
Kerkelijk Leven nr. 3 
 
Zondag 5 februari doopdienst 
10.00 uur ds. F. van Vliet uit Zaamslag 
Crèche: Jarina Zoeteweij en Betty Salm, Kinder- en Jongerennevendienst 
Collecte: 1.Werelddiaconaat voor jongeren in Pakistan 2.Energiekosten, 3. Kerkbeheer 
Zondag 12 februari 50 jaar Vox Maris  
10.00 uur Arnold Meijer 
Crèche: Nellie Steketee en Priscilla Bout, Kindernevendienst 
Collecte: 1. Diaconie, 2. Instandhouding eredienst , 3. Kerkbeheer 
19.30 uur gebedsbijeenkomst 
 
Bij de diensten: 
Zondag 5 februari wordt in een feestelijke dienst de Heilige Doop bediend aan Laura Anna Maria, 
dochter van Jos en Marina Bruijnzeel, Oude Boogaert 27 en aan Saar, dochter van Hanno en 
Maaike van Leeuwen, Dirk Jan Blomstraat 2, Kruiningen. 
Zondag 12 februari ’s morgens verzorgt Vox Maris een kerkdienst, welke in het teken staat van 
hun 50 jarig jubileum, je bent daar van harte welkom. Je kan je dan ook overtuigen van de 
kwaliteit van het koor en onze dirigente/pianiste. We zullen veel met elkaar zingen en Arnold 
Meijer doet de overdenking. Na de dienst zullen we met elkaar koffiedrinken in de wandelkerk. 
 
Vanuit de pastorie 
Lieve gemeente, 
We zijn ontroerd en  verrast door de grote hoeveelheid kaarten, met lieve en bemoedigende 
woorden en attenties in allerlei vorm. Sylvia bracht ons de mand, na de dienst van 29 januari.  
Het is overweldigend en bijzonder!!!  Het doet ons heel erg goed. Heel hartelijk dank daarvoor!!! 

Liefdevolle groet, Ds Willem en Anja van de Griend. 
 
Kerkrentmeesters  
Collecten: 
Als u thuisblijft bij de online 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 diaconale collecten: 
5 februari       Werelddiaconaat voor jongeren in Pakistan 
Op 1 februari was het 70 jaar geleden dat in Zeeland de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan 
was één van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Met de collecte van 
vandaag doen we iets terug voor mensen in Pakistan die onze hulp nodig hebben. We collecteren 
voor een project van Kerk in Actie waarbij jongeren, vooral schoolverlaters, geholpen worden met 
een vakopleiding, lening en begeleiding om een eigen bedrijf op te zetten. Ook helpt Kerk in Actie 
jongeren die een universitaire studie willen volgen, om zich voor te bereiden op de toelatingstest 
die daarvoor geldt. Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig te 
maken, maar ook om jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, 
waardoor er meer onderling begrip ontstaat. Sana Amat is één van de jongeren die een training 
volgde om mobieltjes te repareren. Ook kreeg zij hulp om haar eigen reparatiewerkplaats te 
starten. Zij is nu de eerste vrouw in Pakistan met een reparatielab voor mobiele telefoons.  
12 februari   Diaconie 



Wilt u deze doeleinden steunen? Maak dan eventueel 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.  
Energietoeslag lage inkomens 
Vanwege de sterk gestegen energieprijzen kunnen huishoudens met een laag inkomen een 
eenmalige energietoeslag van € 1.300,- ontvangen. Deze toeslag is een onderdeel van de 
koopkrachtmaatregelen van de overheid om de enorm gestegen energieprijzen en inflatie 
enigszins te compenseren. U hebt recht op de energietoeslag als u per maand netto minder 
verdient dan: 
− € 1.360,75 voor alleenstaanden, vanaf 21 jaar tot pensioenleeftijd; 
− € 1.943,93 voor gehuwden, vanaf 21 jaar tot pensioenleeftijd; 
− € 1.513,70 voor gepensioneerde alleenstaanden; 
− € 2.050,54 voor gepensioneerde gehuwden. 
Naar uw vermogen wordt niet gekeken. Hebt u een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ- of Bbz-
uitkering dan krijgt u de energietoeslag automatisch van de gemeente. Anders kunt u de 
energietoeslag tot 1 april 2023 via de website van de Gemeenschappelijke Regeling De 
Bevelanden aanvragen. Het adres is:   
https://www.grdebevelanden.nl/aanvraagformulier-eenmalige-energietoeslag. Kunt u de aanvraag 
niet zelf doen? Neem dan contact op met Anja Joosse. 
 
Kindernevendienst 
Voor het project van 2022 Stichting Jarige Job is in de periode juli t/m december € 285,70 
opgehaald bij de collecte van de kindernevendienst. 
 
Verjaardagfonds 
De telling van het verjaardagfonds over het vierde kwartaal 2022 bedroeg € 2190,00  Hartelijk 
dank voor de gevers en vrijwilligers. Een gedeelte van dit bedrag had nog betrekking over het 
derde kwartaal 2022.Het geld van het verjaardagfonds wordt besteed aan bijzondere uitgave. Er is 
een beroep gedaan vanuit de Haven voor een nieuwe koffiezetinstallatie. Verder verwachten we 
binnenkort nog een in aantal niet begrote projecten van de kerkrentmeesters bij te dragen. 
 
AGENDA 
Maandag   6 februari 14.30 uur Gemeentesamenkomst Duurzaam en Geloven 
Maandag   6 februari 19.30 uur Gemeentesamenkomst Duurzaam en Geloven 
Dinsdag   7 februari 14.00 uur Inloopmiddag 
Woensdag  8 februari 19.00 uur Bijbellezing Moerzicht door Dick Castel Leger des Heils 
Donderdag   9 februari 19.30 uur Repetitie Vox Maris 
Dinsdag 14 februari 19.30 uur Kerkenraad 
Woensdag 15 februari 19.00 uur Bijbellezing Moerzicht door hr. Bezemer Rehoboth 
Donderdag 16 februari 19.30 uur Repetitie Vox Maris 
Elke drie weken zijn er GemeenteGroeiGroepbijeenkomsten op maandagmiddag, maandag- , 
dinsdag - en woensdagavond. Voor informatie en deelname bel: 06-17410125 
 
Tenslotte 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 12 februari bij Sylvia van Stee 
(scribahervormdyerseke@gmail.com).  


