
Kerkelijk Leven nr. 8 
 
Zondag 1 mei 
10.00 uur ds. G. Klein, Veere 
Crèche: Nellie Steketee en Priscilla Bout; Kinder- en Jongerennevendienst 
Collecte: 1. Diaconie :2.Energiekosten, 3. Kerkbeheer 
Zondag 8 mei 
10.00 uur ds. A. Jobsen, Goes 
Crèche: Fam. van den Berge; Kindernevendienst 
Collecte: 1.Noodhulp Nigeria, 2.Jeugd- en Jongerenwerk, 3. Kerkbeheer 
19.30 uur gebedsbijeenkomst 
Zondag 15 mei Themadienst 
10.00 uur dhr. A. Slabbekoorn, Goes 
Crèche: Erika de Kok en Marieke Praat; Kindernevendienst 
Collecte: 1. Stichting Chris en Voorkom! 2. Instandhouding eredienst, 3. Kerkbeheer 
 
 
Bij de diensten 
Op zondag 1 mei a.s. hoopt ds. G. Klein uit Veere bij ons voor te gaan. Hij was al eerder in ons 
midden en we heten hem opnieuw van harte welkom. De lezingen voor deze dienst zijn nog niet 
bekend. 
Op zondag 8 mei a.s. hoopt ds. A. Jobsen uit Goes bij ons voor te gaan. Ook hij ging hier al vaker 
voor en we heten ook hem opnieuw van harte welkom in ons midden. Wat de lezingen in deze 
dienst zullen zijn, is nog niet bekend. 
De themadienst op zondag15 mei wordt geleid door Aart Slabbekoorn uit Goes, 
godsdienstdocent en pastoraal werker in diverse gemeentes. In deze dienst staan we stil bij het 
thema “Wees niet bang”. De Bijbel gaat over het leven in alle facetten en angst hoort bij dat 
leven. Bang zijn we allemaal wel eens. Er zijn verschillende soorten angst. Er is een gezonde 
vorm van angst, die we nodig hebben om te overleven. Angst voor vuur, voor steile randen, 
angst voor langsrazende auto’s bijvoorbeeld. Het is goed om naar deze angsten te luisteren en 
er met verstand naar te handelen. De woorden “Vrees niet” zijn geen gebod: ‘Gij zult nooit bang 
zijn’. Het is een troost, een bemoediging van God zelf: “Wat er ook gebeurt, je hoeft niet bang te 
zijn, Ik ben er bij, altijd”. Soms kan het helpen om dan te zingen. En dat gaan we ook doen in de 
dienst, met het combo True Ovation onder leiding van Flip Markwat. 
We hopen dat we samen goede zondagen en gezegende diensten mogen beleven ! 
 
Uit de pastorie 
Met dankbaarheid kunnen we als gemeente terugkijken op de afgelopen tijd met daarin de Stille 
Week met de avondgebeden in voorbereiding op de meest bijzondere gedenkdagen in de kerk: 
Goede Vrijdag en Pasen ! Bijzonder was het dat we na drie jaar (!) weer voluit samen Pasen 
mochten vieren. Inspiratie en enthousiasme was merkbaar in samen zingen van Paasliederen, in 
orgel-, piano- en trompetspel en zang. Prachtig moment in dat alles was het belijden van zijn 
geloof door Leon. Na de dienst deelden de kinderen mooie kaarten met Paasgroeten uit (en ook 
paaseitjes ! ) Hopelijk betekent dit alles ook inspiratie voor ons allemaal in …gemeente zijn: 
samen optrekken, er voor elkaar en de ander zijn en zo laten zien waar we als gemeente voor 
staan. Ieders inzet is daarbij van harte welkom, want gemeente zijn, dat doe je samen ! Het licht 
van Pasen geeft aan dit alles extra glans ! Vanuit de pastorie een hartelijk groet aan u en jullie 
allemaal ! 
         ds. W.J. van de Griend  
 
 



