
Kerkelijk Leven nr. 20 
 
Zondag 20 november Laatste zondag kerkelijk jaar.  
10.00 uur ds.B. de Haan, Nieuw en Sint Joosland 
Crèche: Nellie Steketee en Priscilla Bout; Kindernevendienst 
Collecte: 1. MAF, 2 Instandhouding eredienst, 3. Onderhoud kerkgebouw 
Zondag  27 november  1e Advent 
10.00 uur dhr. E. Tramper, Rilland/Hansweert/Schore 
Crèche: Fam. van den Berge; Kinder- en jongerennevendienst 
Collecte: 1. Bright Fame , 2. Kerkelijk centrum “De Haven,  3. Kerkbeheer 
19.30 uur gebedsbijeenkomst 
Woensdag 30 november Dankdag voor gewas, arbeid en visserij 
19.30 uur Ds. J. Smink, Zierikzee 
Collecte: 1. Voedselbank de Bevelanden, 2. Dankdagcollecte, 3 Kerkbeheer 
 
Bij de diensten: 
Zondag 20 november is het Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het de 
dag waarop we gedenken. In vreugde om het geschenk van nieuw leven en ontvangen van de 
Heilige Doop. Maar ook in omzien en gemis: om al degenen die in de kring van onze gemeente 
zijn gestorven. 
Zondag 27 november is het 1e Advent. Dhr. E. Tramper uit Rilland/Hansweert /Schore zal deze 
dienst voorgaan. 
Woensdag 30 november  hopen we als gemeente samen te komen in de dienst op de Dankdag 
voor Gewas, Arbeid en Visserij. Ondanks alle lastige dingen van deze tijd en gevolgen voor ons 
werken en bezig zijn, blijft er genoeg reden om God te danken voor het goede dat Hij ons geeft. 
Die dankbaarheid mag doorklinken in alle dingen in deze dienst 
We wensen u en jullie, nu alvast rustige en mooie zondagen en gezegende diensten om telkens 
een nieuwe week mee in te gaan ! 
 
Vanuit de kerkenraad: 
Als kerkenraad hebben we in september mee moeten delen dat in verband met zijn ziekte ds. v.d. 
Griend voor een nog onbekende periode zijn taken als predikant neer zal moeten leggen.  
Erg verdrietig is dat de familie van de Griend in vorig Kerkelijk Leven heeft moeten melden dat de 
uitslag van de biopt van de hersentumor niet goed was. Dat de kwaliteit van leven na behandeling 
niet gegarandeerd kan worden en er geen behandeling zal worden ingezet.  
Door dit ziektebeeld zijn wij als kerkenraad genoodzaakt vooruit te kijken naar de toekomst en te 
zorgen dat het werk in de gemeente wordt voortgezet.  Twee maanden na de ziekmelding mag 
een predikant uitgenodigd worden om als consulent op te treden.  
Wij zijn heel dankbaar dat ds. Piet de Graaf uit Kruiningen deze taak op zich wil nemen. 
Zijn werkzaamheden zullen vooral bestaan uit ondersteunen kerkenraad, straks 
beroepingscommissie en het verlenen van crisispastoraat 
Het doorgeven van pastorale zaken,   zoals geboorte, ziekenhuisopname, thuiskomst en 
overlijden blijft bij coördinator pastoraat Hanny Buringh. 
 
Gemeenteavond 
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de Gemeenteavond op donderdag 24 november . 
Deze wordt gehouden in kerkelijk centrum “De Haven” Inloop 19.30 uur, aanvang 19.45 uur. 
Leen Louisse zal een presentatie geven over het werk van de Voedselbank De Bevelanden. Dit 
sluit mooi aan bij de actie van de Diaconie om houdbare producten in te leveren op zondag 27 
november, woensdag 30 november en zondag 4 december. Na de pauze is er aandacht voor de 



begrotingen van het College van Kerkrentmeesters en Diaconie. Vervolgens zullen we u 
informeren over het verloop van het  ziektebeeld van ds. v.d. Griend en  kijken naar de toekomst.  
Als u nu al vragen heeft, kunt u deze indienen bij de scriba, zodat we op de gemeenteavond 
hopelijk al een antwoord kunnen geven. 
 
Kerkelijk Centrum “De Haven”. 
Op 1 november is vol enthousiasme de nieuwe beheerder Gerdien Nijsse gestart. Gerdien is te 
bereiken onder het mobiele nummer 06-57485650 en  via de mail 
kerkelijkcentrumdehaven@gmail.com.  
 
