
Zondag 6 maart 
10.00 uur ds. C. Baggerman, Krimpen aan de IJssel 
Crèche: Erika de Kok en Marieke Praat; Kinder- en jongerennevendienst 
Collecte: 1. Noodhulp Oekraïne :2.Energiekosten, 3. Kerkbeheer 
Woensdag 9 maart 
19.30 uur mevr. L. Slabbekoorn, Driewegen 
Collecte: 1. Voedselbank de Bevelanden, 2. Biddagcollecte, 3. Kerkbeheer 
Zondag 13 maart 
10.00 uur ds. W.J. van de Griend 
Crèche: Rosemieke de Kramer en Valerie Timmerman; Kindernevendienst 
Collecte: 1. Kerk zijn doe je met elkaar , 2. Instandhouding eredienst, 3. Onderhoud kerkgebouw 
19.30 uur Gebedsbijeenkomst 
 
Er zijn geen beperkende maatregelen meer voor de kerkdiensten. Wel houden we ons nog aan de 
basisregels zoals handhygiëne, thuisblijven bij klachten, goede ventilatie en het hanteren van de 
looproute in de kerk. De collecte is bij het uitgaan van de kerk. U kunt langs beide kanten de kerk 
verlaten. In de zijvleugel bij de consistorie zullen wij een deel van de zitplaatsen op 1,5m blijven 
aanbieden. Mocht u toch afstand willen houden en met een veilig gevoel naar de kerk willen 
komen kunt u dit aangeven bij de koster.  
 
Bij de diensten 
Op zondag 6 maart a.s. hoopt ds. C. Baggerman, oud predikant van de Hervormde Gemeente 
Yerseke, bij ons voor te gaan. Dat is voor velen heel vertrouwd. We heten hem opnieuw van harte 
welkom in ons midden. Het is dan de eerste zondag in de 40 dagen tijd. We beginnen dan met het 
project van Bible Basics: ‘Beloofd land in zicht ‘. Wat de lezingen in deze dienst zullen zijn, is op 
dit moment nog niet bekend 
Woensdag 9 maart is het Bidstond voor Gewas, Arbeid en Visserij: samen bidden we God voor 
alle zegeningen die Hij ons geeft.. Mevrouw L. Slabbekoorn uit Driewegen hoopt in deze dienst 
voor te gaan. 
Op zondag 13 maart a.s., tweede zondag in de 40 dagen tijd, lezen we uit Exodus 13 over de 
opdracht om te blijven herinneren hoe God zijn volk heeft bevrijd uit Egypte, het slavenhuis. God 
is ook voor ons diezelfde bevrijdende God die door alle tijden heen met ons onderweg blijft naar 
Zijn nieuwe wereld. Gedenken, dat is ook vast- houden aan Zijn beloften, helpt de moed er in te 
houden: ook in deze ineens weer spannende tijden. 
We hopen dat we samen goede zondagen en gezegende diensten mogen beleven ! 
 
Vanuit de pastorie  
Inmiddels ben ik langzaam maar zeker weer aan het gewend raken aan het werken in twee 
gemeenten: Yerseke en Haamstede. De agenda indelen en aan de hand van dat overzicht bezig 
zijn geeft ook duidelijkheid.  
In principe ben ik op woensdagen en vrijdagen in Haamstede, bezig met de kennis- 
makingsbezoeken in de gemeente. Op dinsdagen en donderdagen ben ik in principe in Yerseke: 
met vooral het crisispastoraat en natuurlijk ook het voorbereiden van de erediensten, 
belijdeniscatechese, moderamen en kerkenraadsvergaderingen etc. etc. In dit alles is het zoeken 
naar een bepaalde balans en dat is soms lastig, want geen week is hetzelfde. Ik ga bij het werken 
in de gemeenten uit van het motto: ‘’waar ik nodig ben, daar wil ik zijn” . Het blijft bijzonder om op 
die manier te ontdekken wat je voor mensen kunt betekenen en hoe je samen geloof kunt 
vasthouden in alle dingen die op onze weg komen. In dit vertrouwen: de toekomst is van God, Hij 
is er bij ! 
Hartelijke groeten vanuit de pastorie ! 
         ds. W.J. van de Griend  



 
 
