
Kerkelijk Leven nr. 4 
 
Zondag 20 februari Bediening Heilige Doop 
10.00 uur ds. ds. W.J. van de Griend 
Creche: Nellie Steketee en Priscilla Bout; Kindernevendienst 
Collecte: 1. Yayasan sinar pelangi:2.Kerkelijk Centrum “De Haven”, 3. Kerkbeheer 
Zondag 27 februari 
10.00 uur ds. D. Westerneng, ‘s Gravenpolder 
Creche: Fam. van der Jagt; Kindernevendienst 
Collecte: 1. Youth for Christ, 2. Jeugd- en Jongerenwerk, 3. Onderhoud kerkgebouw 
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 20 februari hopen we als gemeente weer een bijzondere dienst mee te maken 
vanwege de bediening van de Heilige Doop aan drie kinderen: Olivia van Houte, Kai Vogelaar en 
Jens de Munck. We lezen die zondag uit Markus 1 een heel toepasselijk gedeelte over de doop 
van de Here Jezus in de Jordaan en over wat daarna gebeurt. We hopen in deze feestelijke dienst 
met elkaar te ontdekken wat dit Bijbelgedeelte ons vandaag wil zeggen. 
Op zondag 27 februari hoopt bij ons voor te gaan ds. D. Westerneng uit ´s Graven polder. Hij was 
al eerder in ons midden en we heten hem opnieuw van harte welkom. Wat de lezingen in deze 
dienst zullen zijn, is op dit moment nog niet bekend 
We hopen dat we samen goede zondagen en gezegende diensten mogen beleven ! 
 
Vanuit de pastorie  
Blijde berichten vanuit de Langeville. We zijn heel gelukkig en dankbaar met de geboorte van 
onze kleindochter Stella, dochtertje van Arnoud en Elvira en zusje van Noël ! Opnieuw worden we 
stilgezet bij het grote wonder: het geschenk van nieuw leven. Stella is gezond en wel, ze is een 
mooi kindje, een schat ! Elvira is aan het herstellen, we hopen dat dit voorspoedig zal verlopen. 
Dankbaar zijn we ook met de kaartjes met felicitaties die we krijgen, mooi dat meeleven! We 
genieten elke dag van onze kleindochter en het geluk dat we met onze kinderen mogen delen. Het 
is één woord… geweldig. Hart. groeten vanuit de pastorie ! 
         ds. W.J. van de Griend  
 
Kerkrentmeesters  
Het totaalbedrag van de tellingen op 4 februari was € 506,50. 
De bestemming was voor de volgende collecten; Kerkbeheer € 135,50; Onderhoud kerkgebouw € 
148,90; Energiekosten € 145,35; Jeugd- en jongerenwerk € 76,75; Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
De opbrengst van de Kringloopwinkel in week 3 en 4 was € 2.196,45. 
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 
Hartelijk dank aan allen die de envelop met toezegging hebben ingeleverd. Als u de toezegging 
nog niet heeft gedaan willen we u vriendelijk verzoeken om dit alsnog te doen, zodat we niet bij u 
aan de deur hoeven te komen. Graag vóór 26 februari inleveren op één van de genoemde 
adressen.  Bij voorbaat dank,Werkgroep Kerkbalans. 
 
 
 
 



