
Kerkelijk Leven nr. 10 
 
Zondag 5 juni Pinksterzondag 
10.00 uur ds. J. Wouters, Middelburg 
Crèche: Emmely Mol en Marina Mol; Kindernevendienst 
Collecte: 1. Kerk in Actie, 2. Jeugd- en Jongerenwerk, 3. Onderhoud kerkgebouw 
 
Zondag 12 juni Heilig Avondmaal 
10.00 uur ds. W.J. v.d. Griend 
Crèche: Marije Vogelaar en Angelique Verburg; Kinder- en jongerennevendienst 
Collecte: 1. Open Doors, 2. Onderhoud kerkgebouw, 3. Kerkbeheer 
19.30 uur gebedsbijeenkomst 
 
 
Bij de diensten 
Op zondag 5 juni a s., op Pinksterzondag, hoopt ds. J. Wouters uit Middelburg in de morgendienst 
voor te gaan. We heten hem van harte welkom in ons midden. Het Pinksterevangelie zal klinken 
en samen vieren we met Gods wereldwijde kerk dat de gaven van de Heilige Geest aan mensen 
worden gegeven. Daar moeten we het van hebben in alle dingen: als mens en als gemeente ! 
 
Zondag 12 juni a.s. lezen we verder in het Pinksterevangelie en horen we hoe men in de begintijd 
van de kerk door de Heilige Geest in beweging wordt gezet. Gevolgen worden zichtbaar en 
merkbaar en de verwondering bij velen is groot. Hoe is het met die verwondering vandaag ? Die 
mag er die zondag zeker zijn, omdat we dan samen de maaltijd van de Heer vieren ! 
Verwondering: dat de Heer ons opnieuw nodigt aan Zijn tafel, waar brood en wijn wordt gedeeld.. 
 
We hopen dat we samen goede zondagen en gezegende diensten mogen beleven ! 
 
Uit de pastorie 
Hopelijk genieten u en jullie ook zo van het mooie lenteweer in de afgelopen tijd. In de pastorietuin 
wordt het daardoor steeds mooier. We staan verwonderd over wat er allemaal weer gaat groeien, 
groter wordt, groener, sterker… Het meeste staat er mooi bij. Hoe kan dat met die droogte van de 
laatste tijd? Het is omdat wortels lang genoeg blijken om voldoende vocht en voeding te vinden! 
Verwondering… dat geldt zeker voor het begin van een nieuw mensenleven. Kleindochter Stella is 
een groot geschenk, dat éérst! Daarbij staan we verwonderd hoe snel alles gaat, hoe ze groeit, 
reageert, begint te herkennen, lacht en plezier heeft: We zijn er gelukkig mee! Geluk dat we delen 
groeit groter… 
Groeien kan ook in geloof: dat is bijzonder om mee te maken. Meestal leren we over geloof van 
jongsaf, de ‘wortels’ van ons geloof gaan terug tot onze opvoeding, onze schooltijd. Door wat we 
mee krijgen aandacht te geven, er mee bezig te zijn, gaat het groeien: ontdek je steeds meer over 
geloof als relatie met God, die er altijd bij is… Wie minder of niet meer met geloof bezig is, draagt 
wel altijd bij zich wat hij/zij heeft mee gekregen. Door iets wat gebeurt, door wat je méémaakt kan 
het zo weer gaan groeien: wonderlijk is dat! Daar werkt de Heilige Geest, de Geest van 
Pinksteren, die ons helpt en wijst. Door geloof zet Hij ons in beweging, leert ons in verwondering 
om ons héén kijken naar al het moois om ons héén! Hij inspireert ons tot dankbaarheid aan de 
Heer die ons dit alles geeft. Geloof kan wortelen en groeien dankzij de bron waaruit wij putten: 
Jezus, de Levende. Aan Hem alle eer!  
         ds. W.J. van de Griend 



College van Kerkrentmeesters 
Collecten: 
Als u thuis meekijkt naar de dienst, kunt u ook uw gift voor de twee doelen van de 
kerkrentmeesters bestemmen; het bankrekeningnummer is NL55 RABO 0373 7333 72 t.n.v. CVK 
Hervormde Gemeente Yerseke. Wilt u bij het overmaken in de omschrijving vermelden Collecten 
kerk? Met dank voor uw bijdragen 
 
Diaconie: 
Beschrijving diaconiecollectes: 
5 juni                            Bijbel brengt arme boeren in actie in Zuid-Afrika 
Vandaag vieren we Pinksteren: het feest waarin God ons Zijn Geest gaf. Hoe mooi en belangrijk is 
het om begeesterd te raken. Gods Geest kan ons helpen bergen te verzetten. Gods Geest geeft 
ons hoop. Pinksteren is een feest van hoop.  
Vandaag collecteren we via Kerk in Actie voor mensen in Zuid-Afrika, in KwaZulu-Natal, die alle 
moed verloren waren. Ze leven al generaties lang in armoede en weten soms niet hoe ze dit ooit 
kunnen doorbreken. Een Zuid-Afrikaanse organisatie weet hun wanhoop om te zetten in hoop en 
actie. Ze brengen mensen bij elkaar en gaan eerst samen de Bijbel lezen. Verhalen die hen 
inspireren en laten zien dat God mensen kracht geeft in moeilijke omstandigheden. Daarna leren 
ze hen hun grond te verbeteren en te bewerken, waardoor hun voedselopbrengst verhoogt. Ze 
leren kleine handeltjes op te zetten. En als ze zien dat hun leven erop vooruit gaat en dat goed 
samenwerken loont, raken ze begeesterd. Steun dit hoopvolle werk in Zuid-Afrika.  
 
