
Kerkelijk Leven nr. 12 
 
Zondag 10 juli 
10.00 uur ds. R. Koreneef, Balen, België 
Crèche: Fam. van den Berge; Kinder- en Jongerennevendienst 
Collecte: 1. Jemima :2. Ouderenpastoraat, 3. Onderhoud kerkgebouw 
19.30 uur gebedsbijeenkomst 
Zondag 17 juli 
10.00 uur ds. B. de Haan, Nieuw- en Sint Joosland 
Crèche: Erika de Kok en Marieke Praat; Kindernevendienst 
Collecte: 1. De Hoop, 2. Instandhouding eredienst, 3. Kerkbeheer 
Zondag 24 juli 
10.00 uur ds. L.C.P. Deventer uit Kapelle 
Crèche: Rosemieke de Kramer en Valerie Timmerman; Kindernevendienst 
Collecte: 1. Stichting Op je gemak, 2. Kerkelijk Centrum “De Haven”, 3. Onderhoud kerkgebouw 
 
 
Bij de diensten 
In deze periode van vakantie hebben we gastvoorgangers, die al meerdere keren bij ons zijn 
voorgegaan. We hopen dat we samen goede zondagen en gezegende diensten mogen beleven ! 
Zomerstop Zondagsbrief 
In de vakantie  van de lagere school is een zomerstop in het verzorgen van de Zondagsbrief. Dit 
geeft 6 weken (24 juli tot en met 28 augustus) rust voor de makers en bezorgers van de 
zondagsbrief. We bedanken hen voor de overige weken in het jaar dat zij dit zo trouw doen. 
 
Vertrouwenspersonen Veilige Gemeente 
Naast twee diaconale vertrouwenspersonen heeft onze gemeente twee vertrouwenspersonen, 
een vrouw en een man, waar gemeenteleden bij terecht kunnen als zij een ervaring of zorg willen 
bespreken over grensoverschrijdend gedrag. Onderaan deze pagina vindt u hun contactgegevens. 
Onze gemeente kiest ervoor een veilige gemeente te zijn voor alle leden. Dat betekent dat we 
elkaar met respect behandelen en dat mensen met een speciale taak of functie geen misbruik 
maken van hun positie. We denken dan aan vormen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, 
intimidatie en dreiging binnen de kerkelijke gemeenschap. 
Om een veilige gemeente te zijn voor alle leden spreken we regelmatig in bijeenkomsten en 
vergaderingen over wat veilig en respectvol betekent in onze onderlinge contacten. De 
vertrouwenspersonen helpen ons hierbij.  
De vertrouwenspersonen kennen het gemeenteleven en kerkenwerk (maar maken geen deel uit 
van onze gemeente). Om de vertrouwelijkheid te garanderen staan ze op afstand van de 
gemeente. U kunt bij hen terecht met uw verhaal, vragen, vermoedens en meldingen. 
Afhankelijk van de situatie kan de vertrouwenspersoon verwijzen, de melder bijstaan in 
gesprekken met anderen en bij aangiftes en klachtenprocedures. Zij doen geen werk waar 
anderen in gespecialiseerd zijn. Dat betekent dat zij niet aan waarheidsvinding doen, zij gaan niet 
zelf op onderzoek uit, zij zijn geen therapeut, mediator, pastoraal medewerker of advocaat, zij zijn 
geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten. Zij staan naast het gemeentelid dat zich 
bij hen meldt en ondersteunen die persoon. 
De vertrouwenspersonen zijn voor hun taak toegerust en ervaren. Uw verhaal is bij hen in veilige 
handen en wordt niet met anderen gedeeld zonder uw toestemming. 
U kunt zelf kiezen met wie u contact opneemt.  



