
 
Kerkelijk Leven nr. 11 
 
Zondag 20 juni 
10.00 uur ds. W.J. v.d. Griend 
Collecte: 1.Hulp aan vluchtelingen, :2 Ouderenpastoraat, 3. Onderhoud kerkgebouw 
Zondag 27 juni 
10.00 uur ds. W.J. v.d. Griendl 
Collecte: 1. Stichting Palazzoli ; 2. Kerkelijk centrum “De Haven”; 3. Kerkbeheer 
Zondag 4 juli 
10.00 uur ds. W.J. v.d. Griendl 
Collecte: 1. Diaconie, 2. Kerkelijk centrum “De Haven” 3. Onderhoud kerkgebouw 
Bij de diensten: 
Zondag 20 juni a.s. lezen we uit Ezechiël 34: 23 t/m 31 over de belofte van God dat Hij ‘een 
andere herder’ zal aanstellen over Zijn volk over de wereld. Die herder zal aanpakken wat de 
herders van toen en nu laten liggen. In de wereld vandaag raken veel mensen ‘de weg kwijt’ en 
tallozen zijn de wanhoop nabij omdat leiderschap en een hart voor mensen ontbreekt… Jezus 
leert ons heel andere dingen: alles wat God geeft is voldoende om samen van te bestaan. Wie 
daaraan voorbijgaat, zal de gevolgen ervan niet kunnen ontwijken… 
In de morgendienst van zondag 27 juni a.s. is het vervolg op de on-line bevestigings- dienst van 
28 februari j.l. Nu we weer met meer kunnen samenkomen, zullen dan de (her-)bevestigde 
ambtsdragers nu onder handoplegging de zegen ontvangen over hun werk (Heleen Fraanje, Hans 
Moerdijk als pastorale ouderlingen en Linda v.d. Berge en Jan Kees de Regt als diakenen) De 
nieuw aangetreden pastorale medewerkers zullen ook de zegen ontvangen (Mia de Neef, Leanne 
Neels en Jannie de Regt). We hopen op een mooie dienst waarin ook dankwoorden zullen klinken 
voor degenen die in de afgelopen periode afscheid namen (Lia Spruit, Conja v.d. Plasse, Willeke 
van der Jagt en ook Jan Rijstenbil en Dirk Visser) 
We wensen u en jullie, nu alvast rustige en mooie zondagen en gezegende diensten om de 
nieuwe week mee in te gaan ! 
 
De komende weken kerken we met 60 mensen. Er is nog geen  kinder- en jongerennevendienst. 
Wel kunnen er kinderen naar de creche in kerkelijk centrum “De Haven”. 
Het is de bedoeling dat er iedere week wordt aangemeld voor de kerkdienst en de creche. 
Dit kan bij de scriba Sylvia van Stee van maandag tot en met vrijdag via de mail 
scribahervormdyerseke@gmail.com of telefonisch (576900)  van 18.00 – 19.00 uur. 
 
 
Uit de pastorie: 
We gaan nu een periode tegemoet met de nodige versoepelingen in de beperkingen waarmee we 
in de afgelopen tijd te maken hebben gehad. Dat is goed nieuws voor heel veel mensen! Ook voor 
de kerk in het algemeen, voor ons als gemeente. Weer met meer mensen samen komen, 
voorzichtig een begin met (‘ingetogen’) zingen: het zijn dingen waar we samen naar hebben 
verlangd. Dat geldt ook voor ons persoonlijk (en voor de pastorale ouderlingen en pastoraal 
medewerkers) als het gaat om het weer op bezoek gaan in de gemeente. 
We waren in maart nog maar een klein jaar bezig met kennismakingsbezoeken, toen dat moest 
stoppen vanwege de snel oprukkende covid-19 pandemie: alleen nog in situaties van crisis etc. 
werden bezoeken afgelegd. Nu er ook meer bescherming is door vaccinaties, wordt het steeds 
meer verantwoord om weer onder de mensen te zijn. Anja heeft (vanwege werken bij Buurtzorg) al 
in februari de twee prikken gehad, 16 juni krijg ik de 2e prik…Wij zien er naar uit om u en jullie 
daarna weer eens te ontmoeten: we hopen voor onze zomervakantie nog de nodige bezoeken in 
te halen. Daarom aan het einde van dit schrijven niet alleen een hartelijke groet uit de pastorie 
maar daarbij ook aan ieder een hoopvol ‘tot ziens’’ ! 
        Willem & Anja van de Griend 
 
 



Gemeentebijeenkomsten: 
De kerkenraad wil u van harte uitnodigen voor de gemeentebijeenkomsten op woensdag 23 
juni 14.30 uur in kerkelijk centrum “De Haven” en 20.00 uur in de kerk. De avond wordt ook 
uitgezonden via de kerkomroep. Wij willen  u bijpraten over de uitkomsten van de enquete, de 
jaarrekening van het CvK, het beleid van de gemeente. U kunt zich aanmelden bij de scriba via de 
mail en telefonisch van maandag tot en met vrijdag van 18.00 – 19.00 uur. Ook kunt u bij haar van 
te voren uw vragen schriftelijk indienen.  
 
