
Kerkelijk Leven nr. 16 
 
Zondag 25 september 
10.00 uur Schoolkerkdienst 
Crèche: familie van den Berge 
Collecte: 1.Moqimi, 2. Voor de kerk en onkosten 
 
Zondag 2 oktober koffiedrinken na de dienst  
10.00 uur Comm. H. van Vliet, ‘s Gravenpolder 
Crèche: Rosemieke de Kramer en Valerie Timmerman; Kinder- en jongerennevendienst 
Collecte: 1. Kerk en Israël , 2.Ouderenpastoraat, 3. Onderhoud kerkgebouw 
 
Bij de diensten 
Zondag. 25 september a.s. is de Schoolkerkdienst.  Het is een gezamenlijke dienst van de 
Hervormde Gemeente, Gereformeerde Kerk en Vrije Evangelische Gemeente te Yerseke. In 
samenwerking met de leerlingen en leerkrachten van CBS Het Kompas te Yerseke. In het kader 
van het Startweekend is het thema “Aan tafel”. We hopen een mooie dienst met elkaar te hebben. 
Zondag 2 oktober hebben we een gastvoorganger. Comm. H van Vlliet in ’s Gravenpolder. We 
heten hem van harte welkom.  Na de dienst van zondag 2 oktober willen we samen in k.c. “de 
Haven” 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.  
 
Van de kerkenraad: 
Hierbij willen wij u informeren over de huidige situatie rondom de gezondheid van onze predikant. 
De afgelopen weken zijn er grote zorgen ontstaan over de gezondheid van ds. v.d. Griend. Een 
traject van onderzoeken is  begonnen. Donderdag is na een scan een tumor aan de hersenen 
vastgesteld. Verdere onderzoeken zullen volgen. Ds. van de Griend is opgenomen in het Bravis 
ziekenhuis in Beregen op Zoom en wordt komende week overgeplaatst naar Tilburg..  
U begrijpt dat dit een situatie is met veel onzekerheden en dat de familie eerst meer duidelijkheid 
wil krijgen omtrent het ziektebeeld. Dit houdt concreet in dat ds. v.d. Griend voor een onbekende 
periode zijn taken als predikant neer zal moeten leggen. De familie wil u vragen om hen de rust en 
ruimte te geven die ze nu zo hard nodig hebben. Door de kerkenraad zullen de verschillende 
taken worden verdeeld. Het aanspreekpunt voor kerkelijke zaken ligt bij Sylvia van Stee 
Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met Hanny  Buringh. We zullen u als gemeente op 
de hoogte houden en we vragen u de familie van de Griend op te nemen in uw gebeden 
 
College van Kerkrentmeesters 
Afscheid Jannie Polderman 
Op zondag 2 oktober neemt Jannie Polderman na ruim 30 jaar afscheid als beheerster van De 
Haven. We willen haar namens de gemeente een cadeau aanbieden. Als u daaraan een bijdrage 
wilt geven, kunt u dat in de doos voorin de kerk doen. 
Tellingen: 
Het totaalbedrag van de tellingen op 15 september was € 1.585,65 
De bestemming was voor de volgende collecten; Kerkbeheer € 294,25; Onderhoud kerkgebouw 
248,15; Instandhouding eredienst € 116,05; K.C. De Haven € 167,85. Opbrengst Bingoavond 
Oekraïne € 329,00; Opbrengst Bingoavond De Haven € 329,00; Vrouwen van Yese € 101,35. 
Solidariteitskas 2022 
Binnenkort ontvangt u weer een brief met het verzoek om bij te dragen aan de Solidariteitskas. Wij 
vragen aan ieder belijdend lid een bijdrage van € 10,00, waarvan € 5,00 voor de Solidariteitskas 
en € 5,00 voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit? Bij voorbaat hartelijk 
dank voor uw bijdrage. 
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: 
25 september    Moqimi 
De collecte is bestemd voor het project wat de school steunt. Dit project is voor ons niet 
onbekend. Moqimi helpt kinderen en hun families en biedt herstel aan hen die getraumatiseerd 
zijn door oorlog en geweld in het Midden Oosten. Ze voorzien in eten, medische zorg en materiële 
hulp wanneer nodig. Daarnaast stimuleren en ondersteunen ze kinderen om naar school te gaan. 
Hun doelgroep zijn de Yezidi’s, een etnische groep in de regio Sinjar(Shingal) in Irak. De mensen 
van Moqimi zien het als Gods opdracht om voor de armen en de verdrukten te zorgen. Ze werkt 
nauw samen met de lokale bevolking en lokale en internationale organisaties.  
2 oktober          Kerk en Israël verbonden door ontmoeting en dialoog 
De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen 
identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met 
dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en 
ontmoeting om ons geloof levend te houden. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en Israël gericht 
zoals bijvoorbeeld het magazine Op weg en de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël.  
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.  
 
NBG Bijbelquiz 2 november 2022 
Op woensdag 2 november de NBG Bijbelquiz met als quizmaster Ds. Karin van de Broeke, 
voorzitter van het NBG. De quiz is bedoelt voor iedereen, jong en oud, met veel of weinig 
bijbelkennis, je leert er altijd weer wat van en het is altijd gezellig. Inloop 19:30 uur, we starten de 
quiz om 20:00 en hopen om 22:00 af te kunnen ronden. Locatie: Kerkelijk centrum “de Haven”, 
Paardenmarkt 8, Yerseke Indien u vervoer nodig heeft of extra informatie wil kunt u contact 
opnemen met Kees van Dixhoorn, tel: 06-31004278 of via de mail bijbelquizyes@zeelandnet.nl. 
We zien jullie graag weer komen. 

 NBG Werkgroep Yerseke 
 
AGENDA 
Dinsdag      27 september 19.30 uur Consistorie overleg 
Woensdag  28 september 19.00 uur Bijbellezing Moerzicht door ds. ten Brinke Rehoboth 
Woensdag  28 september 19.00 uur Moderamen 
Donderdag  29 september 19.30 uur Repetitie Vox Maris 
Woensdag     5 oktober      19.00 uur Bijbellezing Moerzicht  
Donderdag   12 oktober     19.30 uur Repetitie Vox Maris 
 
Tenslotte 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 2 oktober (voor 2 weken) bij 
Sylvia van Stee (scribahervormdyerseke@gmail.com).  
 
 
 
 
 


