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Meditatie 
 
‘Jezus verklaarde zijn leerlingen alles’ Markus 4: 34 (NBV) 
 
Meditatie over deze woorden aan de hand van opmerkingen uit de gemeente in de onlangs 
gehouden enquête. 
 
Wanneer de leerlingen met Jezus rondtrekken langs dorpen en steden in Israël, vallen ze van 
de ene verbazing in de andere. Ze maken mee hoe Jezus mensen bevrijdt van wat hen 
geestelijk of lichamelijk in de greep houdt. Zo ontstaat voor veel mensen een nieuw leven, 
een nieuwe periode in hun bestaan. 
Verder ontdekken en begrijpen de leerlingen van Jezus steeds meer van de Schriften: dankzij 
de uitleg die Jezus geeft. In het voorafgaand stuk in Markus 4 klinkt de ene gelijkenis na de 
andere: verhalen die Jezus bedenkt met voorbeelden uit het gewone leven van elke dag. 
Daarmee legt Hij steeds iets uit over Gods nieuwe wereld. 
 
 

	
 
 
Dat is niet alleen bestemming, helemaal aan het eind van de tijd; juist nu zijn tekenen van die 
nieuwe wereld nodig om het uit te houden in de tijd van nu. Manieren van doen en laten en 
omgaan met elkaar en anderen vanuit een andere houding dan éérst (alleen) aan jezelf denken.  
Jezus leert de liefde van God voor ieder mens: voor Hem is ieder mens kostbaar en het is Zijn 
verlangen dat wij dat laten merken: door elkaar en de ander (de naaste) lief te hebben. 
Liefhebben is dan: elkaar gunnen en elkaar verdragen, de ander juist erbij betrekken in plaats 
van voorzien van een label/etiket: ‘vreemd’, ‘ánders’, ‘niet mee bemoeien’. 
 
Gelijkenissen gaan vooral over erkennen van en omgaan met verschillen, zodat je elkaar 
respecteert en ruimte gunt. Samen bereik je dan iets moois. In de gelijkenissen gaat het over 
uitgestrooide zaadkorrels die op allerlei plaatsen terechtkomen: dus verschillend opbrengen. 
Ook over de lamp en de korenmaat, het mosterdzaadje. 
Wat moet het bijzonder zijn voor de leerlingen om zo van álles te leren. 
Toch blijkt regelmatig dat ze niet altijd dóórhebben wat het voor hen betekent. Hoe vertaal je 
de boodschap naar jezelf? Als je iets hoort dat je lastig vind, wat moet je er dan méé? Ik vind 
het mooi dat Jezus dan de tijd neemt om op een rustig moment te luisteren, het gesprek aan te 
gaan, ruimte gunt om met zijn leerlingen uit te wisselen, dat Hij de kans geeft om vragen te 
stellen. 
 



Wanneer ik in de dienst op zondag dingen noem of uitleg: in de preek, of in andere dingen in 
de liturgie zijn er regelmatig ook dingen die voor u of jou niet duidelijk zijn, of dingen waar 
je moeite mee hebt of waar je het helemaal niet mee ééns bent. Dat blijkt uit de enquête die 
onlangs  in de gemeente is gehouden. Helaas is die enquête anoniem. Dan blijf je wel met 
vragen zitten. 
 
Daarom nodig ik u of jou van harte uit dat, als er vragen zijn, als er kritiek is of: je bent het 
met iets (met mij) oneens om dan ook het gesprek aan te gaan: de deur van de pastorie staat 
open en ik ben meestal wel bereikbaar. Het lijkt me goed dat wij ook elkaar tijd en ruimte 
gunnen en naar elkaar luisteren en zien wat we daarvan kunnen leren. Dat naar het voorbeeld 
van Jezus en omdat we allemaal (u, jij, ik) leerling zijn en blijven: op weg naar Gods nieuwe 
wereld. 
 

ds. W.J. van de Griend 



Kerkdiensten (tevens online of via Kerkomroep / Facebook) 
 

31 oktober Hervormingsdag 
10.00 uur ds. A. Jobsen, Goes 
 

7 november  
10.00 uur ds. G. Klein, Veere 
 

14 november themadienst 
10.00 uur ds. W.J. v.d. Griend 
19.30 uur gebedsbijeenkomst 
 

21 november laatste zondag van het kerkelijk jaar 
10.00 uur ds. W.J. v.d. Griend 
 

24 november Dankdag voor gewas, arbeid en visserij 
19.30 uur ds. W.J. v.d. Griend 
 