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: 
Bloemendienst/ giften via:  
- mevrouw Schouten     €     5,00 
- mevrouw Brinks      €   10,00 
- mevrouw Polderman               €   20,00 
Beschrijving diaconiecollectes: 
20 juni   Hulp aan vluchtelingen 
Op deze zondag is het Wereldvluchtelingendag. We staan stil bij alle mensen die op de vlucht zijn 
voor oorlog en natuurgeweld. Maar soms kan het recordaantal vluchtelingen weleens moedeloos 
maken; heeft hulpverlenen wel zin?. Vele  hulpverleners in het veld zien van dichtbij de impact van 
het werk. Juist nu het aantal vluchtelingen stijgt is hulp belangrijker dan ooit. Met bijvoorbeeld 
voedsel, water en traumaverwerking bieden ze duizenden vluchtelingen hoop in donkere tijden. Dit 
geldt ook voor de mensen van ‘Because we carry’ en ‘Debora op weg’. De opbrengst van deze 
collecte wordt besteed aan deze twee doeleinden. Helpt u mee hun werk mogelijk te maken? 
27 juni            Stichting Palazzoli 
Stichting Palazzoli is een Zeeuwse stichting die zich richt op psychosociale steun en informatie 
voor mensen die met kanker zijn geconfronteerd. Dit betreft (ex)kankerpatiënten, hun naasten en 
nabestaanden. Deze steun omvat o.a. een persoonlijk gesprek, lotgenotenbijeenkomsten, 
lezingen en themamiddagen, creatieve activiteiten, wandelingen, huisbezoek en rouwbegeleiding 
in een groep of individueel. Alle activiteiten worden uitgevoerd door deskundige vrijwilligers  
De organisatie wordt gerund door gemotiveerde mensen zowel bestuurlijk als vrijwilligers die actief 
betrokken zijn bij het runnen van een Palazollihuis. 
Palazzoli functioneert door corona momenteel vooral als inbelhuis. Hierdoor kunnen de 
inloophuizen niet de ondersteuning bieden die ze zouden willen.  
4 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 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. 
Jaarrekening Diaconie 
De concept jaarrekening 2020 van de Diaconie ligt van 21 t/m 25 juni ter inzage bij Anja Joosse, 
secretaris Diaconie. U kunt hiervoor een afspraak maken door een e-mail te sturen naar 
diaconiehervormdyerseke@gmail.com of te bellen naar 06-20002196. 



 
Uitnodiging Vakantie Bijbel week 2021                                                                
Kom jij ook?     
Helaas kan ook dit jaar de jaarlijkse Vakantie Bijbel week niet worden 
gehouden in de vorm van een hele week, zoals jullie gewend zijn. 
Door de vele kinderen en vrijwilligers, die wij altijd mogen ontvangen, 
kunnen we de maatregelen als gevolg van corona niet naleven. We 
beperken ons tot maximale deelname van één dagdeel per groep in 
de periode van dinsdag 31 augustus t/m vrijdag 3 september 2021 op het terrein van de Scouting 
aan de Burenpolderweg in Yerseke. 
Op een verschillend moment kunnen de kinderen, in de leeftijd van de basisschool, terecht voor 
een programma rond een thema. Dit jaar is het thema Hallo Contact. Er wordt geknutseld, 
gespeeld en gezongen.  
De indeling van de week is als volgt:  
Groep 1, 2 en 3: naar keuze dinsdag 31 augustus of woensdag 1 september van 9.30 – 12.15 uur 
Groep 4, 5 en 6: naar keuze donderdag 2 september of vrijdag 3 september van 9.30 – 12.15 uur 
Groep 7 en 8: woensdagavond 1 september van 18.30 – 21.30 uur. Deze leeftijdsgroep zal niet 
gaan knutselen, maar passende bij de leeftijd een programma worden aangeboden.  
Deze week wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken uit Yerseke,  de  Vrije Evangelische 
Gemeente, de Hervormde Gemeente Yerseke, de Gereformeerde Kerk, en de Hervormde 
Gemeente Rehoboth.   
Je kunt je aanmelden bij  Willeke van der Kuijl via 06-34414528 of vdkuijl@zeelandnet.nl onder 
vermelding van je naam, geboortedatum, adres (straat, huisnummer en woonplaats) en in welke 
groep je nu zit (voor de zomervakantie). Meld je zo snel mogelijk aan, want dit kan tot uiterlijk 16 
juli 2021. 
Voor de groepen 1 t/m 6 aub de voorkeursdag vermelden. Daarnaast geldt vol = vol.   
Kom je ook! 
 
 
Tenslotte 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 4 juli (is voor 3 weken) bij  
Sylvia van Stee ().  
 
 


