
Kerkelijk Leven nr. 6 
 
Zondag 19 maart 
10.00 uur dhr. L.J. Walhout ‘s-Gravenpolder  
Crèche: Fam. Vogelaar en Angelique Verburg, Kinder- en Jongerennevendienst 
Collecte: 1. Diaconie 2.k.c. "De Haven", 3. Kerkbeheer 
Zondag 26 maart  
10.00 uur ds. A. Jobsen uit Goes 
Crèche: Linsey Hoogstrate en Melissa de Leeuw, Kinder- en Jongerennevendienst 
Collecte:1. Mission to Seafarers ,2 Jeugd- en Jongerenwerk.,3.Kerkbeheer 
 
14.30 uur Jubileumviering Vox Maris  
TWEE KOREN LATEN VAN ZICH HOREN IN YERSEKE 
Op zondag 26 maart verzorgen de koren Vox Maris en The Key Singers samen een optreden in 
de Hervormde Kerk van Yerseke. Dit optreden begint om half drie. De toegang is gratis 
Tijdens het optreden laten beide koren een aantal nummers  uit hun repertoire horen. Ook worden 
beide koren voor een aantal nummers samengevoegd tot één groot koor om gezamenlijk  
deze nummers ten gehore te brengen. En verder zullen de pianistes van de beide koren van zich 
laten horen tussen de kooroptredens door. 
Vox Maris komt uit Yerseke en viert dit jaar het 50-jarig bestaan. Dit koor wordt geleid en begeleid 
door Wilma Mieras en zingt traditionele en moderne liederen in het Nederlands en het Engels. Vox 
Maris verleent regelmatig medewerking aan kerkdiensten en aan andere evenementen op het 
gebied van zang en muziek.  
The Key Singers komen uit Heinkenszand en hebben vorig jaar  hun 35-jarig bestaan gevierd. 
Ook The Key Singers werken regelmatig mee aan kerkdiensten door muziek met een boodschap 
ten gehore te brengen.  
 
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: 
Diaconale collectes februari: 
 5 februari KIA werelddiaconaat   € 317,71 
12 februari Diaconie   € 375,15 
19 februari Noodhulp aardbeving €    1.913,55 
26 februari Wensambulance Zld   €   274,70 
Projecten/Giften: 
Jeugdproject/Zending                   €     37,40 
Jongerennevendienst                   €     68,75 
Kerkradio                                      €   100,00 
Gift via: mevr. Rijstenbil                €     20,00 
Beschrijving diaconale collectes: 
19 maart             Diaconie 
26 maart             Mission to Seafarers 
Wereldwijd zijn op schepen vele duizenden mannen en vrouwen werkzaam. Altijd als er de 
gelegenheid is voor zeevarenden om tijdens een oponthoud in de haven het schip te kunnen 
verlaten, is het belangrijk dat er een plek is waar zij naar toe kunnen. Zo is dit mogelijk bij de 
Mission to Seafarers in Vlissingen Oost. Daarnaast bezoekt de havenpastor, ds. Handschin, de 



zeevarenden op de schepen. Voor hem gaat het simpelweg om in contact te treden met een 
zeevarende, zonder dat hij iets van hem of haar nodig heb; een mens op zoeken en te vragen hoe 
het gaat. Een luisterend oor. Het lijkt dat dit de afgelopen jaren alleen maar belangrijker is 
geworden. Naast de pandemie, de oorlog in Oekraïne en de tyfoon die vorig jaar over de Filipijnen 
heen raasde, zorgen deze gebeurtenissen voor stress en soms zelfs voor angsten. In het begin 
van de pandemie werd er een aanmerkelijke stijging van zelfdodingen van zeevarenden 
geconstateerd, een uitermate droevige ontwikkeling. Daarom worden er binnen de Mission to 
Seafarers mensen opgeleid om signalen te herkennen wanneer een mens misschien in een 
moeilijke fase is beland. 
 
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 ‘Stg. 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.  
 
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. 
 
Paasontbijt 2023 
Op Paasmorgen 9 april is er om 8.30 uur het Paasontbijt, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd 
in kerkelijk centrum “De Haven”. Het is altijd een mooie vrolijke en laagdrempelige manier om 
samen met elkaar zo het Paasfeest te vieren, zowel voor ouderen als ook voor gezinnen met 
kinderen is het heel gezellig. In de wandelkerk liggen 26 maart 2 april intekenlijsten, waarop u zich 
kunt inschrijven. U kunt zich ook telefonisch opgeven bij Maarten Praat (572789). 
 
De Schakel 
LET OP!!!!! Woensdag 22 maart  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. 
 
Agenda: 
Woensdag   22 maart 19.00 uur Bijbellezing Moerzicht door Dick Castel Leger des Heils 
Donderdag . 23 maart 19.30 uur Repetitie Vox Maris 
Woensdag   29 maart 19.00 uur Bijbellezing Moerzicht door ds. van Krimpen Ger.Gem 
Donderdag . 30 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 maart bij Sylvia van Stee 
(scribahervormdyerseke@gmail.com).  
 
 
 
 
 


