
Kerkelijk Leven nr. 19 
 
Zondag 6 november  
10.00 uur ds. K..F. de Blois, Reeuwijk 
Crèche: Linsey Hoogstrate en Erika de Kok; Kindernevendienst 
Collecte: 1.De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten, 2 Energiekosten, 3. Onderhoud 
kerkgebouw 
Zondag 13 november   
10.00 uur ds. W. Peene, Terneuzen 
Crèche: Familie v/d Jagt; Kinder- en jongerennevendienst 
Collecte: 1.Diaconie , 2. Kerkelijk centrum “De Haven,  3. Kerkbeheer 
19.30 uur gebedsbijeenkomst 
 
 
Vanuit de pastorie 
Lieve allen, 
We zijn nog steeds verwonderd en heel dankbaar voor het overweldigende medeleven in welke 
vorm dan ook. Het doet ons allemaal heel erg goed. 
De situatie rond de gezondheid van Willem is wisselend. Het verloop is lastig te voorspellen maar 
de artsen hebben wel aangegeven dat het 'zijn' zal veranderen en de vermoeidheid toe zal 
nemen.  Ook zal het invloed hebben op zijn motoriek en het voortbewegen. Die verschillende 
signalen ervaren we op dit moment met regelmaat.  
Ondanks de situatie is Willem erg rustig onder dit alles. Hij ervaart duidelijk Gods nabijheid en 
'aanvaart' de weg die hij gaan moet. Daar zijn we als gezin erg dankbaar voor, want op die manier 
is er ook ruimte om te genieten van de kleine, mooie dingen én de (klein)kinderen. 
We willen jullie vragen om ons en ons gezin te blijven gedenken in jullie gebeden. 

Liefdevolle groet, namens Anja. Familie van de Griend 
 
Aanbevelingen nieuwe ambtsdragers 
Alle leden zijn met een brief uitgenodigd om aanbevelingen te doen. En als u zelf benaderd wordt 
voor een ambt of taak vragen wij u ook om dit goed te overwegen. Uw aanbevelingen kunt u 
deponeren in de speciale doos in de kerk of inleveren bij de scriba voor 15 november. Het 
formulier is ook verkrijgbaar bij de scriba (Jolstraat 7, tel 576900). In de kerkenraadsvergadering 
van  6 december 2022 wordt de lijst met de aanbevelingen opgemaakt. 
 
Gemeenteavond 
Noteer vast in uw agenda donderdag 24 november Gemeenteavond. Deze wordt gehouden in 
kerkelijk centrum “De Haven” Inloop 19.30 uur, aanvang 19.45 uur. 
 
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 
 
Verjaardagfonds  
De telling over het derde kwartaal 2022 bedroeg € 1340,-  Alle gevers en de vrijwilligers die de 
zakjes hebben gebracht en opgehaald, hartelijk dank hiervoor. 
 
Diaconie: 
Beschrijving diaconiecollectes 



6 november    De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten 
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit Afrika en Azië. 
Met steun van Kerk in Actie helpt het Bijbelgenootschap in de Golf duizenden lokale 
migrantenkerken met bijbels in de migrantentalen of audio players met Bijbelverhalen om naar te 
luisteren. Daarnaast krijgen voorgangers training in storytelling, een interactieve 
Bijbelvertelmethode. Voorgangers leren op een eenvoudige manier een Bijbelverhaal vertellen. 
Daarna gaan ze met gemeenteleden in gesprek over het verhaal en zoeken naar de betekenis 
ervan voor het eigen leven. Ze putten er hoop en kracht uit om vol te houden onder zware arbeids- 
omstandigheden. Bemoedig hen met uw bijdrage. 
13 november   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. 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.  
 
De Schakel 
Dinsdag 15 november 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. 
 

 
Sirkelslag Kids 
Zit je in groep 6, 7 of 8? Vind je gamen leuk? Kun je dansen, tekenen, woorden raden, of heb je 
andere skills? Geef je dan NU op voor Sirkelslag Kids: jeugdyerseke@kpnmail.nl. Je kunt je 
aanmelden t/m 9 november. 
Het thema is: Aan tafel! Wie nodig je eigenlijk allemaal uit aan tafel? Ook mensen die je misschien 
niet goed kent en/of uit een ander land komen? Door Sirkelslag te spelen, ontdekken de 
deelnemers verder te kijken dan hun eigen vrienden en open te staan voor wie er op hun pad 
komt. 
 
