
Kerkelijk Leven nr. 3 
 
Zondag 6 februari  
10.00 uur ds. L. de Ronde, Kruiningen 
Creche: Linsey Hoogstrate en Melissa de Leeuw; Kinder- en Jonggerennevendienst 
Collecte: 1.Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda  :2.Energiekosten, 3. Kerkbeheer 
Zondag 13 februari 
10.00 uur ds. W.J. van de Griend 
Creche: Fam. van der Jagt; Kinder- en jongerennevendienst 
Collecte: 1. Diaconie, 2. Instandhouding eredienst, 3. Kerkbeheer 
 
We mogen weer met 100 mensen kerken. Er moet nog wel worden aangemeld voor de 
kerkdienst, creche, kinder- en jongerennevendienst bij de scriba Sylvia van Stee. 
 
Bij de diensten 
Op zondag 6 februari a.s. hoopt bij ons voor te gaan ds. L. de Ronde uit Kruiningen. Hij was al 
eerder in ons midden en we heten hem opnieuw van harte welkom in ons midden. Wat de 
lezingen voor deze dienst zullen zijn, is op dit moment nog niet bij ons bekend. 
Op zondag 13 februari a.s. lezen we in Markus over de doop van de Here Jezus in de Jordaan. 
Daarna roept Jezus zijn leerlingen en gaat met hen op weg. Bijzonder is het om te zien dat ze 
meteen volgen: blijkbaar gaan ze met vertrouwen, vol goede moed op weg. Hoe zit het vandaag 
met: ‘volgens van Jezus’ ? Daar hopen we samen bij stil te staan en hopelijk komen we mooie 
dingen op het spoor ! 
We hopen dat we samen goede zondagen en gezegende diensten mogen beleven ! 
 
Doopzondag 20 februari 
Zondag 20 februari hopen we als gemeente een blijde dienst te beleven rondom de bediening van 
de Heilige Doop. Olivia van Houte, Jens de Munck en Kai Vogelaar zullen worden gedoopt. In de 
voorbereiding zal een doopgesprek plaatsvinden, waarin we het hebben over de betekenis van de 
doop en we ook samen kijken naar de invulling van de dienst: o.a. met de liederen die de 
doopouders mooi vinden. 
 
Vanuit de pastorie  
Sinds zondag 23 januari j.l. ben ik officieel verbonden aan de Hervormde Gemeente Haamstede. 
Het was een heel bijzondere dienst waarin ds. J. Wouters na negen jaar afscheid nam en meteen 
in dezelfde dienst werd ik welkom geheten als de nieuwe predikant. Geen vacature tijd, geen 
onderbreking maar meteen wordt het werk over- genomen. Ds. A. van der Maas leidde het 
liturgisch gedeelte van afscheid en welkom en hij sprak ook persoonlijke woorden aan de gaande 
en de komende predikant. Het is het begin van een nieuwe periode die we samen met vertrouwen 
tegemoet mogen zien. Samen mogen we het werk doen dat nodig is om de gemeenten op te 
bouwen. Hopelijk kunnen de kerken in Yerseke en de kerken in Haamstede steeds meer de plek 
zijn waar ieder zich thuis voelt, waar de verbinding wordt gezocht en waar -ook over de 
kerkgrenzen heen- wordt gedaan wat er werkelijk toe doet ! Samen staan we voor een mooie 
uitdaging om te laten zien wat open en gastvrij betekent !  
         ds. W.J. van de Griend  
 
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 
 
 



Diaconie: 
Beschrijving diaconiecollectes: 
6 februari     Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda 
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds 
grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder 
water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het 
dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen 
coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag 
gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren de 
slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige ovens, planten bomen om 
erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens èn 
natuur. 
13 februari   Diaconie 
Projectbus MAF  
Ook brengt de Diaconie het project MAF onder uw aandacht. Maak uw gift hiervoor over onder 
vermelding van ‘MAF’. 
Wilt u deze doeleinden steunen? Maak dan 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. 
 
Tenslotte 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 13 februari bij Sylvia van Stee 
(scribahervormdyerseke@gmail.com).  