Diaconie: 
Diaconale collectes januari: 
02-01-2022 Diaconie   €   174,00 
09-01-2022 Stg. Leergeld     €   184,00 
16-01-2022 Stg. de Figurant  €   734,50 
23-01-2022 Leger des Heils      €   329,95 
30-01-2022 JOP    €   322,10 
Projecten/Giften: 
Jeugdproject/Zending:   €    125,85 
Kerkradio     €      65,00 
Bloemendienst via: 
- mevr. van den Berge   €     10,00 
- mevr. Joosse    €     15,00 
Opvanghuis Amecet – Stg. de Figurant 
Wat fijn dat er 22 mooie tekeningen zijn ingeleverd voor de kinderen van het opvanghuis Amecet. 
Hiervoor bedanken we dan ook alle kinderen die deze hebben gemaakt. Naast deze tekeningen is 
er ook een persoonlijk cadeautje voor Els opgestuurd naar Amecet in Oeganda. De collecte heeft 
een bedrag van € 734,50 opgebracht en is verder door ons aangevuld tot € 1.000.   
Beschrijving diaconiecollectes: 
20 februari                         Yayasan sinar pelangi 
Dit is een revalidatiecentrum in Indonesië voor kinderen met een lichamelijke handicap Het wordt 
beheerd door de Franciscaanse nonnen van de Dochters van de Heilige Harten van Jezus en 
Maria. Deze stichting helpt kinderen met een lichamelijke handicap uit arme gezinnen zonder 
onderscheid te maken tussen etniciteit, religie, ras, taal en andere sociale achtergronden. 
Jaarlijks helpen ze ± 250 patiënten met verschillende lichamelijke beperkingen door hen te 
opereren.  Het doel is om elk kind uit zijn isolement te halen en de samenleving te laten zien dat 
zij heel wat kunnen betekenen. Vaak zijn de patiënten na 2 of 3 operaties en een goede 
revalidatie weer op weg geholpen. 
27 februari                             Youth for Christ 
Youth for Christ is een gepassioneerde missionaire beweging van jongeren en jongerenwerkers. 
Ze valt op doordat ze God voortdurend zoekt, gezamenlijk groeit in lokaal missionair jongerenwerk 
en durft te laten zien waar ze voor staat. Gedreven door Gods liefde zoekt Youth for Christ 
jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen hoop. Zo komen we dichterbij jongeren. Want iedere 
jongere verdient de kans om Jezus te leren kennen. Youth for Christ wil in beweging zijn voor 
jongeren die niet in aanraking komen met christenen en met Gods liefde. Daarbij focust Youth for 
Christ zich op jongerenwerkers en vrijwilligers. Samen met hen gaan we duurzame relaties aan 
met jongeren op straat, in de wijk en op school. 
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. 
Paasgroetenactie 2022 
Ook dit jaar versturen we weer een Paasgroet aan gevangenen in Nederland en Nederlandse 
gevangenen in het buitenland. Dit jaar zijn de kaarten ontworpen door vrouwelijke gedetineerden 
in Nieuwersluis. Zij hebben nagedacht over eigen ideeën bij het thema ‘Van U is de toekomst’. Er 
ontstond een kunstwerk van stukjes glas, onderling verbonden door een draad en beschenen door 
een helder licht. Het beeldt Gods licht uit dat schijnt op de gebrokenheid van het leven. Dat 



ervaren de vrouwen in detentie als geen ander. De draad staat voor de helende kracht van God. 
Hij maakt alles weer nieuw. Op zondag 6 maart kunt u in de Wandelkerk één of meer kaarten 
ondertekenen.  Hieraan zijn geen kosten verbonden. De Diaconie zorgt voor verzending van deze 
kaarten. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog 
iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet wie deze kaart ontvangt, mag u ervan overtuigd zijn 
dat deze groet de gedetineerden goed doet.  
 
Inloopmiddag 
Na een aantal maanden waarin we niet bij elkaar konden komen vanwege corona willen we 
dinsdag 1 maart weer van start gaan met de Inloopmiddag. Iedereen is vanaf 14.00 uur van harte 
welkom in KC De Haven. Na de koffie of thee beginnen we met een gezamenlijke activiteit en na 
de pauze kan men kiezen uit diverse gezelschapspelen of bijkletsen! 
Lijkt het u leuk erbij te zijn, aarzel niet. Eventueel kunt u ook opgehaald worden.  
Ina Nieuwenhuize tel. 574980, Marie Klaasse tel.571977, Janny Nieuwenhuyzen te.572659, 
Heleen Fraanje tel.572672 
 
Tenslotte 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 27 februari bij Sylvia van Stee 
(scribahervormdyerseke@gmail.com).  