Sirkelslag KIDS is een spannend, interactief spel tussen groepen kinderen uit heel Nederland. Je 
speelt Sirkelslag KIDS op vrijdagavond 11 november van 19.30 tot 21.00 uur in gebouw ‘De 
Haven’ aan de Paardenmarkt, samen met andere kinderen.  
Voor meer informatie kun je bellen of appen naar Arnold Meijer, 06-29035772. Als je je wilt 
aanmelden kan dat ook via hem of via het e-mailadres jeugdyerseke@kpnmail.nl. 
 
Bingo avond 18 november voor ZWO 'Yerseke voor Moqimi'  
We kijken terug op een mooie herfstfair die Moqimi organiseerde en wij als ZWO commissie erbij 
aansloten met verkoop van onze mooie mosselen.De opbrengst was 3476,25 euro. Een prachtig 
bedrag voor Arianne! Wij naderen het einde van het project Moqimi, nu het jaar ten einde loopt. 
Door de lockdowns de afgelopen jaren hebben we besloten om dit jaar haar nog te steunen, en 
dat hebben we met veel plezier gedaan! We kijken terug op een mooie periode met leerzame 



ontmoetingen met Arianne en haar familie.We willen het project met Moqimi en ook de ouders van 
Arianne graag afsluiten op de komende Bingo avond. Ook deze bingoavond is de opbrengst nog 
voor Arianne.  
Wanneer: 18 november, inloop 19.30 uur Waar: Kerkelijk Centrum de Haven 
Prijs: 9,50 euro, contant betalen! (alles inbegrepen: 6 rondes, koffie of thee met iets lekkers, en 
een hapje met een drankje) Met weer een heleboel leuke prijzen! 
Er zal ook een tafel staan met verschillende producten om te verkopen voor Arianne.  
Tot ziens op D.V. 18 november! 

Hartelijke groet, Namens de ZWO commissie 
 
 

	
	

Iedereen is Welkom bij ALPHA 
Inmiddels hebben ruim 325.000 mensen in Nederland een Alpha gevolgd, wereldwijd zijn dat er 
miljoenen. 92% van de Alpha-deelnemers gaf aan dat het een positieve impact op hun geloof en 
leven heeft. 
Ook in Yerseke kan je deelnemen aan de cursus, er zijn 11 avonden waarop een boeiende 
inleiding wordt gehouden, over onderwerpen zoals Wie is Jezus, Waarom stierf Jezus aan het 
kruis en Waarom zou je de Bijbel (nog) lezen. 
Na de inleiding wordt er in kleine groepjes over het onderwerp doorgepraat. 
De avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur. 
De bedoeling is dat er, bij voldoende deelname (minimaal 6, maximaal 12 deelnemers) op 
woensdag 11 januari 2023 weer een cursus start, dus denk er alvast eens over na of je mee wilt 
doen aan deze boeiende, leerzame en ook gezellige Alpha cursus, of denk eens na of je iemand 
uit je naaste omgeving opmerkzaam wilt maken op deze cursus. 
Een enthousiast team van de verschillende kerken in ons dorp heeft er zin in om te beginnen!  
Voor inlichtingen: 
Corine Kramer tel. 0651075186 corine_kramer@outlook.com 
Jeannet Bakker tel. 0629456713 jean-bak@hotmail.com 
Tineke Bal  tel. 0643521893 tinekebal@zeelandnet.nl 
Ds. Tim Schakel tel. 0113-572557 timschakel@live.nl 
 
AGENDA 
Woensdag  9 november   19.00 uur Bijbellezing Moerzicht door Aart Slabbekoorn Herv. Kerk 
Donderdag 10 november  19.30 uur Repetitie Vox Maris 
Maandag  14 november  19.30 uur Bijbelkring 
Dinsdag 15 november    9.30 uur Koffiemorgen 
Dinsdag 15 november  19.00 uur Uitzending De schakel 
Dinsdag  15 november  19.30 uur Ouderlingenoverleg 
Woensdag 16 november  19.00 uur Bijbellezing Moerzicht door ds. van Krimpen Ger. Gem. 
Donderdag 17 november  19.30 uur Repetitie Vox Maris 
Elke drie weken zijn er GemeenteGroeiGroepbijeenkomsten op maandagmiddag, maandag- , 
dinsdag - en woensdagavond. Voor informatie en deelname bel: 06-1741025 
 



 
Tenslotte 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 13 november (voor 2 weken) bij 
Sylvia van Stee (scribahervormdyerseke@gmail.com).  
 
 
 
 
 


