
 
Kerkelijk Leven nr. 10 
 
Zondag 6 juni 
10.00 uur ds. W.J. v.d. Griend 
Collecte: 1.Diaconie, 2.Jeugd en Jongerenwerk, 3. Onderhoud kerkgebouw 
Zondag 13 juni 
10.00 uur ds. C. Baggerman, Krimpen a/d IJssel 
19.30 uur gebedsbijeenkomst 
Collecte: 1. Leger des Heils, 2. Kerkelijk centrum ‘De Haven’, 3. Kerkbeheer 
 
Bij de diensten: 
Zondag 6 juni a.s. lezen we uit 2 Timoteüs 1. Het zijn woorden van bemoediging en vertrouwen 
om vol te houden in lastige tijden. Dat is niet altijd makkelijk, datzelfde geldt ook nu.  Hoe kunnen 
we elkaar dan bemoedigen en wat is dan houvast en waar vindt je de moed en de kracht die je 
nodig hebt? We hopen het samen te ontdekken.  
Zondag 13 juni a.s. hoopt onze oud-predikant ds. C. Baggerman hier voor te gaan. We heten hem 
opnieuw van harte welkom. Wat de lezingen voor deze dienst zijn , is op dit moment niet bekend 
 
We wensen u en jullie, nu alvast rustige en mooie zondagen en gezegende diensten om de 
nieuwe week mee in te gaan ! 
 
        Willem & Anja van de Griend 
 
Vanuit de kerkenraad: 
 
Aanmelden kerk 
Er wordt nog geen crèche, kinder- en jongerennevendienst gehouden. U kunt zich voor de zondag 
6 juni opgeven bij Jannie Polderman via de mail polderman@hetnet.nl of telefonisch (06-
53964769) van maandag t/m vrijdag van 18.00 – 19.00 uur. Voor de dienst van 13 juni kunt u zich 
opgeven bij de scriba Sylvia van Stee via de mail scribahervormdyerseke@gmail.com of 
telefonisch (576900) van maandag t/m vrijdag van 18.00 – 19.00 uur 
 
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: 
Giften ontvangen via: 
- mevrouw van de Berge     €     5,00 
- mevrouw Polderman     €   10,00 
- mevrouw de Visser     €   20,00 
- de heer de Regt      €   20,00 
 
Beschrijving diaconiecollectes: 
6 juni   Diaconie 
 
13 juni   Leger des Heils – Voor iedereen een eigen plek 
Het Leger des Heils gelooft in kansen. In tweede kansen. In derde kansen. En in alle kansen 
daarna want elk mens doet ertoe. Niemand uitgezonderd. Elk leven is het waard om geleefd te 
worden. Daarom investeert het Leger des Heils in stenen met warmte, samen bouwen ze aan 



perspectief voor mensen die een eigen plek nodig hebben. Nederland telt 36.000 daklozen. De 
opvang zit vol en de doorstroom naar een passende woning duurt veel te lang. Al jaren signaleert 
het Leger des Heils dat de maatschappelijke opvang vol zit. Mensen kunnen niet doorstromen 
naar een eigen woonplek, omdat die plekken er nauwelijks zijn. Onlangs maakte het kabinet 
bekend 200 miljoen euro en 10.000 woonplekken met begeleiding beschikbaar te stellen. Dat is 
goed nieuws maar er blijft nog een groot tekort aan goedkope woonruimte. Stichting Leger des 
Heils WoonVermogen maakt het mogelijk om in Nederland te investeren in bouwprojecten met 
sociale impact. WoonVermogen kan, mede dankzij de inleg van investeerders, de komende jaren 
250 extra nieuwe woonplekken bouwen. Op die manier kunnen honderden mensen vanuit de 
huidige maatschappelijk opvang voor korte of langere tijd terecht in deze tussenwoonvormen en 
zo weer een zelfstandig leven opbouwen.  
 
Projectbus MAF  
Ook brengt de Diaconie het project MAF onder uw aandacht. Maak uw gift hiervoor over onder 
vermelding van ‘MAF’. 
 
Wilt u deze doeleinden steunen? Maak dan 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 15 juni 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. 
 
Tenslotte 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 13 juni (is voor 2 weken) bij  
Sylvia van Stee (scribahervormdyerseke@gmail.com).  
 
 


