
Zondag 22 mei 
10.00 uur ds. G.J. Ruitenburg, Zoutelande 
Crèche: Rosemieke de Kramer en Valerie Timmerman ; Kindernevendienst 
Collecte: 1. Moqimi :2. Kerkelijk centrum “De Haven”, 3. Onderhoud kerkgebouw 
Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag 
10.00 uur ds. W.J. v.d. Griend 
Crèche: Leoni Krijger en Tamara van Houte; Geen Kindernevendienst 
Collecte: 1 Mission to Seafarers, 2.Onderhoud kerkgebouw, 3. Kerkbeheer 
19.30 uur gebedsbijeenkomst 
Zondag 29 mei  
10.00 uur ds. W.J. v.d. Griend 
Crèche: Anne-Wil Boone en Nicky Hazeleger; Kinder- en Jongerennevendienst 
Collecte: 1. Diaconaat: ook voor jongeren, 2. Kerkelijk centrum “De Haven”, 3. Kerkbeheer 
 
Bij de diensten 
Op zondag 22 mei a.s. hoopt ds. G.J. Ruitenburg uit Zoutelande bij ons voor te gaan Hij was al 
eerder in ons midden en we heten hem hier opnieuw van harte welkom. Wat de lezingen zullen 
zijn in deze dienst is op dit moment nog niet bekend 
Donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag. Dan komen we samen om er met elkaar bij stil te staan 
hoe Jezus na de opstanding en na alle dingen die Hij in die periode nog heeft gezegd en gedaan, 
terug gaat naar de Vader in de hemel. Tijdelijk… want er klinkt belofte van een nieuwe tijd, nieuw 
begin !  
Zondag 29 mei. We lezen in deze dienst over het vertrouwen van Abraham op Gods beloften.  
We hopen dat we samen goede zondagen en gezegende diensten mogen beleven ! 
 
College van 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 april: 
03-04-2022 KIA Moldavië   €     591,45 
10-04-2022   Diaconie   €     273,45 
15-04-2022 Het Passion   €     189,00 
17-04-2022 KIA Libanon   €     593,17 
24-04-2022 SHV Zeeland     €     226,35 
Projecten/Giften: 
Jeugdproject/Zending:   €     117,35 
Jongerendienst    €       98,30 
Kerkradio     €       30,00 
Beschrijving diaconiecollectes: 
22 mei                 Moqimi 
Deze collecte is bestemd voor het project ‘Moqimi’ van Arianne Willeboer. Arianne schrijft in haar 
laatste nieuwsbrief: ‘Terwijl ik hard werk om de activiteiten in het kindercentrum draaiende te 
houden, heb ik mijn blik ook gericht op de gelovigen om hen te ondersteunen. Een paar weken 
geleden kon ik meedoen aan een training over genezing en groei in Jezus. Heel mooi om zo 
opnieuw verbonden te zijn met andere buitenlandse en Yezidi gelijkgestemden en met hen samen 
te zijn, en te leren hoe we meer tot zegen kunnen zijn. Er is veel gebed nodig voor de Yezidi 
gemeenschap in Irak. Enerzijds ligt hun cultuur heel dichtbij de Joodse cultuur maar ze zijn 
ontzettend gebonden. Eind maart was hier het Koerdische Nieuwjaarsfeest. Het is niet echt een 
Yezidi feest en de meeste mensen uit Sinjar vieren dit feest niet. Een element van dit feest is om 
over een vuur te springen. Het vuur symboliseert het verstrijken van het donkere seizoen, 



overwinning na onderdrukking, en het vieren van nieuw leven. Hoewel het ook geen Christelijk of 
Joods feest is, wil ik wel graag de vergelijking maken met Jezus. Hij die als het ware door het 
(helle) vuur is gegaan om zo de weg vrij te maken tot de Vader en zijn Koninkrijk. Tot zover is er 
nog nooit een opwekking geweest onder de Yezidi’s. Het is belangrijk om te pleiten en te bidden 
voor de Yezidi’s dat God voor hun de weg zal banen’. 
26 mei                 Mission to Seafarers 
De oorlog in Oekraïne heeft uiteraard ook zijn impact op de bemanning. Op de 
schepen varen wereldwijd zo’n 200.000 Russen en 75.000 Oekraïners. Vaak 
werken Russen en Oekraïners samen op hetzelfde schip. Waar tussen de landen zelf de 
verhouding volledig kapot is, is gelukkig aan boord de vrede tot nu toe bewaard gebleven. Zo werd 
in de haven van Vlissingen een schip met 7 Oekraïense en 2 Russische bemanningsleden 
bezocht door iemand van de Mission to Seafarers. De Russische chief mate Aleksi werd geholpen 
door met hem bij Moneygram in Roosendaal zijn salaris naar Rusland te verzenden. In de auto 
vertelde hij aan de vrijwilliger dat zijn halve familie in Marioepol woont, en de andere helft net over 
de grens in Rusland. Een groot dilemma. ‘Familie vecht nu eigenlijk tegen familie’, was zijn 
reactie. Het geld was met deze verzending binnen 20 minuten in Rusland. Aleksi was de Mission 
to Seafarers erg dankbaar 
29 mei               Diaconaat: ook voor jongeren 
De collecte van vandaag is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.  
Diaconaal werk, is dat alleen voor volwassenen of kunnen jongeren actief zijn op diaconaal 
gebied? Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de PKN, heeft samen met Kerk in Actie 
werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kennis kunnen maken met diaconaat, bijvoorbeeld een 
verkenningstocht waarbij jongeren hun eigen wijk door een diaconale bril bekijken. Jongeren 
ontdekken zo samen met hun jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van betekenis 
kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt.  
Door deze opbrengst kunnen gemeenten worden ondersteund om jongeren kennis te laten maken 
met diaconaat en hen te stimuleren om diaconaal actief te blijven. 
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. 
 
ZWO ' Yerseke voor Moqimi' 
Beste gemeente, 
De eerste actie, de plantenactie,  van dit voorjaar hebben we weer mogen doen en heeft een 
prachtig bedrag van 3141 euro opgehaald. Ook is Arianne geweest om te vertellen over haar werk 
in Irak. Blijft bijzonder en mooi om te horen wat ze daar kan betekenen voor de kinderen en 
jongeren. Voor 25 juni hebben we weer een nieuwe actie gepland. doet u en doe jij ook weer 
mee? We houden een gezellige fietstocht. Een mooie route in onze eigen omgeving. Met als 
afsluiting een heerlijke maaltijd. We hopen weer een gezellige middag te hebben met elkaar!  
Verdere informatie volgt in het volgende kerkblad. 
Hartelijke groet, ZWO Commissie 'Yerseke voor Moqimi' 
Dinet Padmos, Dick Bijl, Marleen de Leeuw, Jan Lindhout,  
Peter Janse, Nellie Kooijman, Jan Willem Bol, Erika de Kok 
 
Vox Maris 
Vox Maris verleent haar medewerking aan de dienst op Hemelvaart 26 mei in  de Hervormde 
gemeente te Kattendijke om 10.00. Daarna gaan we koffiedrinken in de tuin van de 
Bamboemonnik. 
Hierna houden we onze zomerstop, we beginnen donderdag 25 augustus 2022 weer  met de 
repetitie. We wensen al onze leden een goede vakantie. 



Namens het bestuur 
Agenda: 
24 mei 19.30 uur Kerkenraad 
 
Tenslotte 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 29 mei (voor 2 weken) bij 
Arnold Meijer arnoldmeijer@kpnmail.nl 
 