                                                              

Mw Inge van Eck                                                           Dhr Jaap de Graaf 
Tel.  06 51362233                                                         Tel. 06 51835100   
E-mail: ingevaneck@zeelandnet.nl                               E-mail: degraaf@zeelandnet.nl 
(voormalig geestelijk verzorger van Ter Valcke,            (voorheen huisarts in Driewegen) 
centrum voor zorg en revalidatie in Goes) 
 
College van Kerkrentmeesters 
Het totaalbedrag van de tellingen op 20 mei was € 763,75. 
De bestemming was voor de volgende collecten; Kerkbeheer € 442,20; Onderhoud kerkgebouw 
203,80; K.C. De Haven € 117,75. 
De opbrengst van de kringloopwinkel in week 18 en 19 was € 2.016,65. 
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: 
Projecten/Giften: 
Kerkradio                    €     20,00 
Bloemendienst Diaconale collectes mei (totaal): 
1 mei   Diaconie                        €   282,50 
8 mei   Noodhulp Nigeria          €   230,25 
15 mei Stg Chris en Voorkom! €    284,05 
22 mei Moqimi                          €    332,70 
26 mei Mission to Seafarers     €    200,75 
29 mei Jeugddiaconaat PKN    €    297,15 
via: 
- Mevrouw Hoogstrate         €      10,00 
- Mevouw Pekaar                  €      10,00 
Opbrengst koekverkoop Stichting. Jarige Job 
De koekverkoop na de Brugdienst van 19 juni heeft € 262,75 opgebracht voor het nieuwe 
doeleind: Stichting Jarige Job. 
10 juli                        Jemima 
Op een heuvel tussen Jeruzalem en Bethlehem in het dorpje Beit Jala staat "House Jemima", een 
"thuis" voor Arabische kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige 
handicap. In de loop van de jaren is er naast woonzorg ook dagbesteding en thuis begeleiding bij 
gekomen. Zorg, begeleiding en onderwijs worden geboden vanuit een christelijke attitude van 
liefdevolle betrokkenheid. In het tehuis werken lokale Arabische medewerkers samen met 
deskundige (in de zorg opgeleide) vrijwilligers uit diverse landen, waaronder Nederland. Jemima 
bestaat dit jaar 40 jaar. Huisvesting, maaltijden, ziekenhuisopnames, medicijnen, therapieën: 
zomaar een greep uit de benodigdheden van de bewoners. Ze hebben hun hele leven intensieve 
zorg nodig. Het huisvesten van meervoudig beperkte kinderen en jongvolwassenen is erg 
kostbaar. Daarom is financiële steun erg nodig.  



17 juli                        De Hoop 
De Hoop ggz helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met 
psychische of verslavingsproblemen op weg naar herstel. 
De Hoop ggz biedt hulp bij zowel milde problematiek als bij ernstige problematiek. Ook zijn er 
verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen. Omdat ieder mens anders is, 
zoeken ze in overleg welke hulp het beste bij de hulpvraag past. De Hoop en kerken zijn eigenlijk 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit voert terug naar het ontstaan van deze organisatie. In 
1975 voelde een aantal christenen in Dordrecht zich erg betrokken bij het lot van verslaafden in 
hun samenleving. Gesteund door de plaatselijke kerken besloten zij een opvang voor deze 
kwetsbare doelgroep op te zetten. Dat werd De Hoop.  
24 juli                     Stichting op je Gemak 
Op deze zorgboerderij in ons dorp is er een dagbesteding voor kinderen en volwassenen. Er zijn 
veel mogelijkheden voor dagbesteding, begeleiding en manegelessen. Wij doen activiteiten met 
paarden, maar doen ook veel op het gebied van outdoor en scoutingactiviteiten, spelletjes en 
knutselen. Dit alles gebeurt in een ontspannen omgeving, waar je je “op je gemak” mag voelen. 
Deze stichting is voor haar voortbestaan mede afhankelijk van giften en sponsoring. De stichting 
ontvangt alleen een vergoeding voor de begeleiding, maar heeft echter veel meer kosten.  
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! Maak uw gift hiervoor over onder vermelding van ‘Stichting. Jarige Job’. 
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. 
 