28 november 1e Advent themadienst 
10.00 uur Peter en Carin van Essen 
 

5 december 2e Advent viering Heilig Avondmaal 
10.00 uur ds. W.J. v.d. Griend 
 

12 december 3e Advent 
10.00 uur ds. W.J. v.d. Griend 
19.30 uur gebedsbijeenkomst 

 
De bijbel is niet ouderwets 

en ook niet modern. 
Ze is eeuwig 

 

Maarten Luther 



 
 
 
• In de kerkenraad van 7 september hebben we met elkaar gesproken over de samenvatting 

van de vragen in de enquête 
•  De verkoop van boeken bij de Boekentafel in De Haven zal worden gestopt. 
• Er is een werkgroep Kerkbalans gevormd bestaande uit Gertie Hout, Piet Snoep, 

Jacquelien Martijn en Petra Koster. 
• Kruispunt zal gemeentebreed verspreid worden. Gekeken zal worden of de bezorgers van 

Kerkelijk Leven ingezet kunnen worden voor het bezorgen van Kruispunt. 
• Vanaf 12 oktober zal in de kerkenraad meer tijd genomen worden voor de bezinning. Ook 

hier is omzien naar elkaar heel belangrijk.  
• 4 november is er moderamina, een bijeenkomst van de moderamina van de Hervormde 

Gemeente, Gereformeerde kerk, Vrije Evangelische Gemeente en Rehoboth. 
• Op zaterdag 20 november houdt de kerkenraad een studiemiddag. 
• Op dinsdag 23 november zal er een gemeenteavond worden gehouden. 
 
 

	





	
	

Hervormde Gemeente te Yerseke  

 

Begrote staat van baten en lasten 2022

begroting begroting rekening
2022 2021 2020

Opbrengsten en Baten

baten onroerende zaken 24.300€														 28.000€													 27.904€															
baten buffet kerkelijk centrum 20.000€														 20.450€													 17.437€															
bijdragen	levend	geld 186.500€											 147.000€											 174.692€													
subsidies	en	bijdragen 10.468€														 10.473€													 10.473€															

totaal baten 241.268€											 205.923€											 230.506€													

Uitgaven en kosten
lasten	kerkelijke	gebouwen	 69.000€															 58.630€															 81.625€																	
Lasten	buffet	kerkelijk	centrum 37.450€															 22.500€															 33.469€																	
afschrijvingen 7.500€             7.750€            7.554€              
pastoraat 75.276€															 82.588€															 115.278€														
lasten	kerkdiensten,	cat.etc. 3.200€																	 2.450€																	 1.513€																			
verpl./bijdragen 10.750€															 9.680€																	 10.081€																	
verg.	kosters/organisten 4.500€																	 4.530€																	 2.957€																			
kosten	beheer,	adm. 19.000€															 17.990€															 12.873€																	
rentelasten/bankkosten 750€																					 750€																					 241€																							

totaal lasten 227.426€													 206.868€												 265.591€														

Resultaat verslagjaar 13.842€															 -945€																			 -35.085€															

incidentele	baten	(incl.	oud	papier) 15.000€															 15.000€															 14.239€																	
incidentele	lasten -3.000€																 -10.000€													 -2.775€																	
toev.	bestem.verjaardagsfonds	 -5.000€																 -5.000€															 -4.390€																	
toev.bestem.onderhoudfonds -10.468€          -10.473€          -9.119€             

Resultaat naar Algemene reserve 10.374€															 -11.418€													 -37.130€															



Toelichting bij de Begroting 2022 
Vanwege het achterblijven van de Opbrengsten Levend Geld is er door de kerkenraad in 2020 
via Kerkbalans een extra beroep gedaan op de gemeenteleden om financieel bij te dragen en 
deze ontwikkeling heeft zich voortgezet in 2021. Daar zijn we heel blij mee. De Opbrengsten 
Levend Geld voor de begroting 2022 ad € 186.500 zijn op basis van de gerealiseerde 
meeropbrengsten in 2021.  
Hierin is een bedrag aan baten Kerkbalans van € 115.000 meegenomen en naast collecten, 
giften etc. van ca € 65.000 ook een mooie opbrengst activiteiten Kringloopwinkel van netto € 
7.000.  
 
Dreef 4 Vanwege de op handen zijnde renovatie/verbouwing van de panden aan de Dreef is 
nog onduidelijk hoe ons pand Dreef 4 in de komende jaren voor dit doel kan worden ingezet.  
Kerkelijk Centrum en Onderhoud. Nog steeds zijn de maatregelen als gevolg van de 
Coronapandemie ook voor 2022 moeilijk in te schatten. Daarom zijn er zowel in de baten als 
de lasten van het Kerkelijk Centrum bedragen meegenomen die aan elkaar gerelateerd zijn: is 
er geen omzet buffet, dan zijn er ook geen kosten buffet. De uitgaven van lasten van 
kerkelijke gebouwen en orgel zijn gebaseerd op de meerjarenraming Onderhoud. 
 