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 oktober: 
2 oktober Kerk en Israël                €  197,10 
9 oktober Diaconie                         €  173,75 
15 oktober Huwelijksdienst            €    39,00 
16 oktober KIA Javaanse boeren  €   241,40 
23 oktober Rust na onrust              €  220,25 
30 oktober Alpha Nederland          €  253,95 
Projecten/Giften: 
Jeugdproject/Zending            €     60,39 
Jongerennevendienst                   €     85,60 
Kerkradio                        €  186,50 
Bloemendienst via:onbekend €     10,00 
Beschrijving diaconiecollectes 
20 november   MAF 
U belt 112, maar in 26 landen bellen ze MAF! Elk jaar krijgen ze meer dan 2.000 telefoontjes voor 
een ambulancevlucht. Afgelegen dorpen zijn niet te bereiken met een ambulance. Een 
wandeltocht naar de dichtstbijzijnde kliniek duurt al snel drie dagen. Een MAF-vliegtuig redt levens 
door jungles, bergen en gevaarlijke gebieden te overbruggen. In Timor-Leste is MAF de enige 
vliegmaatschappij voor alle ambulancevluchten op het eiland. In Papoe-Nieuw-Guinea vliegt MAF 
ongeveer 500 ambulancevluchten per jaar. Draagt u bij aan deze spoedvluchten? Zwangere 
vrouwen, kapmes ongelukken, dieren beten, kortom levensbedreigende situaties: als ze gebeld 
worden komen ze direct. Met uw gift kan MAF dit blijven doen. 
27 november Bright Fame  
Bright Fame is een organisatie die zich inzet voor het welzijn van (ex)prostituees die in het Red 
light district van Amsterdam werken. Dit werk doet ze vanuit de overtuiging dat ieder mens 
waardevol is en door God gemaakt is om vrij te zijn. Hun  visie is om vrouwen en mannen te 
helpen om uit de prostitutie te komen. Bright Fame wil samen met hen ontdekken waar hun 
passies, dromen en talenten liggen en ze op hun bestemming brengen, zodat zij komen op de 
plek die God voor hen bedoeld heeft. Dat doen ze samen, schouder aan schouder en van hart tot 
hart!  
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.  
 
 



Actie voor Voedselbank de Bevelanden en Speelgoedbank Zeeland   
Denk jij, denkt u eraan om spullen voor de acties mee te nemen naar kerk?. Zo vragen we voor de 
Voedselbank de Bevelanden om houdbare producten zoals rijst spaghetti, macaroni, mixen 
hiervoor, koffie, thee enz. Daarnaast zamelen we voor de Speelgoedbank Zeeland speelgoed in 
voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Het tweedehands speelgoed moet heel en compleet 
zijn. Geef de producten en/ of speelgoed af in de wandelkerk op zondag 27 november, woensdag 
30 november of  zondag 4 december. Zie voor meer informatie Kruispunt nr. 5 of bel Linda van 
den Berge 0113-570690.  
 
Bezorging kerst attenties 
Als kerstgroet namens onze gemeente krijgt een grote groep ouderen een kerstattentie. De 
diaconie wilt u vriendelijk vragen haar te helpen bij het bezorgen van deze attenties. U kunt ons 
helpen door een of meerdere adreskaartjes mee te nemen. 
Deze kaartjes liggen 4, 11 & 18 december op de tafel in de wandelkerk, of als u niet in de kerk 
komt, kunt u adreskaartjes op halen bij Dick Bijl na afspraak 06-41480824. Op woensdag 21 
december kunt u tussen 13.00 uur en 15.00 uur de kerstattenties komen ophalen in k.c. "de 
Haven" en deze dan bezorgen. 
Wilt u de diaconie hier namens de gemeente mee helpen? Alvast onze vriendelijke dank hier voor. 
 
Kerstviering ouderen en alleen-gaanden. 
Na 2 jaar dat het niet mogelijk was, is er op maandagmiddag 19 december 2022 weer een 
kerstviering voor ouderen en  alleen gaande in kerkelijk centrum "de Haven"  de Middag begint om 
16.00 uur. 
In deze gezamenlijke viering met de Vrije Evangelische Gemeente zullen we naar het 
kerstevangelie luisteren, liederen zingen, we hebben een gezellig samenzijn en zullen afsluiten 
met een gezamenlijke broodmaaltijd. "De Haven" is open vanaf 15.30 uur. 
 
AGENDA 
Woensdag 23 november  19.00 uur Bijbellezing Moerzicht door Dick Castel Leger des Heils 
Woensdag  23 november  19.30 uur repetitie Vox Maris 
Donderdag 24 november  19.30 uur Gemeenteavond 
Woensdag 30 november  19.00 uur GEEN Bijbellezing Moerzicht 
Donderdag 1 december  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 27 november (voor 2 weken) bij 
Sylvia van Stee (scribahervormdyerseke@gmail.com).  
 
 
 
 
 


