
Kerkelijk Leven nr. 7 
 
Zondag `10 april 
10.00 uur ds. K.v.d. Broeke, Wissenkerke 
Crèche: Fam. Vogelaar en Angelique Verburg; Kindernevendienst 
Collecte: 1. Diaconie :2.Energiekosten, 3. Onderhoud kerkgebouw 
19.30 uur gebedsbijeenkomst 
Maandag 11 - donderdag 14 april en zaterdag 16 april Avondgebed Stille Week 
19.30 uur ds. W.J. v.d. Griend en leden kerkenraad 
Vrijdag 15 april viering Heilig Avondmaal 
19.30 uur ds. W.J. v.d. Griend  
Collecte: 1. Het Passion; 2. Instandhouding eredienst; 3. Kerkbeheer 
Zondag 17 april Paasmorgen 
10.00 uur W.J. v.d. Griend 
Crèche: Linsey Hoogstrate en Melissa de Leeuw; Kindernevendienst 
Collecte: 1. Kansen voor jongeren in Beiroet, 2. Paascollecte, 3. Kerkbeheer 
Zondag 24 april 
10.00 uur ds. C. Bijman, Arnemuiden 
Crèche: Fam. van der Jagt; Kinder- en jongerennevendienst 
Collecte: 1., SHV Zeeland 2. Kerkelijk centrum “De Haven”, 3. Onderhoud kerkgebouw 
 
Bij de diensten 
Op zondag 10 april a.s. ( Palmzondag ) hoopt ds. K. v.d. Broeke uit Wissenkerke bij ons voor te 
gaan. Zij was al vaker in ons midden en we heten haar opnieuw welkom in ons midden. Wat de 
lezingen in deze dienst zullen zijn, is op dit moment nog niet bij ons bekend. 
In de Stille Week is er elke avond (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag) een 
avondgebed met Bijbellezingen, stilte, gebed en het luisteren naar passende liederen. Ieder is hier 
van harte welkom.  
Op vrijdag 15 april, bijna aan het einde van de Stille Week, komen we samen om het lijden en 
sterven van Jezus te gedenken. Vooraf daaraan viert Jezus met Zijn leerlingen de Pesachmaaltijd 
die een diepere betekenis krijgt. In Zijn opdracht delen we brood en wijn als tekenen die verwijzen 
naar wat komt… 
Zondag 17 april a.s. vieren we als gemeente van Christus het Paasfeest: feest van de opstanding 
van de Here Jezus. In deze dienst hoopt Leon Feskens belijdenis af te leggen van zijn geloof: voor 
hem en voor onze gemeente een bijzonder moment, dat we dankbaar tegemoet zien. We lezen 
het Paas Evangelie en aan de dienst wordt meegewerkt door ons koor Vox Maris. 
Zondag 24 april a.s. hoopt ds. C. Bijman uit Arnemuiden bij ons voor te gaan. Ook hij was al 
eerder in ons midden en wij heten ook hem opnieuw van harte welkom in ons midden. Welke de 
lezingen in deze dienst zullen zijn, is op dit moment nog niet bij ons bekend.  
We hopen dat we samen goede zondagen en gezegende diensten mogen beleven ! 
 
Zingen op Paasmorgen 
Dit jaar is het weer mogelijk om met een groep mensen bijeen te komen voor de Paasjubel. 
Tijdens een Paasjubel worden er liederen gezongen: liederen van de opgestane Heer! Het gaat 
om bekende Paasliederen.Iedereen die dat wil en kan, is van harte welkom om mee te doen. 
Aanvang van de Paasjubel: 07:00 uur bij Zorgcentrum Moerzicht (Moerplein 73). De volgende 
locatie is Gersicha.Daarna hopen we nog te zingen bij de seniorencomplexen aan de 
Begonialaan, de Capellerie en Zeeburg.Het is de bedoeling om rond 08:00 uur af te sluiten.   
Voor verdere informatie kunt u terecht bij: Bas Koutstaal, tel 06 13 90 67 69 
 
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). 
 
