
Kerkelijk Leven nr. 4 
 
Zondag 19 februari  
10.00 uur ds. C. Biemond-Spek, Bergen op Zoom 
Crèche: Erika de Kok en Nienke Brinks, Kinder- en Jongerennevendienst 
Collecte: 1.Noodhulp slachtoffers aardbeving 2.Kerkelijk Centrum "De Haven", 3. Kerkbeheer 
Zondag 26 februari Viering Heilig Avondmaal 
10.00 uur ds. A.v.d. Maas, Wemeldinge 
Crèche: Familie v.d. Berge, Kindernevendienst 
Collecte:1.StichtingZeeuwse Wensambulance,2.Jeugd-enjongerenwerk,3.Onderhoud kerkgebouw 
 
Kerkrentmeesters  
Contant ontvangen collectegeld 
Teldatum 15 december 2022; 
Kerkbeheer € 668,93; Onderhoud kerkgebouw € 203,40;  Jeugd- en jongerenwerk  
€ 211,35; De Haven € 187,45; Dankdag € 290,70; Energiekosten € 200,75; . 
Gift via mevr. L. Rijstenbil € 50,00 (onderhoud kerkgebouw). Totaal € 1822,58. 
Teldatum 30 december 2022; 
Kerkbeheer € 708,19; Onderhoud kerkgebouw € 301,25; Instandhouding eredienst  
€ 224,60; Kerstcollecte € 826,55; via mevr. W. Visser (collectebonnen) € 10,50. 
Totaal € 2.071,09. 
Teldatum 20 januari 2023; 
Kerkbeheer € 653,25; Onderhoud kerkgebouw € 125,30; Instandhouding eredienst  
€ 198,25; Ouderenpastoraat € 115,65; Energie € 218,45; Totaal € 1.310,90. 
Teldatum 3 februari 2023; 
Kerkbeheer € 210,05; Onderhoud kerkgebouw € 241,75; De Haven € 294,35 
Jeugd- en jongerenwerk € 211,80; Gift via mevr. H. Fraanje € 50,00 (onderhoud gebouwen). 
Totaal € 1.007,95.  
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: 
Diaconale collectes januari: 
1 januari  Diaconie    € 195,75 
8 januari Stichting Leergeld   € 369,15 
15 januari Leger des Heils      € 442,60 
22 januari Stichting Jarige Job  € 447,90 
29 januari Jeugdwerk PKN  € 279,60 
Projecten/Giften: 
Jeugdproject/Zending  €   54,65 
Jongerennevendienst   € 385,45 
Gift Kringloopwinkel voor  

Voedselbank   € 100,00 
Kerkradio    € 140,05 
Gift via: 

- Mevr. van de Berge   €  100,00 
- Mevr. Koutstaal    €    20,00 

Beschrijving diaconale collecten: 
19 februari    Noodhulp slachtoffers aardbeving 
Bij de aardbeving in Syrië en Turkije zijn tienduizenden mensen getroffen door meerdere krachtige 
aardbevingen en naschokken. De bevingen veroorzaakten enorm veel schade. Veel mensen 



