
Kerkelijk Leven nr. 5 
 
Zondag 5 maart afscheid en (her)bevestigen ambtsdragers en pastorale medewerkers 
10.00 uur P. de Graaf, Kruiningen 
Crèche: Anne-Wil Boone en Nicky van der Jagt, Kinder- en Jongerennevendienst 
Collecte: 1.Palestina, Samen Bijbellezen opent deuren 2.Energiekosten, 3. Kerkbeheer 
Woensdag 8 maart Biddag gewas, arbeid en visserij. 
19.30 uur ds. C. Bijman, Arnemuiden 
Collecte: 1. Voedselbank de Bevelanden, 2. Biddagcollecte, 3. Kerkbeheer 
Zondag 12 maart  
10.00 uur ds. C.M. Baggerman-van Popering, Krimpen aan de IJssel 
Crèche: Emmely Mol en Marina Mol, Kindernevendienst 
Collecte:1. Omzien naar gevangenen in Nederland,2.Instandhouding erediensten,3.Onderhoud 
kerkgebouw 
19.30 uur Gebedsbijeenkomst 
 
Bij de diensten: 
Op zondag 5 maart a.s. hopen we als gemeente een bijzondere dienst te vieren afscheid van 
aftredende en (her)bevestigen van nieuwe ambtsdragers en pastorale medewerkers door ds. P. 
de Graaf uit Kruiningen. Afscheid wordt genomen van Arnold Meijer (jeugdouderling), Dick Bijl 
(diaken), Lianne Danker, Gillien Martijn, Corrie Poppe en Angelique Verburg (pastoraal 
medewerkers). Met dankbaarheid noemen wij de namen van zij die hun taak aanvaarden. We 
hopen dat ze met inspiratie en vreugde hun werk mogen doen en dat alles mag meehelpen in de 
opbouw van onze gemeente! Karina Koster en Anne Nieuwenhuijse (jeugdouderlingen), Corrie 
Poppe (diaken), Jannie Polderman en Erwin Staal (pastoraal medewerkers). Elke van Wallenburg 
zal herbevestigd worden als diaken.. We zijn dankbaar dat Arnold Meijer als kerkrentmeester en 
Dick Bijl als diaconaal rentmeester verder gaan. 
Woensdag 8 maart is het Bidstond voor Gewas, Arbeid en Visserij: samen bidden we God voor 
alle zegeningen die Hij ons geeft. Ds. Bijman uit Arnemuiden hoopt in deze dienst voor te gaan. 
Zondag 12 maart is ds. Baggerman-van Popering uit Krimpen aan de IJssel in ons midden. Het is 
inmiddels al weer vijf jaar geleden dat het gezin Baggerman uit Yerseke vertrok. We heten haar 
wederom van harte welkom  
 
Vanuit de kerkenraad 
   Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. 
Ondanks zijn positieve instelling heeft hij deze strijd niet kunnen winnen. Met ontroering heeft de 
kerkenraad van de Hervormde Gemeente Yerseke kennis genomen van het overlijden van  

ds. W. J. (Willem) van de Griend. 
Vanaf 2019 was hij als predikant verbonden aan onze gemeente. Helaas is hij door  zijn ziekte in 
december 2022 met emeritaat gegaan. We kijken terug op een periode waarin hij een warm hart 
had en veel initiatieven ontplooide voor onze gemeente. Tot het laatste toe heeft hij met de 
gemeente meegeleefd. 
We wensen zijn vrouw Anja, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en kracht in deze periode 
van intens verdriet. Wij bidden hen Gods nabijheid toe 

In memoriam  
Willem Jacob van de Griend 

In de vroege ochtend van 16 februari overleed, in de leeftijd van 67 jaar, onze broeder in Christus 
Willem van de Griend. Vorig jaar september werd duidelijk dat de klachten die hij had veroorzaakt 
werden door een ernstige hersentumor. Voor hem en zijn vrouw Anja, voor hun kinderen en 
kleinkinderen, zijn familie en vrienden en ook voor de gemeenten die hij gediend heeft was dat 
bericht een zware slag. Maar Willem raakte niet uit evenwicht. Vol vertrouwen aanvaardde hij de 
weg die hij gaan moest. De medicijnen die hij kreeg schiepen aanvankelijk rust en ruimte. De 
verwarring week, en de echte Willem kwam terug: een mensenkind dat gelovig in het leven stond 



