
Kerkelijk Leven nr. 15 
 
Zondag 11 september 
10.00 uur ds. C. Biemond-Spek, Bergen op Zoom 
Crèche: Nellie Steketee en Priscilla Bout; Kindernevendienst 
Collecte: 1.Noodhulp Pakistan, 2. Instandhouding eredienst, 3. Onderhoud kerkgebouw 
19.30 uur Gebedsbijeenkomst 
Zondag 18 september  
10.00 uur Jaap Vogelaar uit Harderwijk, themadienst m.m.v. combo 
Crèche: Erika de Kok en Christel van de Berge; Kindernevendienst 
Collecte: 1.Stichting Jarige Job, 2.Jeugd- en jongerenwerk, 3. Kerkbeheer 
 
Bij de diensten 
Zondag. 11 september a.s. hoopt mw. C. Biemond-Spek uit Bergen op Zoom bij ons voor te gaan. 
Zij was al vaker in ons midden en we heten haar opnieuw van harte welkom! Wat de lezingen 
zullen zijn in deze dienst is op dit moment bij ons nog niet bekend.  
Zondag 18 september is er weer een themadienst voor jong en oud. Voorganger is onze oud-
dorpsgenoot Jaap Vogelaar uit Harderwijk. De dienst staat in het teken van Psalm 25:2, “Here, 
maak mij Uwe wegen bekend”. Welk doel heeft God voor ons en welke doelen stellen wij onszelf? 
En leggen we de lat soms niet te hoog? Kunnen we ons doel wel bereiken zonder dat God ons 
helpt? En hoe zit dat als we het hoogste nastreven in de sport? Wat zegt de Bijbel daar eigenlijk 
over? Sporten is goed voor lichaam èn geest! Maar hebben wij dan de Heilige Geest wel nodig? 
Geloof je in God, of geloof je in wat God zegt? En kun je de Bijbel lezen zonder Gods’ Geest? 
Hierover gaan we nadenken en zingen. Praiseband True Ovation uit Goes en organist/pianist Flip 
Markwat begeleiden de dienst. 
PS Het zou leuk zijn als alle kinderen tijdens deze dienst hun sportkleding dragen! 
 
Uit de pastorie 
Na terugkomst van onze zomervakantie ( half juli ) zijn we alweer heel druk bezig gegaan in het 
kerkenwerk. We hebben een heerlijke vakantie gehad in Zuid Frankrijk; het was heerlijk -na een 
aantal corona jaren- daar weer te zijn. We zijn heel blij dat in onze afwezigheid er heel goed voor 
de tuin is gezorgd ! Gelukkig kunnen we hier ook nog volop genieten van fraai zomerweer. Op 
veel plaatsen is de situatie wel zorgelijk geworden: lage waterstanden en droogte zorgen voor 
problemen… We hopen en bidden dat er snel een omslag komt. 
We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad ( hetzij thuis, of op een andere plek… ) . 
En ook dat ieder die nog op vakantie is, straks weer veilig thuis mag komen. We wensen alle 
kinderen, alle jongeren en alle leerkrachten een mooi en goed begin van het nieuwe schooljaar 
toe.  
Hartelijke groeten ook namens Anja,  
         ds. W.J. van de Griend 
 
Vakantiebijbelweek 

De vakantiebijbelweek was in alle opzichten meer dan geslaagd. Met een 
enthousiast team, tientallen vrijwilligers en een honderdtal kinderen, kunnen we 
dankbaar zijn dat we dit met de 4 samenwerkende kerken in ons dorp 
bewerkstelligd hebben. Dankbaar zijn we ook voor de aandacht van 
gemeenteleden, het gebed en de ontvangen giften. In het eerstvolgende 
Kruispunt komt een uitgebreid (foto)verslag over de vakantiebijbelweek te staan. 

 
STARTweekend 24 en 25 september 2022. 
Het thema van het startweekend  is: ‘Aan tafel’.  
Bij dit Kerkelijk Leven vinden jullie de uitnodiging voor de activiteiten op 
Startzaterdag. Een fietstocht voor jong en oud en een gezamenlijke 
maaltijd. Jullie kunnen de opgavestrook inleveren op zondag 11 september 



in de kerk of voor 14 september bij Ds. v.d. Griend en bij de scriba Sylvia van Stee. Zondag 25 
september is er om 10.00 uur de Schoolkerkdienst, ,die ook zal staan in het thema “Aan tafel”. 
 
College van Kerkrentmeesters 
Het totaalbedrag van de tellingen op 4 augustus was € 795,85 
De bestemming was voor de volgende collecten; Kerkbeheer € 300,95; Onderhoud kerkgebouw 
152,80; K.C. De Haven € 106,45; instandhouding eredienst € 93,95; Jeugd- en jongeren € 141,70 
Op 25 augustus was het totaalbedrag € 940,14. 
De bestemming was voor de volgende collecten; Kerkbeheer € 263,00; Onderhoud kerkgebouw € 
365,78; K.C. De Haven € 162,86; Energiekosten € 92,50. 
Kringloopwinkel via dhr. B. Nieuwenhuijze € 56,00. 
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 
 
Oud papier 
We zijn op zoek naar mensen, die een paar uur in de week hun tijd willen “offeren”, om bij de 
container bij van Es verpakkingen met het oud papier te helpen. U kunt hiervoor contact opnemen 
met Maarten Praat, tel. 572789. 
Verheugd kunnen we meedelen dat zich een nieuwe coördinator voor het oud papier heeft 
gemeld. Jan Dirk Marteijn gaat deze taak op zich nemen, zodat het ophalen van het oud papier 
gewoon door kan gaan!!! 
 
