
Kerkelijk Leven nr. 1 
 
 
Zondag 8 januari  
10.00 uur ds. . van Manen, Breskens 
Crèche: Emmely Mol en Marina Mol; Kinder- en jongerennevendienst 
Collecte: 1. Stg. Leergeld Oosterschelderegio :2. Ouderenpastoraat, 3. Kerkbeheer 
Zondag 15 januari  
10.00 uur dr. K. de Blois, Reeuwijk 
Crèche: Fam. Vogelaar en Angelique Verburg, Kindernevendienst 
Collecte: 1. Leger des Heils, 2. Instandhouding eredienst, 3. Kerkbeheer 
19.30 uur gebedsbijeenkomst 
 
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: 
Beschrijving diaconiecollectes: 
8 januari         Stichting Leergeld Oosterschelderegio 
In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in een gezin met geldzorgen. Zonder steun dreigen 
deze kinderen aan de zijlijn van de samenleving terecht te komen. Stichting Leergeld 
Oosterschelderegio wil  er op een duurzame manier voor zorgen dat kinderen mee kunnen doen 
aan activiteiten in de maatschappij, die voor andere kinderen heel normaal zijn. Wij zetten ons in 
voor deze kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Onze missie is dat elk kind kan meedoen. Want 
nu meedoen is later meetellen in de maatschappij! Door deel te kunnen nemen aan binnen- en 
buitenschoolse activiteiten kan een kind zich ontwikkelen en een toekomst opbouwen. Het kan 
hier gaan om een fiets, schoolspullen, muziekles of een lidmaatschap bij een sportvereniging. Wij 
bieden de kinderen een opstapje, waardoor ze toch deel kunnen nemen, kennis kunnen opdoen 
en vaardigheden kunnen ontwikkelen. 
15 januari     Leger des Heils 
Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. 
Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde 
tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke 
nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. Zo is iedereen welkom voor een kop koffie 
en een praatje in één van de meer dan 100 buurthuiskamers in Nederland. Een plek waar je 
thuiskomt en gezien wordt. De openingstijden van de buurthuiskamers zijn verruimd voor 
iedereen die in de knel komt door de stijgende inflatie en/of zich zorgen maakt over een te 
hoge energierekening. Verschillende mensen die overdag een warme plek zoeken om te 
werken, te ontmoeten, huiswerk te maken of spelletjes te doen. Ook vragen ze andere 
organisaties, bedrijven, scholen, sportverenigingen en kerken om hetzelfde te doen. Zo 
willen ze deze winter een deken van warme kamers over Nederland verspreiden. 
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 10 januari 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. 
 
Week van gebed 
Van maandag 16 januari t/m vrijdag 20 januari worden er weer gebedsbijeenkomsten gehouden in 
het kader van de Week van Gebed. Van 19.30 uur tot 20.15 uur komen we op de volgende 
locaties bij elkaar: 
Maandag  16 januari  Herv. Gem. K.C. De Haven 
Dinsdag  17 januari Gereformeerde Kerk 
Woensdag  18 januari  Vrije Evangelische Gemeente 
Donderdag  19 januari  Hervormde Gemeente Rehoboth 
Vrijdag  20 januari Herv. Gem. K.C. De Haven 
We hopen u op 1 of meerdere avonden te mogen begroeten! 
        Interkerkelijke werkgroep gebed. 
 
AGENDA 
Maandag  9 januari 19.30 uur Diaconie en College van Kerkrentmeesters 
Dinsdag 10 januari 19.30 uur Uitzending De Schakel 
Dinsdag 10 januari 19.30 uur Ouderlingenoverleg 
Woensdag 11 januari 19.00 uur Bijbellezing Moerzicht door ds. Westerneng Ger. Kerk 
Donderdag  12 januari 19.30 uur Ledenvergadering Vox Maris 
Dinsdag 17 januari 19.30 uur Kerkenraad 
Woensdag 18 januari 19.00 uur Bijbellezing Moerzicht door dhr. Bezemer Rehoboth 
Donderdag 19 januari 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 15 januari bij Sylvia van Stee 
(scribahervormdyerseke@gmail.com).  


