
Kerkelijk Leven nr. 14 
 
Zondag 21 augustus 
10.00 uur ds. C.M. Baggerman-van Popering, Krimpen aan de IJssel 
Crèche: Marije Vogelaar en Angelique Verburg; Kindernevendienst 
Collecte: 1.Gevangenzorg Nederland, 2. Energiekosten, 3. Kerkbeheer 
Zondag 28 augustus  
10.00 uur ds. W.J. van de Griend 
Crèche: Linsey Hoogstrate en Melissa de Leeuw; Kindernevendienst 
Collecte: 1.Kledingbank Zeeland, 2. Onderhoud kerkgebouw, 3. Kerkbeheer 
Zondag 4 september 
10.00 uur ds. H.J. Reinders, Driebergen 
Crèche: Fam. van der Jagt, Kinder- en jongerennevendienst 
Collecte: 1.Diaconie, 2. Kerkelijk Centrum “De Haven”, 3. Kerkbeheer 
 
 
Bij de diensten 
Zondag 21 augustus a.s. hoopt ds. C.M. Baggerman-van Popering uit Krimpen aan de IJssel bij 
ons voor te gaan. We heten haar als vrouw van onze vorige predikant van harte welkom in ons 
midden. Wat de lezingen zullen zijn in deze dienst is op dit moment nog bij ons niet bekend. 
Zondag 28 augustus lezen we uit Markus 5 over hoe Jezus een menigte mensen te eten geeft. 
Dat terwijl er eigenlijk niets in voorraad was. Maar wanneer Jezus begint met delen, dan komen 
mensen niet tekort. Wat deelt Jezus vandaag? En hoe betrekt Hij ons daarbij? Het zijn 
interessante vragen om bij stil te staan. 
Zondag 4 september a.s. hoopt onze oud-predikant ds. H. Reinders uit Lisse bij ons voor te gaan. 
Het is al wat langer geleden dat hij in ons midden was en wij heten hem van harte welkom in ons 
midden. Wat de lezingen zullen zijn in deze dienst is op dit moment nog bij ons niet bekend. 
We hopen dat we samen goede zondagen en gezegende diensten mogen beleven ! 
 