12 juni                            Geheime gelovigen in Azië 
Het is vandaag de Zondag voor de Vervolgende Kerk. ‘Als we aanbidden, maken we geen geluid. 
Om geen aandacht te trekken, klappen we niet in onze handen. We zitten gewoon samen aan 
tafel. Alsof we thee drinken’, zo vertelt Roeslan uit Centraal-Azië. Op het platteland daar ligt het 
gevaar om als christen ontdekt te worden om de hoek. In deze gebieden leven veel moslims die 
traditioneel weinig op hebben met bekering tot een ander geloof. Thuiskerken komen alleen in het 
geheim bijeen. Komt er een rondreizende prediker langs, dan trekken de heimelijke kerkbezoekers 
daar graag drie dagen van onderwijs en aanbidding voor uit. Roeslan is al zestien jaar betrokken 
bij deze pastorale bediening, gesteund door een team en door Open Doors. Contact zoeken met 
elkaar is riskant. ‘Wie zijn huis openzet, moet absoluut een serieuze gelovige zijn. Want het risico 
van vervolging is reëel’, zo benadrukt Roeslan. Toen men er lucht van kreeg dat Roeslan, zijn 
moeder en zus bekeerd waren tot het christelijke geloof, verbrak hun familie alle banden met hen. 
Daarmee hield de golf van afkeer en afwijzing niet op. Roeslans dochtertje kreeg op school te 
maken met pestgedrag toen ze wilde vertellen over de Jezus. Ook thuis was zijn gezin niet veilig. 
Ruiten werden ingegooid, het huis gemolesteerd. In enkele dorpen kregen christelijke gezinnen 
van moslimgeestelijken te horen dat hun kinderen niet meer welkom waren op school. Daarnaast 
werd hen verboden om hun vee te laten grazen waar moslims hun schapen en koeien weidden. 
Ook kregen ze geen water om hun akkers te irrigeren. Steun het werk van Open Doors om de 
geheime gelovigen in Azië te kunnen helpen. 
 
Projectbus MAF  
Ook brengt de Diaconie het project MAF onder uw aandacht. Maak uw gift hiervoor over onder 
vermelding van ‘MAF’. 
 



Wilt u deze doeleinden steunen? Maak dan eventueel uw bijdrage over op rekeningnummer 
NL08 RABO 0373 9061 02 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Yerseke o.v.v. de collectedatum. De 
diaconie bedankt u voor uw gaven. 
 
ZWO 'Yerseke voor Moqimi' fietstocht met maaltijd 
Bijgaand bij dit kerkblad vindt u het informatieblad met opgaveformulier om mee te doen met de 
fietstocht en/of aansluitend een maaltijd. U kunt zich opgeven via de mail: info@moqimi.nl of via 
het formulier. Zie verdere informatie op het bijgevoegde formulier. 
We hopen op een zonnige en gezellige fietstocht. U bent verzekerd van een heerlijk hapje en 
drankje onderweg en een mooie route van zo'n 35 km. Tot dan! 
Hartelijke groet, 
Namens de ZWO commissie, Dick Bijl en Erika de Kok. 
 
Kringloopwinkel 
In augustus 2021 zijn we met een aantal gemeenteleden voorzichtig gestart met kringloopwinkel 
Môk-ôk-èh. Voornamelijk als doel om de ingezamelde goederen in het voorjaar van 2020 te 
verkopen. Deze goederen stonden al anderhalf jaar in de opslag bij Dirk van der Jagt, maar 
vanwege de coronamaatregelen kon er geen rommelmarkt georganiseerd worden. Doordat het 
pand aan Dreef 4 eigendom is van onze gemeente en het op dat moment leegstond, hoopten we 
de goederen daar te verkopen. Niet vermoedend uiteraard dat de winkel een dusdanig succes zou 
worden, dat inmiddels ook de voorraad goederen eerder toe- dan afgenomen is. Want naast dat 
we vele klanten  We wisten destijds dat we tijdelijk het pand aan de Dreef konden gebruiken en nu 
is het zover: op zaterdag 18 juni zal de kringloopwinkel voor het laatst geopend zijn op het huidige 
adres. De komende tijd zullen we u op de hoogte houden over de heropening in het nieuwe pand 
aan de Wijngaardstraat en over de mogelijkheden tot het inleveren van goederen en kleding. Maar 
tot die tijd hopen we velen van u nog te mogen begroeten aan de Dreef, waar op 4 juni ook een 
kraam buiten staat tijdens de jaarmarkt. Graag tot ziens! 
 
Bingo 
Het team van de Haven gaat weer een bingoavond organiseren. Wanneer? Op vrijdag 10 juni. 
Waar? K.C. De Haven aan de Paardenmarkt. Hoe laat? 20.00 uur (zaal open 19.30 uur). 
Kosten? 10 euro voor 6 rondes. Opbrengst? De helft voor de vluchtelingen uit Oekraïne hier in 
Yerseke en de andere helft voor de Haven. Van harte welkom! 
 
Tenslotte 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 12 juni (voor 3 weken) bij Sylvia 
van Stee (scribahervormdyerseke@gmail.com).  


