
Kerkelijk Leven nr. 11 
 
Zondag 19 juni Brugdienst “Een sprong in het diepe”  
10.00 uur ds. W.J. van de Griend 
Crèche: Leonie Krijger 
Collectes: 1. St. Jarige Job, 2. Kerkelijk centrum “De Haven”, 3. Kerkbeheer 
Zondag 26 juni  
10.00 uur ds. D.H.J. Steenks, Wemeldinge 
Crèche: fam. van der Jagt; Kinder- en jongerennevendienst 
Collectes: 1. Yerseke helpt Oekraïne, 2. Energiekosten, 3. Onderhoud kerkgebouw  
19.30 uur gebedsbijeenkomst 
Zondag 3 juli  
10.00 uur ds. D.H. de Roest, Biezelinge  
Crèche: Nellie Steketee en Priscilla Bout; Kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie, 2. Kerkelijk centrum “De Haven”, 3. Kerkbeheer  
 
Bij de diensten: 
Zondag 19 juni a.s. is de Brugdienst waarin we samen aandacht besteden aan afscheid nemen 
van de kindernevendienst voor Sam Aarnoutse, Jurjen v.d. Berge, Lieke Pekaar en Quinty 
Zoeteweij. Het thema van de Brugdienst is: ‘Een sprong in het diepe’. Met elkaar hebben we 
nagedacht over het uitbeelden van het thema, passende liederen etc. We lezen uit Jozua 1 en we 
hopen op een mooie dienst. Na afloop drinken we samen als gemeente koffie/thee/fris met 
zelfgebakken lekkers erbij. Hiervoor vragen wij een kleine bijdrage voor het nieuwe collectedoel 
van de Kindernevendienst. We hopen op mooi weer, zodat dit in de kerktuin kan plaatsvinden! 
Op zondag 26 juni hoopt ds. D.H.J. Steenks uit Wemeldinge bij ons voor te gaan. Hij was hier al 
vaker en heten hem opnieuw welkom in ons midden. Het is ook een soort afscheid vanwege het 
beroep dat hij heeft aangenomen naar Dordrecht. Wat de lezingen zullen zijn in deze dienst is op 
dit moment nog niet bekend. 
Op zondag 3 juli a.s. hoopt ds. D.H. de Roest uit Kapelle Biezelinge bij ons voor te gaan. Ook hij 
was al vaker bij ons te gast en we heten hem ook opnieuw welkom in ons midden. De lezingen in 
deze dienst zijn op dit moment ook nog niet bekend. We hopen op een mooie dienst met elkaar. 
We hopen dat we samen goede zondagen en gezegende diensten mogen beleven! 
 
Uit de pastorie 
Na een intensief seizoen in het kerkenwerk is het nu de periode na de hoogtijdagen en bijzondere 
erediensten die daar bij passen. Met dankbaarheid kijken we terug om te ontdekken dat de tijd 
met veel beperkingen voorbij is gegaan en dat we als gemeente na alle online diensten weer 
konden samenkomen met Pasen en Pinksteren en de zondagen daarna… Dankbaar ook voor alle 
inzet van de kerkenraad en pastorale medewerkers, het omzien naar elkaar in de gemeente. Met 
het nieuwe beleidsplan hopen we straks samen nog meer gestalte te kunnen geven aan passende 
manieren van kerk zijn. 
Dat zal zijn in het nieuwe seizoen. Voor ons begint straks eerst een periode van rust en vakantie. 
Dat is gepland van 25 juni t/m 19 juli a.s. Voor vervanging door een collega wordt gezorgd. We 
wensen iedereen een fijne zomertijd toe: met hier of op een andere plek de rust en de 
ontspanning die we nodig hebben om straks weer met nieuwe energie verder te gaan. Laten we 
ook blijven denken aan diegenen die niet op vakantie kunnen om welke reden dan ook. Aandacht 
en meeleven blijft belangrijk !  
Vanuit de pastorie een hartelijke groet aan u en jullie allen, ds. W.J. van de Griend. 



