
Kerkelijk Leven nr. 17 
 
Zondag 9 oktober   
10.00 uur dhr. A.J. den Besten Sliedrecht 
Crèche: Leonie Krijger en Rosemieke de Kramer; Kindernevendienst 
Collecte: 1. Diaconie , 2.Energiekosten, 3. Kerkbeheer 
19.30 uur gebedsbijeenkomst 
Zaterdag 15 oktober 
13.30 uur Inzegening huwelijk Willem Vogelaar en Stéphanie Faes. 
Zondag 16 oktober   
10.00 uur ds. W.P. v.d. Hoeven, Amersfoort 
Crèche: Anne-Wil Boone en Nicky Hazeleger; Kinder- en jongerennevendienst 
Collecte: 1. Een beter inkomen voor Javaanse boeren in Indonesië, 2.Instandhouding eredienst,  
3. Onderhoud kerkgebouw 
 
Bij de diensten 
Zondag 9 oktober zal voorgaan de heer A.J. den Besten uit Sliedrecht. Op zondag 16 oktober gaat 
ds. W.P. v.d. Hoeven voor. Wij heten beide van harte welkom in ons midden. 
 
Huwelijk 
Op zaterdag 15 oktober a.s. vindt de inzegening van het huwelijk van Willem Vogelaar en 
Stéphanie Faes plaats in een bijzondere dienst in onze kerk, die om 13.30 uur begint. We wensen 
Willem en Stéphanie en ook hun wederzijdse families etc. van harte een prachtige dag toe, waar 
ze later samen in dankbaarheid op kunnen terug kijken. 
 
College van Kerkrentmeesters 
Het totaalbedrag van de tellingen op 29 september was € 1.101,92 
De bestemming was voor de volgende collecten; Schoolkerkdienst (kerk) € 440,42; Kerkbeheer € 
159,20; Jeugd- en jongeren € 261,20. 
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 
 
Kringloopwinkel 
We kijken terug op een meer dan geslaagde (her)opening van de winkel. Fijn om vele honderden 
klanten (weer) te mogen begroeten. Leuk dat jullie er waren en bedankt voor jullie komst. De 
feestelijke ballonnenversiering voor de winkel werd verzorgd door Monofun, waarvoor hartelijk 
dank. 
M.i.v. heden is het niet meer mogelijk om spullen in te leveren bij de loods van Dirk van der Jagt. 
Aan de Grintweg. Goede en bruikbare spullen kunnen tijdens openingsuren ingeleverd worden in 
de winkel. Woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur 
 
Diaconie: 
Beschrijving diaconiecollectes 
9 oktober                 Diaconie 
16 oktober               Een beter inkomen voor Javaanse boeren in Indonesië 
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. 
De Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te zetten, waardoor ze minder 
afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. De kerk 
leert boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen gevarieerd 
kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben de boeren de komende jaren 



grotere opbrengst tijdens de oogst. Helpt u mee? Geef boerengezinnen via Kerk in Actie een beter 
inkomen! 
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. 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.  
 
Bijbelkring 
In de Bijbelkring willen we samen in de Bijbel lezen en daarover met elkaar praten. We komen zes 
keer bij elkaar in Kerkelijk Centrum De Haven om samen in gesprek te zijn over wat we lezen en 
wat de betekenis kan zijn. Bijbelkennis is geen vereiste vooraf!  De Bijbelkring is juist 
laagdrempelig, juist voor iedereen toegankelijk! Wees van harte welkom!  
De Bijbelkring zal dit jaar worden gehouden op de maandagavonden 17 oktober, 14 november en 
12 december om 19.30 uur en staat onder leiding van ds. Piet de Graaf uit Kruiningen. 
Heeft u nog vragen? Deze kunt u stellen aan scriba mw. L.A.S. van Stee-Kolff via de 
mail: scribahervormdyerseke@gmail.com of aan ds. Piet de Graaf, telefoon: 06 185 110 90, -
mail: hugodegroot2@kpnmail.nl 
 
De Schakel 
Dinsdag 18 oktober 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. 
 
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 
Woensdag 12 oktober      19.00 uur Bijbellezing Moerzicht door Dick Castel Leger des Heils  
Donderdag 13 oktober      19.30 uur Repetitie Vox Maris 
Maandag 17 oktober      19.30 uur Bijbelkring 
Dinsdag 18 oktober        9.30 uur Koffiemorgen 
Woensdag 19 oktober      19.00 uur Bijbellezing Moerzicht door ds. Westerneng Ger. Kerk 
Woensdag 19 oktober      19.30 uur Moderamen 
Donderdag  20 oktober     19.30 uur Repetitie Vox Maris 
 
 
Tenslotte 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 16 oktober (voor 2 weken) bij 
Sylvia van Stee (scribahervormdyerseke@gmail.com).  
 
 
 
 