Uit de pastorie 
We beleven met elkaar een heel uitzonderlijke zomer: allerlei records moeten worden bijgesteld 
en het zomerweer is volop in het nieuws. Dat is omdat alles twee kanten heeft. Veel mensen 
genieten van het mooie weer: zelfs in Nederland al weken strak  blauwe luchten en stralende zon: 
perfect vakantieweer! Tegelijk is het lastig voor wie er niet goed tegen kan (als je ziek of 
kwetsbaar bent) Bovendien zorgt de droogte voor boeren en tuinders voor steeds meer 
problemen. Dat merk je ook in je eigen tuin: daar is regelmatig extra water nodig. Sommige 
planten en struiken hebben het moeilijk, maar andere staan er best wel goed bij. Hoe kan dat? Die 
planten wortelen dieper en vinden dus daar voeding. Dat doet mij denken aan dat beeld van een 
bron, waarover je ook in de Bijbel leest. In de diepte van de put water te vinden, dat valt soms niet 
mee. Het kost moeite…Zo kost het soms (om allerlei redenen) ook moeite het in ons geloof en 
vertrouwen op God vol te houden… Daarin kan ook droogte zijn. Dan hebben we diepere 
geloofswortels nodig, zodat je bij de bron van ‘lévend water’ komt.. Door Hem en de kracht van 
Zijn liefde, kunnen we in alle dingen steeds een bron van zegen voor elkaar zijn !   
         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: 
Diaconale collectes juli: 
3 juli   Diaconie                     € 226,71 
10 juli Jemima                          € 321,71 
17 juli De Hoop                        € 269,95 
24 juli Stg. op je gemak           € 245,19 
31 juli Bartiméus Fonds           € 250,25 
Projecten/Giften: 
Jeugdproject/Zending        €  55,65 
Kerkradio                    €148,80 
Bloemendienst via mw. Boone €   10,00 
Jongerennevendienst               €   68,50 
Kindernevendienst 1e half jaar € 292,35 
Beschrijving diaconiecollectes: 
21 augustus         Gevangenzorg Nederland 
Ons leven is een kostbaar geschenk. Het verdient bescherming en respect. Criminaliteit heeft daar 
geen boodschap aan. Dat is zonde, want er zijn alleen maar verliezers. En zo worden mensen 
slachtoffer, voelt de samenleving zich onveilig en laat de dader zijn familie achter met verdriet, 
schaamte en grote zorgen. 
De rechter veroordeelt de dader wel, maar dat is niet genoeg! Gerechtigheid vraagt óók 
om barmhartigheid. Dat is wat God ons leert in de Bijbel en wat Jezus bracht en deed. Daarom 
reikt Gevangenzorg Nederland (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie de helpende hand 
om samen te werken aan herstel.  
Gevangenenzorg Nederland, een stem uit de samenleving die vindt dat niet criminaliteit, maar 
geloof in herstel het laatste woord mag hebben. Dáár zet zij zich voor in, uit liefde tot God en de 
medemens. 
28 augustus        Kledingbank Zeeland 
Stichting Kledingbank Zeeland is een non-profit organisatie die gratis kleding verstrekt aan 
mensen die het zelf niet meer kunnen betalen. We streven ernaar om hen te voorzien van 
moderne, nieuwe of zo-goed-als-nieuwe kleding. Sinds de opening van ons uitgiftecentrum in 
Middelburg in 2012 hebben wij meer dan negenduizend klanten mogen ontvangen, waarvan 
ongeveer de helft kinderen zijn onder de 18 jaar. Dit houdt in dat er al meer dan 15.500 
kledingpakketten zijn uitgedeeld. De Kledingbank wordt draaiend gehouden door het toegewijde 
werk van ongeveer 100 vrijwilligers. Begin 2020 hebben we De Beurs opgezet met zo'n 500 m² 
aan verkoopruimte. Deze verkoopbeurs is voor iedereen toegankelijk en men kan er voor een 
gering bedrag kleding aanschaffen. 
4 september       Diaconie 
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. 
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De vakantietijd is weer voorbij en daarom willen we donderdag 25 augustus met onze eerste  
repetitie beginnen. We hopen dat we dit jaar kunnen blijven repeteren. Nieuwe leden zijn ook van 
harte welkom .Kom  gerust eens luisteren en zing mee.Wij repeteren wekelijks op 
donderdagavond van 19.30 tot 21.30 in het kerkelijk centrum  De Haven Paardemarkt 8 
 
AGENDA 
Iedere woensdag en zaterdag van 10.00 – 15.00 uur Open Kerk in ons kerkgebouw 
Woensdag  24 augustus 19.00 uur Bijbellezing Moerzicht door ds. v/d Griend Herv. Gemeente 
Donderdag 25 augustus 19.30 uur Repetitie Vox Maris 
Dinsdag      30 augustus t/m vrijdag 2 september 9.30 uur Kindervakantiebijbelweek 
Dinsdag      30 augustus 19.30 uur Moderamen 
Woensdag  31 augustus 19.00 uur Bijbellezing Moerzicht door ds. van Krimpen Ger. Gemeente 
Donderdag 1 september 19.30 uur Repetitie Vox Maris 
Dinsdag      6 september 14.00 uur Inloopmiddag 
Dinsdag      6 september 19.30 uur Kerkenraad 
Woensdag  7 september 19.00 uur Bijbellezing Moerzicht door dhr. Tim Schakel VEG 
Donderdag  8 september 19.30 uur Repetitie Vox Maris 
 
 
Tenslotte 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 4 september (voor 2 weken) bij 
Sylvia van Stee (scribahervormdyerseke@gmail.com).  
 

Mosselverkoop ZWO ‘Yerseke voor Moqimi’   
Echte Zeeuwse Mosselen…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer: 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 
 


