
Kerkelijk Leven nr. 6 
 
Zondag 20 maart bevestiging en afscheid ambtsdragers en pastorale medewerkers 
Koffiedrinken na de dienst 
10.00 uur ds. W.J. v.d. Griend 
Crèche: Leonie Krijger en Tamara van Houte; Kinder- en jongerennevendienst 
Collecte: 1. Diaconie :2.Kerkelijk centrum “De Haven”, 3. Kerkbeheer 
Zondag 27 maart 
10.00 uur A.P. van der Maas, Wemeldinge 
Crèche: Anne-Wil Boone en Nicky Hazeleger; Kindernevendienst 
Collecte: 1. Clara Thuis , 2. Jeugd- en jongerenwerk, 3. Kerkbeheer 
Zondag 3 april 
10.00 uur dhr. E. Tramper, Rilland/Hansweert/Schore 
Crèche: Emmely Mol en Marina Mol; Kinder- en jongerennevendienst 
Collecte: 1. Aandacht en zorg voor kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië, 2. 
Ouderenpastoraat, 3. Kerkbeheer 
 
Bij de diensten 
Op zondag 20 maart a.s. ( 3e zondag in de 40 dagen ) hopen we als gemeente een bijzondere 
dienst te vieren afscheid van aftredende en (her)bevestigen van nieuwe ambtsdragers. Met 
dankbaarheid noemen wij hun namen en we hopen dat ze met inspiratie en vreugde hun werk 
mogen doen en dat alles mag meehelpen in de opbouw van onze gemeente! Leoni Timmerman, 
Ko Vogelaar (pastoraal ouderling), Christian Vogelaar (ouderling kerkrentmeester), Ad Feskens, 
Marion Oosterlee en Angelique Verburg (pastoraal medewerker). Anja Joosse en Dick van de 
Velde zullen hun ambt voortzetten. Afscheid wordt genomen van Els Meijer, Sonja Vogelaar 
(ouderling) Ilona Boone (jeugdouderling,) Pepijn Praat (diaken) , Mieke Boone, Marjan van 
Dixhoorn en  Leanne Neels (pastoraal medewerker). We zijn dankbaar dat steeds opnieuw 
mensen bereid zijn om taken op zich te nemen. We lezen Exodus 14 over de doortocht door de 
Rietzee in het kader van het 40 dagen projekt. Na de dienst zullen we na lange tijd met elkaar 
koffiedrinken.  
Op zondag 27 maart a.s. hoopt ds. A.P. van der Maas uit Wemeldinge bij ons voor te gaan. Onze 
classispredikant ging hier al vaker voor en we heten hem opnieuw van harte welkom. Wat de 
lezingen op deze 4e zondag in de 40 dagen zullen zijn, is op dit moment nog niet bekend. 
Op zondag 3 april gaat de heer E. Tramper voor. Hij is pastor in Rilland/Hansweert/Schore. Ook 
hem heten we van harte welkom in onze gemeente.  
We hopen dat we samen goede zondagen en gezegende diensten mogen beleven ! 
 
Vanuit de pastorie  
We genieten heel erg van onze jongste kleindochter Stella: een groot geschenk voor ons 
allemaal... Zo is er veel om dankbaar voor te zijn in ons gezin, dat is kostbaar: elke dag opnieuw. 
Waar we ook blij van worden is dat we telkens met weer meer mensen in de kerk zijn: ontmoeting 
met elkaar na een lange tijd waarin het anders was. We pakken het weer op: samen kerk zijn en… 
wat een uitdaging is het in deze tijd waarin we ineens oog in oog kunnen staan met mensen die 
van ver weg naar hier zijn gekomen: uit Oekraïne of vanuit andere landen (waar ook nog van alles 
aan de hand is…) Bijzonder om samen iets van de liefde van Christus te laten zien: in de 
praktische hulp aan anderen. De diaconie helpt..., vanuit de kringloopwinkel is er veel dat juist nu 
bruikbaar is voor anderen: we geven het graag ! Geven om de ander, dat is toch waar het om gaat 
?! Ieder heel veel zegen daarin toegewenst ! 
Hartelijke groeten vanuit de pastorie ! 
         ds. W.J. van de Griend  
 
 
 
 
 



Paasontbijt 2022 
Op Paasmorgen 17 april is er om 8.30 uur het Paasontbijt, waarvoor u van harte wordt 
uitgenodigd in kerkelijk centrum “De Haven”. Het is altijd een mooie vrolijke en laagdrempelige 
manier om samen met elkaar zo het Paasfeest te vieren, zowel voor ouderen als ook voor 
gezinnen met kinderen is het heel gezellig. In de wandelkerk liggen 3 en 10 april intekenlijsten, 
waarop u zich kunt inschrijven. U kunt zich ook telefonisch opgeven bij Maarten Praat (572789). 
 