Lasten pastoraat. De kosten van de huidige toelating door het CCBB van de 50% 
predikantsplaats zijn onder de lasten pastoraat meegenomen. Daarnaast is het totaal van deze 
rubriek opgehoogd met een stelpost van € 22.000 ten behoeve van een mogelijke aanvraag bij 
het CCBB om toestemming voor extra ruimte in het pastoraat. De overige lasten zijn 
ingeschat op basis van prijsstijgingen en huidige uitgaven. 
 
De incidentele baten hebben hoofdzakelijk betrekking op de opbrengst oud papier. Er zijn 
geruchten dat ook de Gemeente Reimerswaal deze subsidie in de toekomst wil gaan inperken. 
Voor ondersteuning en coaching kerkenraad is als incidentele last een bedrag van € 3.000 
opgenomen. Het resultaat van de Begroting 2022 bedraagt € 10.374 en dient te worden 
toegevoegd aan de Algemene Reserve. 

De volledige Begroting 2022 ligt vanaf heden ter inzage bij de secretaris van het CvK, mw. 
G.J. Hout-Kloosterman. Wilt u deze Begroting inzien dan graag even een afspraak maken 
(tel. 0113 573091 of 06 11325882). 
Als u vragen heeft over de Begroting kunt u die per brief stellen (Azalealaan 31 4401 GS 
Yerseke) of stuur een mail naar cvkhervormdyerseke@gmail.com . Kerkrentmeesters, 
november 2021 
 
Opbrengsten oud papier  
Mede door de tomeloze inzet van een aantal vrijwilligers en doordat u goed uw weg weet te 
vinden naar de container is er slechts 25% minder oud papier opgehaald dan voor corona. 
 

Vanaf deze maand gaan we weer beginnen met het ophalen van oud papier. We hopen 
hiermee weer een stijgende lijn in tonnages in te zetten, helpt u ook mee? 
De prijs voor oud papier is sinds het begin van het jaar gestegen met  
+/-100%. Hierdoor hebben we met 3 kwartalen in 2021 al circa € 2.000 meer opgehaald dan 
het hele jaar 2020!  
 

De verheugende cijfers: 



1e kwartaal: € 2.778 (43.020 kilo, 14 containers) 
2e kwartaal: € 4.230 (43.840 kilo, 14 containers) 
3e kwartaal: € 6.228 (60.540 kilo, 20 containers) 
Subtotaal: € 13.236   
 

De tonnages en opbrengsten in de tijd: 

	 	



UITNODIGING	
voor	de	Gemeenteavond	

in	Kerkelijk	Centrum	“De	Haven”	
op	dinsdag	23	november	2021	
inloop	19.30	uur,	aanvang19.45	uur.	

 
Tijdens de gemeenteavond staat centraal het 
elkaar ontmoeten en kijken naar de toekomst 

 
Op	de	agenda	staat	ook	de	conceptbegroting	

van	het	College	van	Kerkrentmeesters.	
	

We verzoeken u om uw vragen zo veel mogelijk 
van te voren schriftelijk te stellen via de mail 

scribahervormdyereseke@gmail.com 
of aan te leveren bij de scriba. 

 
Deze avond is te volgen via de kerkradio. 

Omdat we verwachten dat u als gemeenteleden 
in grote getale met ons mee wil denken, vragen 

we u zich aan te melden bij de scriba via de mail 
of telefonisch van maandag tot en met vrijdag 

tussen 18.00 – 19.00 uur. 
 

Namens de kerkenraad, 
 



‘Je	moet	de	luisteraar	bij	de	lurven	pakken’	
	

“Dit is precies de tekst die ik nodig had”. 
Deze zin hebben de meesten van ons wel eens gehoord 
en velen van ons zullen dit zelf ook wel eens hebben 
gezegd. 
Dat kan zijn tijdens een preek, bij het horen van een lied, 
maar ook bij het beluisteren van een podcast. 
	

De makers van ‘Eerst Dit’ hebben dit al talloze malen 
gehoord sinds zij in december 2018 in de lucht zijn 
gegaan met de podcast (inmiddels de populairste podcast 
van de publieke omroep). 
2,5 jaar in de lucht en 25.000 luistersessies per dag, 62.000 keer gedownload: voor velen tot 
zegen! 
§ De luistertijd is elke dag 7 minuten op maandag t/m vrijdag. 
§ In grote lijnen wordt het bijbelrooster van het NBG aangehouden. 
§ Geschreven en voorgedragen door een pool van predikanten. 

