
Kerkelijk Leven nr. 13 
 
Zondag 31 juli 
10.00 uur ds. P. de Graaf Kruiningen 
Crèche: Leonie Krijger en Tamara van Houte; Kindernevendienst 
Collecte: 1. Bartiméus Fonds, 2. Jeugd- en jongerenwerk, 3. Kerkbeheer 
Zondag 7 augustus koffiedrinken na de dienst 
10.00 uur ds. W.J. van de Griend 
Crèche: Anne-Wil Boone en Nicky Hazeleger; Kindernevendienst 
Collecte: 1. Diaconie, 2. Onderhoud kerkgebouw, 3. Kerkbeheer 
Zondag 14 augustus Doopdienst 
10.00 uur W.J. v.d. Griend 
Crèche: Emmely Mol en Marina Mol; Kindernevendienst 
Collecte: 1. De kerk staat op tegen armoede in dorpen in Egypte, 2. Kerkelijk Centrum “De 
Haven”, 3. Onderhoud kerkgebouw 
19.30 uur gebedsbijeenkomst 
 
 
Bij de diensten 
Zondag 31 juli a.s. hoopt ds. P. de Graaf uit Kruiningen bij ons voor te gaan. Hij was al vaker onze 
gastpredikant en wij heten hem daarom opnieuw van harte welkom in ons midden. Wat de 
lezingen zullen zijn in deze dienst is op dit moment nog bij ons niet bekend. 
Zondag 7 augustus lezen we uit Genesis 32. Daarin gaat het over Jakob, die op de terugweg naar 
Kanaan een bijzondere ontmoeting heeft in de nacht. Er is ook een gevecht, maar met wie 
eigenlijk? En wat betekent dit voor ons vandaag? Dat hopen we samen te ontdekken! 
Zondag 14 augustus a.s. hopen we samen te zijn in een feestelijke dienst rondom de bediening 
van de Heilige Doop die is aangevraagd door Mark en Tamara van Houte, voor hun dochtertje 
Olivia, door Jan-Willem en Evelien Koutstaal voor hun dochtertje Sofie, door Arnoud en Elvira van 
de Griend voor hun dochtertje Stella en door Michel en Carolein de Rooij voor hun zoontje Jim. 
Geweldig om dit als gemeente weer mee te maken: samen herinnerd worden aan Gods beloften 
aan mensen. We lezen uit Marcus 2. Het gaat over de vier vrienden die hun zieke kameraad willen 
helpen. We horen wat ze gaan doen en wat wij daarvan kunnen leren.  
We hopen dat we samen goede zondagen en gezegende diensten mogen beleven ! 
 
Uit de pastorie 
Het is vandaag bij ons de eerste dag van de zomervakantie voor leerlingen van de basisscholen. 
Het voortgezet onderwijs was al eerder vrij. In een vakantie heb je tijd voor andere dingen. Het is 
fijn om er met elkaar op uit te gaan: op vakantie naar de camping, een huisje, een logeeradres etc. 
Op de plaatsen waar je komt, zie je weer andere dingen dan thuis: dat is ook leerzaam. Je komt 
soms ook op plekken waar mensen het minder hebben dan wij. Dat maakt ons hopelijk ook 
dankbaar: dat je op vakantie kunt gaan waar anderen dat niet kunnen. Laten we hen niet 
vergeten: stuur een kaartje, laat iets van je horen, leef mee: met mensen om je heen; dan heeft 
ieder (waar je ook bent) hopelijk een goede zomer ! Voor ieder die op vakantie gaat en ook voor 
ieder die thuis is / blijft: een hartelijke groet vanuit de pastorie !  
         ds. W.J. van de Griend 
 
College van Kerkrentmeesters 
Het totaalbedrag van de tellingen op 2 juni was € 1.032,95. 
De bestemming was voor de volgende collecten; Kerkbeheer € 366,85; Onderhoud kerkgebouw 
304,80; K.C. De Haven € 361,30. 
De opbrengst van de kringloopwinkel in week 20 en 21 was € 1.884,40. 