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 februari: 
06-02-2022 KIA Oeganda  €     257,78 
13-02-2022 Diaconie     €     226,10 
20-02-2022 Yayasan Sinar Pelangi €     267,25 
27-02-2022 Youth for Christ     €     158,20 
06-03-2022 Noodhulp Oekraïne  €  3.233,35 
Projecten/Giften: 
Jeugdproject/Zending:   €       88,40 
Beschrijving diaconiecollectes: 
20 maart   Diaconie 
27 maart   Clara Thuis 
ClaraThuis is een vrijwilligersorganisatie die actief is in de regio Noord- en Zuid-Beveland. Zij 
maakt onderdeel uit van Stichting Het Clarahofje. De Stichting heeft sinds 1992 ervaring met de 
inzet van vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg. Zij is uitgegroeid tot een organisatie met 
meer dan 65 vrijwilligers voor zowel het hospice als de thuissituatie. ClaraThuis richt zich specifiek 
op de inzet van vrijwilligers bij mensen thuis, die in hun laatste levensfase zijn. De goed opleidde 
en betrokken vrijwilligers bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan de zieke en hun naasten en 
mantelzorgers. 
3 april  Aandacht en zorg voor kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië 
Het werk van de zeven van barmhartigheid voor deze zondag is: de dorstigen drinken geven in 
Moldavië. Het zal je maar gebeuren: je moet je als kind zonder ouders zien te redden of je staat er 
als oudere alleen voor. Veel kinderen en ouderen in Moldavië kunnen niet terugvallen op familie of 
geliefden. Geld voor een dagelijkse gezonde maaltijd is er niet. De dagcentra van Bethania staan 
open voor kwetsbare mensen. Jezus’ opdracht om dorstigen drinken te geven, krijgt hier handen 
en voeten. Jong én oud kunnen rekenen op zorg, aandacht en dagelijks eten. Kinderen krijgen 
kinderen hulp bij hun huiswerk, een maaltijd, en de mogelijkheid voor psychosociale hulp. Er zijn 
dagelijks sport- en buitenactiviteiten. Vele ouderen hebben een klein pensioen waar ze onmogelijk 
van rond kunnen komen. Hierdoor raken veel ouderen ondervoed en kunnen hun gas- en 
lichtrekening niet betalen Vanuit haar dagcentrum voorziet Bethania de meest kwetsbare ouderen 
in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd.  
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. 
Hulp Oekraïense vluchtelingen in Yerseke. 
Zoals we weten komt er als gevolg van de oorlog in Oekraïne, een grote vluchtelingen stroom op 
gang, Ook naar Yerseke komen vluchtelingen. 
Op Camping Zon en Zee, zal een Groep Oekraïense vrouwen en kinderen worden opgevangen, 
welke nu in een kerk in Moldavië verblijven. 
Als diaconie hebben we al een mooi bedrag overgemaakt voor de eerste nood. 
Naast geld zijn er nog veel goederen nodig om deze mensen op te vangen. Zoals: 

• Houdbare Levensmiddelen 
• Persoonlijke verzorging/toiletartikelen 
• Schoonmaakmiddelen, wasmiddelen 
• Kleding 
• Bedden/beddengoed 
• Speelgoed, binnen en buiten 
• Inrichting van caravans/waterkokers/potten pannen en borden en bestek 
• Goed werkende Laptops/tablets en mobiele telefoons. Voor de communicatie naar het 

thuisfront 
Heeft u nog iets liggen wat van pas zou kunnen komen, kunt u dit op werk dagen tot half 5 
afgeven bij de receptie van Camping Zon en Zee. 
Wilt u een gift doen, doe dat dan op de bank rekening van de diaconie.                                                       
Onder vermelding van: Hulp Oekraïense vluchtelingen in Yerseke. 
Verder kunnen ze nog mensen gebruiken die willen helpen, met allerlei voorkomende klussen,en 
activiteiten en werkzaamheden. Wilt u hier iets mee doen, meld dat bij de receptie van Camping 
Zon en Zee 
 
Paasviering ouderen en alleengaande. 
Omdat we al 2 jaar geen kerstviering hebben kunnen houden, willen we van het jaar een 
paasviering houden. Op vrijdag 8 april vanaf 16.00 uur is  de paasviering voor ouderen en  alleen 
gaande in kerkelijk centrum "de Haven". In een viering zullen we naar het paasevangelie luisteren, 
liederen zingen, we hebben een gezellig samenzijn en zullen afsluiten met een gezamenlijke 
broodmaaltijd. "De Haven" is open vanaf 15.30 uur 
U kunt zich voor deze middag opgeven tot 4 april 2022, dit kan op de volgende manieren, Via de 
intekenlijsten in de wandelkerk, deze liggen vanaf 20 maart  in de wandelkerk, of via de diaken 
Elke van Wallenburg 06-46834727 Vergeet niet bij het opgeven door te geven of u opgehaald wilt 
worden en of u evt. een speciaal dieet volgt. 
 
De Schakel 
Dinsdag 22 maart is 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. 
 
Tenslotte 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 3 april (voor 3 weken) bij Sylvia 
van Stee (scribahervormdyerseke@gmail.com).  