Kerkelijk centrum “De Haven” 
Na de dienst van zondag 2 oktober willen we samen koffie drinken en afscheid nemen van Jannie 
Polderman als beheerster van het Kerkelijk centrum. Na ruim 30 jaar actief te zijn geweest als 
beheerster zal ze met pensioen gaan. 
Indien u gebruik wilt maken van 1 van de zalen in het Kerkelijk centrum kunt u voorlopig contact 
op nemen met Marjan de Koeijer  tel: 0657414573 of Christian Vogelaar tel: 0614640226. 
We zijn nog op zoek naar mensen die op oproep basis willen helpen bedienen. Voor  verdere 
informatie hierover kunt u contact opnemen met Marjan. 
Diaconie: 
Diaconale collectes Augustus 
7 augustus Diaconie              €  222,60 
14 augustus KIA Zending Egypte €  351,33 
21 augustus Gevangenzorg Nld.  €  214,15 
28 augustus Kledingbank Zld.      €  266,55 
Projecten/Giften: 
Jeugdproject/Zending            €    39,40 
Kerkradio                        €    20,00 
Beschrijving diaconiecollectes: 
11 september    Noodhulp Pakistan 
Maar liefst 33 miljoen mensen in Pakistan zijn getroffen door de heftigste regens ooit. Grote 
overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van het land staat onder water. Er zijn al 1000 
doden gevallen. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de 
vlucht geslagen. Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, en veel vee is 
verdronken. Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog. En als het water straks weg is, dreigt 
honger, want de oogsten zijn vernietigd. Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in 
Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke 



levensbehoeften. Zo krijgen 1700 gezinnen een voedselpakket. Daarnaast krijgen inwoners van 
getroffen dorpen voer voor hun vee. Wij rekenen op uw bijdrage. 
18 september    Stichting Jarige Job 
Na een rustige zomerperiode zijn ze bij Stichting Jarige Job weer volop van start gegaan met het 
inpakken van verjaardagboxen. In Nederland zijn er ieder jaar weer kinderen die hun verjaardag 
niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job trakteert deze kinderen 
op een onvergetelijke verjaardag. De kinderen ontvangen geen geld, maar een verjaardagsbox vol 
met versiering, traktaties voor de klas en leraren, wat lekkers voor de visite en natuurlijk een mooi 
cadeau. Voor de maand september staan er 12.000 verjaardagsboxen op de planning om 
verstuurd te worden. Dit groeiende aantal boxen heeft aardig wat impact op de organisatie. De 
boxen moeten niet alleen ingepakt worden, er moet ook genoeg voorraad zijn om ze te vullen. 
Deze collecte is hiervoor bestemd. 
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 Schakel 
Dinsdag 20 september is er om 19.30 uur uitzending van De Schakel.  
Deze kan gevolgd worden door de luisteraars van de kerkradio en online via de kerkomroep. 
 
 

Vrijwilligers gevraagd voor de Bijbellezingen in Moerzicht. 
De bijbellezing is van 19  uur tot 20 uur op de woensdagavond en wordt verzorgd door de 
plaatselijke kerken uit Yerseke. We werken nu met drie groepjes om de drie weken, 
dat komt best vaak terug, dus willen we er graag nog wat vrijwilligers bij. 
Taak van de vrijwilligers. Ruim voor aanvang stoelen gereed zetten enz./Mensen ophalen die naar 
de Bijbellezing willen/ Na de Bijbellezing koffie of thee in schenken voor de aanwezigen/ Mensen 
weer terug brengen naar hun kamer/ Kopjes opruimen en stoelen terug zetten. 
Heeft u idee om dit mooie en dankbare werk te doen? Neem dan contact op met  
Leo en Mattie Steketee, Hartoogstraat 4, Yerseke, Tel. 0113-572868 
 
AGENDA 
Dinsdag      13 september 19.30 uur Ouderlingenoverleg 
Woensdag  14 september 19.00 uur Bijbellezing Moerzicht door Dick Castel Leger des Heils 
Donderdag 15 september  19.30 uur Repetitie Vox Maris 
Dinsdag      20 september` 9.30 uur Koffiemorgen 
Dinsdag      20 september 19.00 uur De Schakel 
Woensdag  21 september 19.00 uur Bijbellezing Moerzicht door ds. D. Westerneng Ger. Kerk 
Donderdag  22 september 19.30 uur Repetitie Vox Maris 
 
Tenslotte 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 18 september (voor 2 weken) 
bij Sylvia van Stee (scribahervormdyerseke@gmail.com).  
 
 
 
 
 