Op 17 juni was het totaalbedrag € 608,65. 
De bestemming was voor de volgende collecten; Kerkbeheer € 88,20; Onderhoud kerkgebouw 
324,25; Jeugd- en jongeren € 196,20. 
Op15 juli was het totaalbedrag € 969,42. 
De bestemming was voor de volgende collecten; Kerkbeheer € 287,15; Onderhoud kerkgebouw 
245,20; Energiekosten € 104,49; Ouderenpastoraat € 122,02; K.C. De Haven € 210,65. 
De opbrengst van de kringloopwinkel in week 22 – 24 was € 2.430,30. 
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: 
Diaconale collectes juni: 
5 juni    Boeren in Afrika KIA      €  369,95 
12 juni  Open Doors                   €  279,77 
19 juni  Stg. Jarige Job               €  502,05 
26 juni  Yerseke helpt Oekraïne €  393,30 
Beschrijving diaconiecollectes: 
31 juli                    Bartiméus Fonds 
Bartiméus is vernoemd naar de bekende blinde bedelaar uit het Bijbelverhaal in het nieuwe 
testament. Met Jezus als hun inspiratiebron ziet Bartiméus het als hun missie om zich sterk te 
maken voor mensen met een visuele beperking. Ze laten zich daarbij dankbaar inspireren door 
Jezus zelf, die juist oog had voor de zwakkeren en zieken. Het Bartiméus Fonds wilt dan ook dat 
slechtziende en blinde mensen voluit kunnen meedoen in de samenleving. Dat hun levenslust en 
hun talenten volledig tot hun recht kunnen komen. Deze collecte is daarom bestemd voor 
onderzoek, onderwijs, hulpmiddelen en begeleiding waarmee voor mensen met een visuele 
beperking het verschil wordt gemaakt.   
7 augustus            Diaconie    
14 augustus          De kerk staat op tegen armoede in dorpen in Egypte           
Op het uitgestrekte platteland van Egypte is de armoede groot. De werkloosheid is enorm en 
inwoners hebben nauwelijks toekomstperspectief. BLESS, de diaconale organisatie van de 
Koptisch-Orthodoxe Kerk, wil de leefomstandigheden in arme dorpen verbeteren door 
economische ontwikkeling te stimuleren.  
De armste inwoners krijgen hulp om stroom en water te kunnen betalen en dorpelingen kunnen 
een microkrediet aanvragen om een eigen bedrijfje te starten. Dankzij een eigen inkomen, 
kunnen hun kinderen naar school en vertrekken minder jongeren naar de stad of het buitenland 
om daar hun leven op te bouwen. 
Sabah Goda begon dankzij het microkrediet van de kerk een kleine cateringzaak, waar ze bonen 
en falafel verkoopt. Met haar inkomen kan ze de noodzakelijke medische behandeling van haar 
dochter betalen. Kerk in Actie steunt het diaconale werk van de Koptisch-Orthodoxe kerk in 
Egypte, die mensen helpt om in hun dorpen de armoede te lijf te gaan.  

 

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 ‘Stg. 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. 



 
Verjaardagfonds 
De telling over het tweede kwartaal van het verjaardagfonds bedroeg € 1370,76 
Alle gevers en vrijwilligers hartelijk dak voor  dit mooie bedrag 
We kunnen hier weer leuke projecten mee ondersteunen. 
 
AGENDA 
Iedere woensdag en zaterdag van 10.00 – 15.00 uur Open Kerk in ons kerkgebouw 
Woensdag  27 juli          19.00 uur Bijbellezing Moerzicht door Ds. van Krimpen Ger. Gemeente 
Woensdag   3 augustus 19.00 uur Bijbellezing Moerzicht door Dick Castel Leger des Heils 
Woensdag 10 augustus 19.00 uur Bijbellezing Moerzicht door ds. Westerneng Ger. Kerk 
 
Tenslotte 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 14 augustus (voor 3 weken) bij 
Sylvia van Stee (scribahervormdyerseke@gmail.com).  
 

Mosselverkoop ZWO ‘Yerseke voor Moqimi’   
Echte Zeeuwse Mosselen…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer: D.V. zaterdag 3 september van 10.00 uur tot 12.00 uur 
Waar: Kerktuin Hervormde Kerk in Yerseke 
Prijs: 8 euro per kilo. Bij 10 kilo 75 euro. 
Gewicht: te koop per 1 kg, 2 kg, 5 kg of 10 kg 
Mosselgroente: 1,25 euro 
Bestellen: geef uw bestelling uiterlijk 30 augustus door via info@zwoyerseke.nl of bel naar Nellie 
Kooijman: 0613118119 
Geef hierbij uw naam, telefoonnummer en aantal kg met of zonder groente door.  

Bij goed weer is er weer koffie met gebak in de kerktuin!!! 
Voor inwoners Krabbendijke, Kruiningen, Waarde en Oostdijk 
Bestel dan via het bestelformulier of via info@moqimi.nl  
Uw bestelling word thuisbezorgd 
 