College van Kerkrentmeesters 
Het totaalbedrag van de tellingen op 18 maart  was € 1.688,47. 
De bestemming was voor de volgende collecten; Kerkbeheer € 536,65; Onderhoud kerkgebouw € 
340,12; Instandhouding erediensten € 212,00; Energiekosten € 216,10; Jeugd- en jongerenwerk € 
125,90; Biddag € 257,70 Gift voor De Haven via L. Rijstenbil € 50,00.   
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
De opbrengst van de Kringloopwinkel in week 8 t/m 10 was € 1.868,60. 
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 maart: 
06-03-2022 Noodhulp Oekraïne  €  4.399,35 
09-03-2022   Voedselbank Bevelanden €  1.016,70 
13-03-2022 KIA binnenl. diaconaat €     257,25 
20-03-2022 Diaconie   €     247,95 
27-03-2022 Clara Thuis     €     223,30 
Projecten/Giften: 
Jeugdproject/Zending:   €       32,55 
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. 
Beschrijving diaconiecollectes: 
10 april         Diaconie 
15 april         Het Passion 
In Hummelo, in de Achterhoek, ligt Het Passion. In een boerderij wordt een tijdelijke opvangplek 
aan dak- en thuisloze en verslaafde medemensen geboden. Begeleiders en vrijwilligers brengen 
structuur aan de dag en helpen hen de draad van het leven weer op te pakken. In februari mocht 
Het Passion zes broers uit één gezin (in de leeftijd van 30-45 jaar) verwelkomen als 
vakantievrijwilligers op Het Passion. Bij de introductie en de kennismaking op maandag was het 
wel even wennen, zo’n grote club, maar wat hebben de broers het die week fantastisch gedaan! 
Het contact met de gasten verliep heel natuurlijk. Er waren diepgaande gesprekken en er is ook 
heel veel gelachen. Er zijn veel activiteiten samen met de gasten gedaan. Het was een bijzondere 
week, zowel voor de gasten/bewoners als voor de broers. Wil je ook een keer een midweek 
meedraaien als vrijwilliger? Boek dan een werkvakantie bij Het Passion. 52 weken in het jaar zijn 
er 2 tot 4 vrijwilligers per week nodig. 
17 april         Kansen voor jongeren in Beiroet 
Alles komt goed?! dat is een vraag die met Pasen een antwoord wordt. Jezus’ opstanding laat 
zien dat er een nieuw begin is. In dat vertrouwen geloven we dat alles goed komt. In Bourj 
Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek 
aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren - Syrische 
vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een betere toekomst. Zo woont 
Hamdan (17), na zijn vlucht uit Syrië, in buurland Libanon. In Bourj Hammoud is het leven moeilijk, 
maar hij laat zich niet ontmoedigen. Doordat hij een paar jaar niet naar school kon, zit hij nu in de 
klas met kinderen die veel jonger zijn dan hij. Maar hij werkt hard en maakt goede vorderingen. In 



jongerencentrum Manara krijgt hij bijles en doet hij mee aan de fitnessworkshop van 
jongerenwerker Fouad. Hierdoor voelt hij zich veel gezonder en fitter. Met Fouad kan hij goede 
gesprekken voeren: over het leven, geloof en alles wat hem bezighoudt. Deze veilige en 
liefdevolle plek, waar jongeren de ruimte krijgen leeftijdsgenoten te ontmoeten en even onbezorgd 
jong kunnen zijn, geeft hen een stevig steuntje in de rug op weg naar de toekomst 
24 april          SHV Zeeland 
SchuldHulpVrijwilligers (SHV) is een initiatief van het Leger des Heils in Goes. In de regio de 
Bevelanden is een groep van ruim 35 gemotiveerde en betrokken vrijwilligers actief. Zij zetten zich 
in voor hulpvragers in financiële nood. De vrijwilligers worden ondersteund door een coördinator 
die zorgt voor de intakes van hulpvragers en de match met een vrijwilliger. De hulp betreft zowel 
schuldhulppreventie als begeleiding. Er is een goede samenwerking met de gemeenten resp. GR 
de Bevelanden en met andere ketenpartners in de regio als SMWO, Leger des Heils Welzijns- & 
Gezondheidszorg, Vluchtelingenwerk, voedselbank en kerken in de regio. 
 
De Schakel 
Dinsdag 19 april 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. 
 
Vox Maris 
Op woensdag 13 april om 14.30 uur zingen we in Ter Weel Krabbendijke en op donderdag 14 april 
om 19.00uur in Randhof Goes. We zijn blij dat we na 2 jaar weer van ons mogen laten horen op 
Paasmorgen in de Hervormde Kerk Yerseke. Hou je van zingen en wil je ons koor komen 
versterken, maar vooral ook komen verjongen, kom dan eens vrijblijvend langs op één van onze 
repetities op donderdagavond van 19:30 tot 21:30 uur in “De Haven” Paardenmarkt 8, Yerseke. 
Voor meer info kun je contact opnemen met Marian van Iwaarden tel. 573006 
hansvani@zeelandnet.nl 
 
Maandelijkse gebedsbijeenkomst 
Onze kerk heeft een kleine gebedsgroep die in principe op elke 2e zondagavond van de maand 
een korte gebedsbijeenkomst heeft in de kerk. Er wordt bijvoorbeeld gebeden voor de nood in de 
wereld, voor ons dorp, voor de kerk en ook voor elkaar. Iedere deelnemer is vrij om een 
gebedsonderwerp te kiezen en een kort gebed uit te spreken als hij of zij dat wil. Maar zomaar 
stilletjes aanwezig zijn en luisteren naar de gebeden, dat is ook prima en waardevol. Nieuwsgierig 
geworden? Kom gerust eens een keer binnen op de 2e zondag van de maand om 19:30 uur in de 
kerk.  
 
Tenslotte 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 24 april (voor 3 weken) bij 
Sylvia van Stee (scribahervormdyerseke@gmail.com).  


