil'

Zingen Lied: 578: 1, 2, 5 en 6 'O kostbaar kruis,
o wonder Gods'
Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal
Inzameling der gaven
1e M.A.F. (Mission Aviation Fellowship) z.o.
2e Kerkelijk Centrum
Zingen Lied 377: 1, 2, 3, 4 en 5 'Zoals ik ben kom ik

Avondmaalsgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Gebed om verootmoediging en om de
hulp van Gods Geest Nodiging
Schriftlezing: Joh 19: 16b – 30 'Jezus gekruisigd'
Zingen Psalm 22: 6, 7, 8 en 13 'Ik vloei daarheen
als water in het zand.Het grauw dringt op als
honden van rondom.
O blijf mij niet ver, mijn God en Heer'

nabij''

Gemeenschap van brood en wijn
Dankzegging na de maaltijd
Zingen Lied: 575: 1, 4 en 6 'Jezus leven van ons leven'
Zegen

Zingen Lied 415: 3
Prediking: 'Het kruis van Golgotha,
Uitgangscollecte : Ondehoud kerkgebouw
logo van de kerk'.
Orgelspel

De Diaconiecollecte is voor: M.A.F. (Mission Aviation Fellowship)
MAF (Mission Aviation Fellowship) is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met vliegtuigen en
communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1000 (hulp)organisaties
doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke 5 minuten stijgt ergens ter wereld een MAF vliegtuig
op om te helpen.