De kerk gaat deze zomer weer open! 
Van woensdag 13 juli t/m zaterdag 10 september 2022 (open monumentendag) staan de deuren 
van ons kerkgebouw weer open. Op woensdagen en zaterdagen van 11.00 tot 15.00 uur zijn 
enthousiaste vrijwilligers aanwezig om belangstellenden gastvrij te ontvangen en eventuele 
vragen te beantwoorden. 
Tentoonstelling  
Het thema van de tentoonstelling dit jaar is: ‘De kleurrijke schepping’. Schilderclub ‘De 
Ontmoeting’ van Woonzorgcentrum Gasthuis in Goes zal schilderijen tentoonstellen. 
Leanne Neels uit Yerseke zal pastel- en  grafiettekeningen van portretten en dieren tentoonstellen. 
U bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen. 

Hartelijk groet van de Missionaire Werkgroep 
 
De Schakel 
Juli en augustus is er geen uitzending van De Schakel. 
 
Speciale Johannes de Heer zangdienst 
Op vrijdag 18 juli is er om 19.30 uur weer een speciale Johannes de Heer Zangdienst in de kerk 
van de Vrije Evangelische Gemeente aan de Kaaistraat. Iedereen is van harte welkom en de 
toegang is vrij. Op deze avond hopen we weer vele vertrouwde liederen te zingen uit de geliefde 
zangbundel. Tim Schakel zal een korte meditatie houden over het thema “Waarheen pelgrims, 
waarheen gaat gij?. Kom en neem gerust anderen mee. 
 
 
 



	
Vakantie Bijbel Week 2022        
Van dinsdag 30 augustus t/m vrijdag  2 september 2022 wordt weer de jaarlijkse Vakantie Bijbel 
Week gehouden op het terrein van de Scouting aan de Burenpolderweg in Yerseke. 
Elke morgen kunnen de kinderen, in de leeftijd van de basisschool, van 09.30 uur tot 11.45 uur 
terecht voor een programma rond een thema. Dit jaar is het thema Alles Andersom. Er wordt 
geknutseld, getimmerd,  gespeeld en gezongen. Behalve de ochtenden is er op woensdagavond 
van 19.00 tot ca. 20.30 uur stokbrood bakken. Bij slecht weer Bingo. Op deze avond zijn 
belangstellenden van harte welkom om een kijkje te komen nemen! Op vrijdagochtend zal Matthijs 
Vlaardingerbroek een leuke en interactieve voorstelling voor de kinderen verzorgen, die 
tegelijkertijd een krachtige Bijbelse boodschap heeft afgestemd op het thema van de Vakantie 
Bijbel Week. In deze voorstelling kijken we naar de gelijkenis van de verloren zoon, waarin Jezus 
alles op zijn kop zet. Het gaat helemaal andersom!  
Deze week wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken uit Yerseke,  de  Vrije Evangelische 
Gemeente, de Hervormde Gemeente Yerseke, de Gereformeerde Kerk, en de Hervormde 
Gemeente Rehoboth. Vooraf aanmelden is niet nodig. Kom jij ook?     
Wilt u/jij ons komen helpen!  U/jij kunt/kan zich aanmelden bij Willeke van der Kuijl per mail: 
vdkuijl@zeelandnet.nl of bellen naar 06 - 34 41 45 28.        
 
AGENDA 
Woensdag 13 juli 19.00 uur Bijbellezing Moerzicht door Dick Castel, Zang en muziekavond m.m.v. 

koor en korps Leger des Heils 
Woensdag 20 juli 19.00 uur Bijbellezing Moerzicht ds. v.d. Griend 
Dinsdag     26 juli 19.15 uur Kerkenraad 
Woensdag 27 juli 19.00 uur Bijbellezing Moerzicht ds. van Krimpen 
 
Tenslotte 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 24 juli (voor 3 weken) bij Sylvia 
van Stee (scribahervormdyerseke@gmail.com).  