	

Liever	ontregeling	dan	verveling	
Een	‘Eerst	Dit’-bijdrage	moet	niet	op	een	korte	preek	lijken	volgens	Kees	van	Ekris	(één	van	
de	initiatiefnemers):	
“Het	voelt	voor	mij	meer	als	en	theologische	column.		
Het	is	een	troostende,	ontregelende,	hopelijk	soms	inspirerende	of	ook	
opiniërende	gedachte	die	je	aandachtigheid	geeft	gedurende	de	dag”.	
	

Kijk	op	https://www.eo.nl/podcasts/eerst-dit		
en	 download	de	app	van	‘Eerst	Dit’	,	de	
podcast	van	 EO,	IZB	en	NPO	radio	2,	
voor	een	 hoopvolle	start	van	de	dag!	 	



	
 
 
NBG Bijbelquiz 3 november 2021 
 

Na een bewogen jaar waarin we de bijbelquiz niet mochten en konden organiseren, 
organiseren we op woensdag 3 november de NBG Bijbelquiz met als quizmaster ds. Willem 
van de Griend. De quiz is bedoelt voor iedereen, jong en oud, met veel of weinig bijbelkennis, 
je leert er altijd weer wat van en het samenzijn is hierbij ook een belangrijke factor. Zoals we 
gewend zijn zorgen we weer voor koffie, thee of fris met natuurlijk wat lekkers er bij. 
 
Als u deel wilt nemen kun je je aanmelden bij Kees van Dixhoorn tel: 06-31004278 of via een 
mail naar nbgquizyerseke@gmail.com. 
 
Inloop 19:30 uur en we starten de quiz om 20:00 en hopen om 22:00 af te kunnen ronden. 
 
Locatie: Kerkelijk centrum “De Haven”, Paardenmarkt 8, Yerseke 
Indien u vervoer nodig heeft geef dit dan ook even door bij het aanmelden. 
We zien jullie graag weer komen. NBG Werkgroep Yerseke 
 

 



 
 
Het maakte me verlegen en blij dat zoveel mensen met me hebben meegeleefd, toen ik in het 
ziekenhuis lag, daarna in de Lindenhof en ook bij mijn thuiskomst. 
Voor alle blijken van medeleven in welke vorm dan ook, wil ik, ook namens Kees, iedereen 
hartelijk bedanken. 
 
Hartelijke groeten Laura Bakker. 
 
 
 
 
 
 
Gemeenteleden die elders in een verzorgingshuis verblijven 
Mw. J.C. v.d. Endt-Sinke, Pomona, Groenewoud 3, 4421 BM Kapelle 
Mw. W. Gebraad, Pomona, Groenewoud 3, 4421 BM Kapelle 
Mw. J. Hogenstijn, Maartenbroersweg 42, K 3, 4417 BL Hansweert 
Mw. M.A.J. Hollebrandse-Huissen, Hof Cruninghe, Langeviele 41-43, 

4416 CE Kruiningen 
Mw. J.J.J. Verwijs-v/d Endt, ’s H. Hendrikskinderenstr. 40, 4461BW Goes 
Dhr.	R.H.	Bogaards,	Egelantier	25	kamer	6,	4356	JS	Oostkapelle	
Mevr.	C.A.	Kievit,	verpleegtehuis	Vrijthof,	Kamer	15,		

Burgemeester	Meslaan	49	4003	CA	Tiel 



Stichting Diakonaal Werkverband  
Noord-en Zuid-Beveland 

Afdeling reizen 
 
 

Dankdagreis 
Woensdag 24 november 2021 
 
Programma: 
10.00 uur: Dankdagdienst in de Hervormde Kerk te Kapelle 

Voorganger ds. L.C.P. Deventer 
Na de dienst drinken we koffie in de kerk. 

12.00 uur: We rijden via een mooie route naar Kerkwerve waar we in “De Heerenkeet” het 
diner gebruiken. Daarna rijden we weer op huis aan. 

 Ook geldt nu nog een mondkapjesplicht in de bus. 
 

Deelnemersprijs bedraagt € 55,00 per persoon. 
Paspoort of identiteitsbewijs plus een vaccinatiebewijs meenemen! 
Het bedrag van € 55,00 per persoon overmaken op  
rek. nr. NL39 RABO 0320 5642 74  
t.n.v. Stichting Diaconaal Werkverband  
 

Opstapplaats en tijd: 
Yerseke de Luster 9.20 uur 
 
 
Opgeven kan voor 10 november bij:  
Jan/Heleen Fraanje Langeville 59 4401 GM Yerseke tel. 572672 
Hannie Hertgers Ooststraat 26 4421 EC Kapelle tel. 341519	