College van Kerkrentmeesters 
Het totaalbedrag van de tellingen op 8 april was € 1.164,05. 
De bestemming was voor de volgende collecten; Kerkbeheer € 602,90; Ouderenpastoraat € 
179,40; De Haven € 361,75; gift via Lia Rijstenbil € 20,00 (voor onderhoud gebouwen). 
De opbrengst van de kringloopwinkel in week 11 t/m 13 was € 2.339,90. 
Het totaalbedrag van de tellingen op 22 april  was € 3.104,33. 
De bestemming was voor de volgende collecten; Kerkbeheer € 714,16; Onderhoud kerkgebouw € 
183,17; Instandhouding erediensten € 147,45; Energiekosten  
€ 229,80; Paascollecte € 719,75; Kerkbalans € 1.110,00.  
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
De opbrengst van de Kringloopwinkel in week 14 en 15 was € 2.086,70. 
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: 
Beschrijving diaconiecollectes: 
1 mei                 Diaconie 
8 mei                 Noodhulp Nigeria 
1,8 miljoen christenen en moslims zijn voor dit geweld op de vlucht in eigen land. De meeste 
vluchtelingen wonen in dorpen van mensen die zelf moeilijk rond kunnen komen. Er is een enorm 
tekort aan voedsel, water en hygiëne. Via Nigeriaanse kerken en organisaties biedt Kerk in Actie 
voedselhulp, water, sanitaire voorzieningen en hulp om trauma’s te verwerken. Christenen en 
moslims verbeteren hun situatie samen. Ze zijn geen vijanden van elkaar, maar bondgenoten in 
de strijd tegen armoede en terrorisme. Door het geweld kan er minder voedsel verbouwd worden. 
Ook door droogte en vervolgens overstromingen kan er minder geoogst worden. Daarnaast zijn er 
door alle vluchtelingen meer monden te voeden. Dat leidt tot grote problemen. Veel mensen 
krijgen hulp om hun eigen voedsel te verbouwen, maar ouderen, zieken, zwangere vrouwen en 
jonge kinderen blijven afhankelijk van voedselhulp. 
15 mei               Stichting Chris en Voorkom! 
Deze stichting inspireert en stimuleert kinderen, tieners en hun opvoeders tot het maken 
van gezonde en verantwoorde keuzes. Dat doen wij door middel van het aanbieden van 
preventie-, weerbaarheids- en leefstijlprogramma’s en het bieden van een luisterend oor via 
anonieme chat en e-coaching. Chris en Voorkom! staat in de traditie van het christelijk geloof 
waarin zij de wortels en inspiratie vindt voor het werk dat ze doet. Met ‘Chris’ bieden zij kinderen 
en jongeren een luisterend oor via chat en Connect (e-coaching). Daarnaast bieden zij op maat 
trainingen, voorlichtingen en coaching, bijvoorbeeld over groepsdruk of het aanpakken van 
pestgedrag. ‘Chris’ is er voor bemoediging van en advies aan jonge mensen en voor hun 
opvoeders, jeugdwerkers en professionals. Met ‘Voorkom!’ willen zij kinderen en tieners 
voorlichten over middelengebruik en hen leren om zelf gezonde keuzes te maken. Dit doen zij 
door het verzorgen van preventielessen die voornamelijk op scholen worden gegeven. Deze 
preventielessen gaan onder meer over de thema’s alcohol, drugs, roken en internet.  
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. 
Jaarrekening Diaconie 
De concept jaarrekening 2021 van de Diaconie ligt van 9 mei t/m 13 mei ter inzage bij Anja 
Joosse, secretaris Diaconie. U kunt hiervoor een afspraak maken door een e-mail te sturen naar 
diaconiehervormdyerseke@gmail.com of te bellen naar 06-20002196. 
 



Verjaardagfonds 
De telling over een deel van het eerste kwartaal 2022 heeft € 1232,85 opgebracht 
Alle gevers en degenen die de zakjes hebben gebracht en opgehaald, hartelijk dank hiervoor. 
 
De Schakel 
Dinsdag 17 mei 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. 
 
Tenslotte 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 15 mei (voor 2 weken) bij Sylvia 
van Stee (scribahervormdyerseke@gmail.com).  


