
Kerkelijk Leven nr. 18 
 
Zondag 23 oktober   
10.00 uur ds. K. v.d Broeke, Wissenkerke Viering Heilig Avondmaal 
Crèche: Emmely Mol en Marina Mol; Kindernevendienst 
Collecte: 1. Stichting Vrienden van Rust na Onrust , 2 Jeugd- en jongerenwerk, 3. Kerkbeheer 
19.30 uur gebedsbijeenkomst 
Zondag 30 oktober   
10.00 uur ds. M. van Manen, Breskens Hervormingsdag 
Crèche: Marije Vogelaar en Angelique Verburg; Kinder- en jongerennevendienst 
Collecte: 1. Alpha Nederland, 2. Kerkelijk centrum “De Haven,  3. “Kerkbeheer 
 
Vanuit de pastorie 
Lieve gemeente, 
Voor de blijken van medeleven in welke vorm dan ook, willen we u samen hartelijk bedanken. Het 
is overweldigend en we voelen ons enorm gesteund. 
Erg verdrietig moeten we helaas ook melden dat de uitslag van het biopt niet goed is en dat een 
behandeling, die slechts gericht zou zijn op vertraging van de groei, naar inschatting van de artsen 
te zwaar is voor de gesteldheid van Willem. De kwaliteit van leven 
kan niet gegarandeerd worden. Er wordt dus geen behandeling ingezet. 
Willem is nu thuis en zal hier blijven zolang het kan.  
We willen u vragen om ons en ons gezin te gedenken in uw gebeden. 
                                    Lieve groet, namens ds. Van de Griend, Anja, kinderen en kleinkinderen 
 
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 september: 
4 september Diaconie   €  369,00 
11 september Noodhulp Pakistan €  493,80 
18 september Stg. Jarige Job    €  412,81 
25 september Moqim   €  817,80 
Opbrengst Open Kerk voor 
Yerseke helpt Oekraïne   €     60,74 
Projecten/Giften: 
Jeugdproject/Zending   €     74,90 
Kerkradio     €     20,00 
Bloemendienst via: 
Mevr. van Wallenburg     €    10,00 
Beschrijving diaconiecollectes 
23 oktober Stichting Vrienden van Rust na Onrust 
Rust na onrust is een gezellig zorgboerderij in het mooier en rustige Schore. Het is gevestigd op 
een voormalige boerderij met hieromheen weitjes met dieren en tuintjes. De Stichting Vrienden 
van Rust na Onrust heeft als doel voorzieningen of materialen te bekostigen die buiten het 
normale budget vallen en in het directe belang zijn van de cliënten. Sommige zaken kunnen ook 
ingezet worden voor de inwoners van het dorp. Zo kan de Stichting bijdragen aan leuke extra’s die 
niet uit de normale budgetten kunnen worden gefinancierd. 



31 oktober   Alpha Nederland 
Alpha Nederland is een dynamische en groeiende organisatie die zich met hart en ziel inzet voor: 
de evangelisatie van Nederland, de vitalisering van de kerk en de transformatie van de 
samenleving. Samen met honderden kerken en groepen verwelkomen ze jaarlijks ruim 15.000 
mensen op hun cursussen. Hun droom is dat in 2036 één miljoen mensen in Nederland het 
evangelie van Jezus Christus gehoord hebben via Alpha. Het wordt in allerlei contexten gegeven; 
in kerken, op de werkplek, aan jongeren, studenten, vluchtelingen, senioren en zelfs in 
gevangenissen. Ook in onze gemeente wordt jaarlijks de Alpha-cursus georganiseerd.   
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.  
Begroting Diaconie 2023 
De begroting 2023 van de diaconie ligt ter inzage van 31 oktober tot 4 november. U kunt hiervoor 
een afspraak maken door een e-mail te sturen naar diaconiehervormdyerseke@gmail.com of te 
bellen naar Anja Joosse 06-20002196.  
 
 
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 26 oktober      19.00 uur Bijbellezing Moerzicht door ds. Tim Schakel VEG  
Donderdag 27 oktober      19.30 uur Repetitie Vox Maris 
Dinsdag  1 november    14 30 uur Inloopmiddag voor ouderen 
Woensdag  2 november   19.00 uur Bijbellezing Moerzicht door ds. ten Brinke Rehoboth 
Donderdag  3 november   19.30 uur Repetitie Vox Maris 
 
 
Tenslotte 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 30 oktober (voor 2 weken) bij 
Sylvia van Stee (scribahervormdyerseke@gmail.com).  
 
 
 
 
 


