
Kerkelijk Leven nr. 2 
 
Zondag 22 januari  themadienst 
10.00 uur Laetare 
Crèche: Linsey Hoogstrate en Melissa de Leeuw, Kindernevendienst 
Collecte: 1. Stg. Leergeld Oosterschelderegio :2.Kerkeloijk Centrum "De Haven, 3. Onderhoud 
kerkgebouw 
Zondag 29 januari  
10.00 uur ds. K.v.d. Broeke, Kortgene 
Crèche: Familie van der Jagt, Kindernevendienst 
Collecte: 1. Amecet Children’s Home, 2. Jeugd- en jongerenwerk, 3. Kerkbeheer 
 
Bij de diensten: 
Aanstaande zondag 22 januari hopen wij met ons Gospelkoor Laetare uit Burgh-Haamstede  de 
gehele dienst te verzorgen. Het koor staat onder leiding van dirigent Willemdirk van den Berg. De 
muzikale begeleiding: Dwarsfluit Irene Vrolijk, pianist Eveline de Waard en drummer Jelle Stouten. 
Het thema van ons Project is “Tijd”. De liederen die wij zingen, de teksten die gelezen worden, de 
gedichten en vertellingen zijn hier op afgestemd. Er is ook plaats voor samenzang. Wij doen dit 
met veel enthousiasme en we hopen dat u er ook van kan genieten. De betekenis van Laetare is: 
Verheugt U! Dus: Verheugt u op een mooi en inspirerend samen zijn. 
We hebben dit Project nu drie keer uitgevoerd en de reacties zijn heel positief, dus wij hopen dat 
ook in Yerseke vele mensen de dienst zullen bijwonen. Na afloop van de dienst ontmoeten we 
elkaar in de wandelkerk en drinken we samen koffie/thee/sap. 
Marian de Graaf, secretaris Gospelkoor Laetare. 
 
Na de ziekmelding in september van ds. Van de Griend heeft hij helaas zijn werkzaamheden 
moeten stopzetten en is hij op 10 december met emeritaat gegaan. We hebben met elkaar 
gesproken hoe we dit samen met de gemeente af kunnen sluiten. Op verzoek van ds. Van de 
Griend en Anja zal hij in de kerkdienst van zondag 29 januari voor de dienst van gebeden bij ons 
aanwezig zijn. Als zijn gezondheid dit toe laat, zal ds. Van de Griend een aantal woorden met ons 
delen. Het is te vermoeiend voor hem om na de dienst elkaar nog te begroeten. 
 
Vanuit de pastorie: 
Lieve gemeente, 
Allereerst wensen we u en jullie, Gods zegen toe voor het nieuwe jaar. 
We danken u en jullie, heel hartelijk voor alle bijzondere wensen en attenties! 
En….voor het vele medeleven in welke vorm dan ook!! Het doet ons erg goed. 
We zijn erg dankbaar dat we de feestdagen, samen met ons gezin, konden vieren. Dat hadden we 
niet verwacht!! Het was een waardevolle periode.  
De situatie rondom het ziek zijn van Willem, blijft redelijk stabiel. De vermoeidheid blijft een 
constante factor, evenals de aanwezigheid van vocht in benen, hand en gezicht. 
We zijn heel dankbaar dat Willem helder van geest is en kan genieten van veel dingen. 
Elke dag mogen we, op deze manier, als  een geschenk ervaren!! 

Liefdevolle groet, Ds Willem en Anja van de Griend. 
 
Van de kerkenraad: 
De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat  zijn benoemd: 
als diaken Corrie Poppe, als jeugdouderlingen Karina Koster en Anne Nieuwenhuijse, als 
diaconaal rentmeester Dick Bijl, als kerkrentmeester Arnold Meijer en als pastorale medewerkers 
Jannie Polderman en Erwin Staal. 
Eventuele bezwaren tegen de gevolgde procedure of tegen de bevestiging van genoemde leden 
dienen schriftelijk en ondertekend binnen een week bij de kerkenraad te worden ingediend. 



Afscheid nemen als diaken Dick Bijl, jeugdouderling Arnold Meijer en pastorale medewerkers 
Lianne Danker, Gillien Martijn, Corrie Poppe en Angelique Verburg.  
In de dienst op zondag 5 maart is de bevestiging en afscheid van ambtsdragers en pastorale 
medewerkers door ds. P. de Graaf. 
 
Kerkrentmeesters  
Collecten: 
Als u thuisblijft bij de online 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 
Kerkbalans 2023 
Binnenkort krijgt u weer de envelop met brief en toezeggingsformulier voor Kerkbalans, of 
misschien heeft u die al gehad. Dit jaar wordt voor het eerst bij iedereen de toezegging opgehaald. 
Er staat daarom ook geen doos in de kerk voor Kerkbalans. Het thema is ook dit jaar “Geef 
vandaag voor de kerk van morgen”. We hopen dat we ook in 2023 weer op uw bijdrage mogen 
rekenen, want Kerk-zijn kunnen we alleen samen.  
 