Kerkrentmeesters  
Het totaalbedrag van de tellingen op 25 februari was € 1.617,77. 
De bestemming was voor de volgende collecten; Kerkbeheer € 587,92; Instandhouding 
erediensten € 441,65; KC De Haven € 275,45; Energiekosten € 162,65; Kerkradio € 150,00; Gift 
Orgel via L. Rijstenbil € 10,00.   
                                                                   Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
De opbrengst van de Kringloopwinkel in week 5 t/m 7 was € 2.842,40. 
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: 
6 maart                  Noodhulp Oekraïne 
Waar we bang voor waren, is gebeurd: het is oorlog in Oekraïne. Dit betekent onbeschrijflijk leed 
voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit! Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met 
kerken en christelijke organisaties die de meest kwetsbare mensen in Oekraïne helpen. De 
situatie in Oekraïne kan nu snel verder escaleren. De nood was er al - in 8 jaar oorlog zijn al 1,3 
miljoen in eigen land ontheemd geraakt -, maar is nu heel groot. De vluchtelingenstroom neemt in 
grote omvang toe, ook naar omringende landen als Moldavië, Polen en Hongarije. Zij hebben  
hebben onze steun harder nodig dan ooit. De diaconie rekent daarom op uw steun. 
Actie voor Voedselbank de Bevelanden 
Rondom biddag willen we levensmiddelen inzamelen voor de voedselbank. We vragen u om 
houdbare producten mee naar de kerk te nemen. Momenteel is er veel gebrek aan: rijst, macaroni, 
spaghetti, mix en sauzen. Maar alle houdbare producten zijn uiteraard welkom. U kunt de 
producten afgeven in de wandelkerk op zondag 6 maart, woensdag 9 maart en zondag 13 maart. 
Doet u/ jij ook mee, zodat niemand honger hoeft te lijden? Voor meer informatie: Linda van den 
Berge tel. 0113-570690. Op biddag is ook de diaconale collecte voor Voedselbank de Bevelanden 
bestemd. 
Paasgroeten 
Op zondag 6 maart kunt u in de Wandelkerk één of meer kaarten ondertekenen.  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. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De Diaconie zorgt voor verzending 
van deze kaarten. 
13 maart              Kerk zijn doe je met elkaar 
‘Alles komt goed!’ is het thema van de Veertigdagentijd van Kerk in Actie. Dat kan gemakkelijk 
klinken, en voor veel mensen op deze wereld is het misschien moeilijk te geloven. Tegelijk kunnen 
het ook woorden van hoop zijn, want God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet. 
Hij vraagt ons om daar nu al iets van te laten zien: door de zieken te verzorgen, de armen eten te 
geven en de vluchtelingen onderdak te bieden. Door er voor elkaar te zijn, geven we de hoop van 
Pasen door, in het geloof dat alles goedkomt. 
Op deze zondag is de collecte bestemd voor binnenlands diaconaat. Veel kerken in Nederland 
willen iets betekenen in hun eigen omgeving door bijvoorbeeld taalles te geven aan vluchtelingen 
of samen met mensen in achterstandswijken genieten van een maaltijd. Kerk in Actie begeleidt en 
ondersteunt protestantse gemeenten die diaconaal present willen zijn in eigen dorp of stad. 
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. 



 
Verjaardagfonds 
De vrijwilligers van het verjaardagfonds zijn weer samengekomen. 
We hebben een telling gedaan over het vierde kwartaal 2021 en januari 2022 
De opbrengst was € 1838,00  Over het derde kwartaal 2021 is er nog € 420,00 binnengekomen. 
Ondanks de lockdown hebben de deelnemers en vrijwilligers toch nog een groot bedrag gespaard. 
Onze dank hiervoor 
 
De Schakel 
Dinsdag 15 maart er om 19.30 uur uitzending van De Schakel.  
Deze kan gevolgd worden door de luisteraars van de kerkradio en online via de kerkomroep. 
 
Nieuws van De Boekentafel, ook voor Pasen 
Voor de komende Paastijd zijn er bij de Boekentafel nog mooie boekjes te koop. 
Voor jezelf, je (klein)kind of om zomaar iemand anders een plezier te doen. Het zijn nieuwe 
boekjes, die vanwege een andere werkwijze van De Boekentafel, door de diaconie met een 
korting van 50% worden aangeboden. 
Dinsdag- t/m vrijdagmorgen is ‘De Haven’ open zodat de boekenkast in het Honk bereikbaar is. 
Het is zelfbediening en de manier van betalen staat duidelijk aangegeven. Dus: kijk en koop! 
Wanneer je een boek, cd, dvd, kaart, Bijbel of Liedboek wilt kopen dat niet in de kast aanwezig is: 

• Kijk zo nodig eerst op www.Kameel.nl   
• Geef je keus door per telefoon, app of per mail (572278; 06-17410125; 

annekejumelet@xs4all.nl)  
Uw bestelling kan worden afgehaald op Hogeweg 1 of wordt zo nodig thuisbezorgd. Denk bij uw 
aankopen aan het belang van kopen via de website van Kameel: 40% van de winst gaat naar 
landelijke missionaire doelen waarvan 10% naar onze eigen diaconie. 
 
Kom in de groep 
In onze gemeente bestaan al vele jaren Gemeente Groeigroepen. Daarin komen gemeenteleden 
bij elkaar (1 keer per 3 weken) om te praten over het geloof: samen zoeken naar de wil van God in 
je leven en daarin elkaar ontmoeten. 
Er is een kring op maandagmiddag, maandagavond, dinsdagavond en woensdagavond. 
Bovendien is er ruimte om nog meer kringen te starten: wanneer er veel mensen mee willen doen 
kan ook zomaar een nieuwe kring worden gestart.  
Het materiaal dat wordt gebruikt wordt jaarlijks door predikanten gemaakt, in opdracht van het 
Evangelisch Werkverband. Het is laagdrempelig en uitnodigend. 
Zin in een uitdaging, verdieping van je geloof of in zomaar wat meer contact met andere 
gemeenteleden? Vraag informatie, maak een afspraak om een keertje mee te komen doen of 
meld je gewoon aan. Tel. 572278 /06-1741015; annekejumelet@xs4all.nl 
 
Tenslotte 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 13 maart bij Sylvia van Stee 
(scribahervormdyerseke@gmail.com).  