College van Kerkrentmeesters 
Collecten: 
Als u thuis meekijkt naar de 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: 
Collectes en giften: 
Diaconale collectes via kerk in mei: 
1 mei Diaconie € 217,05 
8 mei Noodhulp Nigeria € 136,75 
15 mei Stg Chris en Voorkom! € 206,55 
22 mei Moqimi € 198,70 
26 mei Mission to Seafarers € 137,25 
29 mei Jeugddiaconaat PKN € 231,65 
Projecten/Giften: 
Jeugdproject/Zending: € 117,35 
Jongerendienst € 46,30 
Kerkradio € 18,70 
Bloemendienst via: 
- Mevrouw Rijstenbil € 10,00 
- De heer Aarnoutse € 20,00 
Bestemming diaconaal fonds: 
Uit het diaconale fonds is inmiddels een bedrag van € 5.000,- overgemaakt aan Kerk in Actie voor 
noodhulp i.v.m. hongersnood in Oost-Afrika. 
 
Beschrijving diaconiecollectes: 
19 juni St. Jarige Job 
In de Brugdienst collecteren we voor het eerst voor het nieuwe doel van de Kindernevendienst, 
gekozen door de 4 kinderen die afscheid nemen: Stichting Jarige Job. 
Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school vanzelfsprekend. 
Voor tienduizenden kinderen in Nederland is dit echter niet het geval. Zij kunnen hun verjaardag 
niet vieren, omdat er thuis te weinig of zelfs helemaal geen geld voor is. Op de mooiste dag van 
het jaar krijgen deze kinderen geen cadeautje, hangen er thuis geen slingers en ballonnen en 
kunnen zij niet trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelf ziek. 
Stichting Jarige Job ontstond in 2010, naar aanleiding van de eerste verjaardag van Maas Lloyd, 
zoon van Huib Lloyd en Barbara Kathmann. Door het overweldigende aantal cadeaus dat Maas 
op zijn eerste verjaardag kreeg, bedachten Huib en Barbara hoe dit er in armere gezinnen aan toe 
ging. Dat de situatie in een rijk land als Nederland zo dramatisch was en is, hadden zij nooit 
kunnen vermoeden. 
Stichting Jarige Job trakteert kinderen uit de armste gezinnen op een onvergetelijke verjaardag. 
Wij geven geen geld, maar een verjaardagsbox vol met versiering, traktaties voor de klas, wat 
lekkers voor de visite en natuurlijk een mooi cadeau. Een box heeft een waarde van € 35,00. We 
hopen in onze gemeente het komende jaar vele boxen te kunnen sponsoren. De kinderen rekenen 
op u! 
 
 



26 juni Yerseke helpt Oekraïne 
Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Wereldwijd zijn tientallen miljoenen mensen op de 
vlucht. Door rampen en oorlogen zijn ze verdreven van huis en haard. Vaak vinden ze opvang in 
eigen land of in buurlanden. Soms trekken ze verder, op zoek naar een veilige plek en een betere 
toekomst. Dit geldt ook voor de Oekraïense vluchtelingen in ons dorp. Er is op de camping 
behoefte aan een honk waarin men rustig kan studeren en waar de internetverbinding goed is. 
Daarom is de opbrengst van deze collecte hiervoor bestemd. 
3 juli 
Diaconie 
 
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 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. 
 
Kringloopwinkel 
Zaterdag 18 juni is de laatste dag dat de kringloopwinkel aan de Dreef geopend is, waarbij we 
leegverkoop houden. Alle artikelen mogen voor de helft van de prijs weg. Daarna gaan we de 
winkel leegruimen, alles inpakken en naar de opslag vervoeren. Hiervoor zoeken we heel veel 
handen die willen helpen. We doen dit op 20, 21, 24 en 25 juni ’s morgens, 23 juni ’s middags en 
22 juni ’s avonds. Ben je een of meerdere dagdelen, of al is het maar een uurtje, beschikbaar, dan 
hopen we dat u zich aanmeldt bij ds. en Anja v.d. Griend of per mail: 
kringloopwinkel@hervormdyerseke.nl 
Daarna is de winkel gesloten en hopen we in september weer te openen in het nieuwe pand aan 
de Wijngaardstraat. Goede en bruikbare spullen kunt u iedere vrijdagmorgen blijven brengen bij 
de loods van Dirk v.d. Jagt aan de Grintweg 32, tussen 9 en 12 uur. 
 
De Schakel 
Dinsdag 21 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 3 juli (voor 3 weken) bij Sylvia 
van Stee (scribahervormdyerseke@gmail.com).  
 