Diaconie: 
Diaconale collectes december: 
4   december Because we carry € 401,25 
11 december Diaconie   € 318,39 
18 december Stg. Jarige Job  € 452,01 
24 december NBG    € 715,62   
25 december Kinderen in de knel  € 918,80 
31 december ZOA     € 175,85 
Projecten/Giften:	
Jeugdproject/Zending  €   58,05 
Gift via: 
Mevr. Koutstaal    €   20,00 
Mevr. Pekaar   €   10,00 
Mevr. v. Stee    €   10,00 
Bloemendienst via: 
Mevr. Rijstenbil  €    10,00 
Dhr. Martijn   €      5,00 
Beschrijving diaconale collecten: 
22 januari     Stichting Jarige Job 
Deze stichting helpt kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Deze 
kinderen ontvangen een verjaardagsbox waarin alles zit wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én 
op school! 
Françoise, alleenstaande moeder van drie dochters (7, 15 en 18 jaar oud), maakt al 10 jaar gebruik van de 
verjaardagsboxen. “Ik kan geen taart kopen voor een verjaardag, maar dankzij de verjaardagsbox kan ik 
mijn kinderen toch de dag van hun leven bezorgen. Zelf vier je je verjaardag niet meer, maar kinderen 
snappen het niet dat hun klasgenoten wel uitgebreid hun verjaardag vieren en zij niet. De glimlach van mijn 
kind bij het openen van een verjaardagsbox doet zoveel met mij.”  
29 januari     Nederland speelt Sirkelslag 
De collecte van vandaag is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.  
Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof. Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag 
van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen 
jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Ze strijden tegen groepen in 
andere plaatsen, met wie ze online in verbinding staan, om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een 
bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema’s centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig 
met geloofsonderwerpen. Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, 
groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een groep. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om 



hen bij de kerk te betrekken. Geef aan deze collecte, zodat Jong Protestant ieder jaar opnieuw 
Sirkelslagprogramma’s en andere werkvormen kan ontwikkelen voor jeugd binnen én buiten de kerk. 
 
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.  
 

Interkerkelijk	koor	
“VOX MARIS”Yerseke	

Opgericht	12	januari	1973	
	

We zijn een koor waar we met veel plezier zingen maar waar de gezelligheid ook belangrijk is. We 
zingen traditionele liederen maar ook moderne liederen, zowel in het Nederlands als Engels 
We doen dit nu al 50 jaar en we gaan ervoor dat het koor over 50 jaar nog bestaat. Wil je een 
bijdrage leveren om het voortbestaan van het koor te garanderen en hou je van zingen? Kom dan 
eens naar één van onze repetities. We repeteren op donderdagavond van 19:30 tot 21:30 uur in 
“De Haven” Paardenmarkt 8, Yerseke. We zoeken versterking voor alle stemmen, zoals sopranen, 
alten, tenoren en bassen. 
Neem vooral ook vrienden en vriendinnen mee. 
Zondag 12 februari ’s morgens verzorgen we een Kerkdienst in de Hervormde Kerk aan het 
Kerkplein, welke in het teken staat van ons 50 jarig jubileum, je bent daar van harte welkom. Je 
kan je dan ook overtuigen van de kwaliteit van het koor en onze dirigente/pianiste 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sylvia van Stee, sylviavs@zeelandnet.nl, tel: 
0113-576900 of Kees van Dixhoorn, kees.van.dixhoorn@mainnovation.com, tel: 06-25065568. 
 
Gemeente samenkomsten  
Hebt u er al aan gedacht om u op te geven voor de samenkomsten over duurzaamheid en 
geloven. 1 februari, 6 februari en 8 februari. We beginnen om 14.30 uur en 19.30 uur. 
We zien uit naar uw komst.  
Hebt u geen vervoer, wij komen u graag ophalen.  Bel Leoni 0651185125  

Veertigdagenthema NBG: ‘Wie is Jezus’  
De veertigdagen- of lijdenstijd is traditioneel een tijd waarin veel christenen zich bepaalde dingen 
ontzeggen om zich te bezinnen op vragen die ertoe doen. Eén zo'n vraag koos het Nederlands-
Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) als thema voor deze periode: ‘Wie is Jezus?’ Daarover gaat het 
in het gratis dagboekje, in het paasproject voor kinderen en in de webinars voor voorgangers en 
andere theologen. 
‘”Wie zeggen jullie dat Ik ben?” Deze vraag van Jezus aan zijn leerlingen is vandaag even actueel 

als 2000 jaar geleden’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘De weken vóór 
Pasen zijn een uitgelezen moment om stil te staan bij ons eigen antwoord. Het 
dagboekje werpt licht op het veelzijdige beeld van Jezus dat uit de evangeliën en de 
brieven in het Nieuwe Testament ontstaat. Ook teksten uit het Oude Testament die 
de eerste christenen in verband brachten met Jezus, komen langs. Een volledig 
plaatje van wie Jezus was en is, is waarschijnlijk onmogelijk te geven. Toch worden 
we uitgenodigd om telkens opnieuw antwoord te geven op die vraag.’ 

 
Dagboek ‘Wie zeg jij dat Ik ben?’ 

Het dagboekje ‘Wie zeg jij dat Ik ben?’ bevat voor elke dag in de veertigdagentijd een 
Bijbelgedeelte met korte uitleg en een vraag om over na te denken. Het boekje leidt lezers door 
het Oude en het Nieuwe Testament, waardoor ze steeds meer ontdekken over wie Jezus is. Het is 
gratis aan te vragen via bijbelgenootschap.nl/40dagenkerk. 



 
AGENDA 
Woensdag 25 januari 19.00 uur Bijbellezing Moerzicht door ds. P. de Graaf Herv. Gem. 
Donderdag  26 januari 19.30 uur Repetitie Vox Maris 
Maandag 30 januari 19.30 uur Bijbelkring 
Woensdag  1 februari 19.00 uur Bijbellezing Moerzicht door ds. van Krimpen Ger. Gem. 
Donderdag  2 februari 19.30 uur Repetitie Vox Maris 
Elke drie weken zijn er GemeenteGroeiGroepbijeenkomsten op maandagmiddag, maandag- , 
dinsdag - en woensdagavond. Voor informatie en deelname bel: 06-17410125 
 
Tenslotte 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 29 januari bij Sylvia van Stee 
(scribahervormdyerseke@gmail.com).  