en zich niet schaamde voor z’n gevoelens. Hij was van nature opgewekt en optimistisch, maar kon 
vanuit zijn betrokkenheid oprecht ontroerd raken. Die betrokkenheid kenmerkte zijn leven: zo liet 
hij zich kennen, als man, vader, zoon, broer, vriend en docent. Toen hij ruim 30 jaar geleden de 
keuze had een andere weg in te slaan, ging hij theologie studeren – eerst in Brussel, daarna in 
Kampen. In 1998 werd hij predikant – dat ambt zat hem als gegoten. Hij hield van de mensen, hij 
hield van de kerk, en hij hield van zijn hemelse Vader. Met blijdschap en in grote trouw diende hij 
de gemeenten van Krabbendijke, Ouddorp en Stellendam en, sinds 2019, Yerseke. Sinds ruim 
een jaar was hij ook verbonden aan de gemeente te Haamstede. Hij heeft in de jaren van zijn 
predikantschap voor veel mensen veel betekend. Hij was dat graag blijven doen – maar gaf gerust 
zijn taak uit handen toen hij wist dat hij sterven ging. De kracht voor die overgave vond hij in de 
woorden van Psalm 31: zijn tijden lagen in Gods hand. Graag had hij in januari bij wijze van 
afscheid de gemeente van Yerseke nog willen toespreken, maar dat ging niet meer. In alle rust is 
hij twee weken later overleden. In een waardige dienst hebben we afscheid van hem genomen. 
Daar hebben we Willem recht gedaan, als man en vader en vriend, als predikant, als mens. 
Daarenboven hebben we God recht gedaan, als de genadige God die in Jezus ons zo nabij 
gekomen is. En we hebben ervaren dat die God òns recht doet: Hij schenkt troost in ons verdriet 
en blijdschap in de dankbaarheid om deze bijzondere mens. En Hij schenkt de kracht om verder te 
gaan, samen, en samen met Hem. 

Ds. Egbert van der Weide      
 
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: 
Kerk in Actie thema 40dagentijd 2023: Uit liefde voor jou 
‘Uit liefde voor jou’, woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat 't je echt 
om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn 
aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. Een plek die ons daaraan herinnert is de Tafel 
van de Heer, waar we worden opgeroepen om te delen van wat we ontvangen. Zo inspireert 
Jezus ons tot op de dag van vandaag. In de Veertigdagentijd geven we Zijn liefde door: aan 
mensen dichtbij en ver weg. Samen zijn we de kerk in actie.  
Paasgroetenactie 
Dit jaar heeft de Diaconie zelf een bemoedigende groet geschreven op 50 kaarten voor 
gevangenen in Nederland en Nederlanders in buitenlandse gevangenissen.  
Omschrijving diaconale collectes 
5 maart Palestina - Samen bijbellezen opent deuren 
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent 
van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in 
Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. 
Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen 
leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en 
zoeken naar oplossingen.  
Sinds Marjam door haar vriendin Layla meegenomen werd naar een bijbelstudie is haar leven 
veranderd. De bijeenkomsten sloten goed aan bij de dagelijkse realiteit. We lezen verhalen over 
Jezus en Hij is nu haar grote voorbeeld. 
8 maart Biddag Voedselbank de Bevelanden 
Voedselbank de Bevelanden maakt deel uit van de landelijke organisatie Voedselbanken 
Nederland. De aangesloten voedselbanken groeien explosief. Wekelijks worden 35.000 
voedselpakketten vanuit bijna 150 vestigingen uitgedeeld en zijn ongeveer 85.000 Nederlanders 



afhankelijk van de voedselbank. Voedselbank de Bevelanden verstrekt verkregen voedsel gratis 
aan mensen in Nederland die onder de armoede grens leven en doen dat uitsluitend met 
vrijwilligers. Deze groep is van onschatbare waarde. Dit vindt ook een leerling van het Goese 
Lyceum. Hij verraste de vrijwilligers met maar liefst 22 appeltaarten die hij had gebakken. Soms 
gebeuren er van die dingen waar je stil en tegelijkertijd heel blij van wordt, reageerde de 
Voedselbank. 
12 maart Omzien naar gevangenen in Nederland  
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf 
uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen,maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we 
(ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk 
in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangen en hun partners 
en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar een nieuwe kans bieden in de maatschappij. 
zoals bijvoorbeeld Exodus, partner van Kerk in Actie, die speciale herfstweken organiseert waar 
kinderen kostbare tijd met hun gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer even iets 
van het echte gezinsleven kunnen ervaren. 
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.  
 
Paasviering ouderen en alleengaande 2023 
Ook dit jaar willen we weer een paasviering voor ouderen en alleengaande houden in Kerkelijk 
centrum "de Haven"  op vrijdag 31 maart 2023. In een viering zullen we naar het paasevangelie 
luisteren, liederen zingen, we hebben een gezellig samenzijn en zullen afsluiten met een 
gezamenlijke broodmaaltijd. "De Haven" is open vanaf 15.30 uur 
U kunt zich voor deze middag opgeven tot 27 maart 2023, dit kan op de volgende manieren, Via 
de intekenlijsten in de wandelkerk, deze liggen vanaf 11 maart  in de wandelkerk, of via de diaken 
Elke van Wallenburg 06-46834727 Vergeet niet bij het opgeven door te geven of u opgehaald wilt 
worden en of u evt. een speciaal dieet volgt. 
 
Agenda: 
Dinsdag    7 maart 14.00 uur Inloopmiddag 
Dinsdag   7 maart 19.30 uur Consistorieoverleg 
Woensdag   8 maart Geen Bijbellezing Moerzicht i.v.m. Biddag 
Donderdag    9 maart 19.30 uur Repetitie Vox Maris 
Dinsdag  14 maart 19.30 uur Kerkenraad 
Woensdag .15 maart 19.00 uur Bijbellezing Moerzicht door ds. de Graaf Herv. Gem. 
Donderdag . 16 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 12 maart bij Sylvia van Stee 
(scribahervormdyerseke@gmail.com).  
 
 
 