zitten, vanwege instortingsgevaar, onbeschermd in de ijzige kou. Het is een verschrikkelijke ramp 
waarvan we de gigantische omvang nog niet kunnen overzien. In Turkije loopt het aantal 
slachtoffers en hulpbehoevenden snel op. En in Syrië waren veel mensen vóór deze aardbeving 
bovendien al afhankelijk van noodhulp. Deze ramp komt daar nog overheen. Mensen zijn bang en 
moeten buiten overnachten in de vrieskou. Er is dringend noodhulp nodig, op zowel de korte als 
langere termijn. De samenwerkende hulporganisaties, waaronder Kerk in Actie, slaan de handen 
ineen en roepen heel Nederland op om samen in actie te komen voor de slachtoffers van deze 
humanitaire ramp. De diaconie heeft al een bedrag van € 1.000,- overgemaakt.  
26 februari  Stichting Zeeuwse Wensambulance 
Veel mensen die bedlegerig, ernstig ziek of ongeneeslijk ziek zijn, hebben vaak nog 1 laatste 
wens. Nog één keer naar hun ouderlijk huis, voor de laatste keer naar een concert of nog één keer 
de zee zien. Hoe maak je zo een wens, groot of klein werkelijkheid? Stichting Zeeuwse 
WensAmbulance maakt wensen in Zeeland werkelijkheid. Met een team van enthousiaste 
vrijwilligers wordt iemand die dag begeleid. De ambulance is uitgerust met een comfortabele 
brancard en natuurlijk mogen er 1 á 2 familieleden mee in de ambulance. Zo staan ze met 
comfortabel vervoer voor u klaar. Het vervoer is dan ook nog kosteloos zodat hij of zij die laatste 
wens werkelijkheid ziet worden.  
Projectbus Stichting Jarige Job 
Ook brengt de Diaconie het project Stichting Jarige Job onder uw aandacht. Deze stichting helpt 
kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat er thuis geen geld voor is. Maak uw gift 
hiervoor over onder vermelding van ‘Stichting Jarige Job’. 
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.  
 
De Schakel 
Dinsdag 21 februari 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 
We kijken terug op een feestelijke dienst van afgelopen zondag , welke in het teken 
stond van ons 50 jarig jubileum. Heel verrast waren we van het aantal oud-leden dat 
deze dienst erbij was. In deze dienst keek Dick Martijn (lid vanaf het eerste uur) 
terug op 50 jaar Vox Maris. Hij deed een oproep om ervoor te gaan dat het koor over 
50 jaar nog bestaat. Wil je een bijdrage leveren om het voortbestaan van het koor te garanderen 
en hou je van zingen? Kom dan eens naar één van onze repetities. We repeteren op 
donderdagavond van 19:30 tot 21:30 uur in “De Haven” Paardenmarkt 8, Yerseke. We zoeken 
versterking voor alle stemmen, zoals sopranen, alten, tenoren en bassen. Neem vooral ook 
vrienden en vriendinnen mee 
Onze volgende activiteit is een jubileumviering op zondag 26 maart, aanvang 14.30 uur .Niet 
alleen Vox Maris zal hieraan meewerken, maar ook The Key Singers uit Heinkenszand.  We 
nodigen u van harte uit. Noteer de datum vast in uw agenda. 
 
Bericht van 'De (digitale) Boekentafel', 
In de periode van 1 januari 2022 t/m 11 februari 2023 is door u voor € 3237,62 gekocht bij De 
Boekentafel. 
Boeken, kinderboekjes, (kinder)bijbels, liedboeken, bijbelstudiemateriaal, dagboekjes, kalenders, 
wenskaarten enz. 
Wanneer u iets nodig hebt kijk dan op de website van Kameel: www.kameel.nl  
Door te kopen via Kameel steunt u zendingswerk en uw eigen diaconie. 



Voor bestellen en/of informatie bel of mail Anneke Jumelet 06-17410125 of 
annekejuelet@xs4all.nl. 
 
Agenda: 
Maandag  20 februari 19.30 uur Bijbelkring 
Dinsdag 21 februari 19.00 uur Uitzending de Schakel 
Woensdag 22 februari 19.00 uur Bijbellezing Moerzicht door Vrije Evangelische Gemeente 
Donderdag  23 februari 19.30 uur Repetitie Vox Maris 
Woensdag . 1  maart 19.00 uur Bijbellezing Moerzicht door ds. Westerneng Ger. Kerk  
Woensdag . 1  maart 19.30 uur Moderamen 
Woensdag . 1  maart 19.30 – 20.00 uur Verkoop Collectemunten 
Donderdag . 2  maart 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 26 februari bij Sylvia van Stee 
(scribahervormdyerseke@gmail.com).  
 
 


