
Kerkelijk Leven nr. 12 
 
Zondag 11 juli 
10.00 uur ds. A. Jobsen, Goes 
Collecte: 1.Moqimi, :2 Instandhouding eredienst, 3. Kerkbeheer 
Zondag 18 juli 
10.00 uur ds. D. de Roest, Kapelle-Biezelinge 
Collecte: 1. Het Passion ; 2.Jeugd- en jongerenwerk; 3. Onderhoud kerkgebouw  
Zondag 25 juli 
10.00 uur ds.G. de Lang, Zaamslag 
Collecte: 1. Mission to Seafarers, 2. Kerkelijk centrum “De Haven” 3. Kerkbeheer 
 
Bij de diensten: 
In de komende weken gaan vanwege de vakantieperiode van ds. van de Griend een aantal 
gastpredikanten voor. Zondag 11 juli a.s. hoopt ds. A. Jobsen uit Goes bij ons voor te gaan, op 
zondag 18 juli ds. D. de Roest uit Biezelinge en zondag 25 juli ds. G. de Lang uit Zaamslag. We 
heten hen van harte welkom in onze gemeente. Wat de lezingen in deze diensten zullen zijn, is op 
dit moment nog niet bekend. We wensen u en jullie, nu alvast rustige en mooie zondagen en 
gezegende diensten om telkens een nieuwe week mee in te gaan ! 
 
De komende weken kerken we met 99 mensen. Er is nog geen  kinder- en jongerennevendienst. 
Zij starten weer na de zomervakantie.  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: 
In de week dat u / jullie deze uitgave van Kerkelijk Leven in de bus krijgen, vieren wij onze 
trouwdag. Dit keer is het heel bijzonder: op 7 juli a.s. is het 40 jaar geleden dat wij trouwden in de 
Hervormde dorpskerk in Barendrecht. In dat jaar (1981) gingen we wonen in Axel (Zeeuws 
Vlaanderen) waar Anja werkte in het ziekenhuis in Sluiskil en ik gaf Duits en Engels op de MAVO 
in Axel. Na zes jaar studie theologie verhuisden we in 1998 met ons gezin naar Krabbendijke, 
onze eerste gemeente is de Gereformeerde kerk Krabbendijke. Van 2011 tot 2019 hebben we in 
Ouddorp gewoond en daar en in Stellendam gewerkt. Nu wonen we al weer ruim twee jaar in 
Yerseke. We zijn God heel dankbaar voor alle dingen waarmee Hij ons en ons gezin in de afge- 
lopen tijd heeft gezegend !  
Vieren van deze bijzondere trouwdag doen we ook dit jaar in de kring van ons gezin, misschien 
later nog wat uitgebreider…Al in de afgelopen dagen hebben we al heel wat reacties uit de 
gemeente gekregen, in de vorm van kaartjes met gelukwensen etc Hartelijk dank daarvoor ! We 
hopen straks een aantal weken op vakantie te zijn: van 13 juli t/m 3 augustus. In deze periode is 
ds. P. de Graaf uit Kruiningen achterwacht voor onze gemeente. Vanuit de pastorie een hartelijke 
groet! 
        Willem & Anja van de Griend 
 
Kerkrentmeesters  
Collecten: 
Als u thuisblijft tijdens 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: 
Diaconale collectes mei: 
02-05-2021   Kleding- en Speelgoedbank Zld  €  235,50 
09-05-2021 Diaconie     €  177,50 
13-05-2021 Stg. Vrienden van de Hoop  €  197,50 
16-05-2021 MAF      €  322,60 
23-05-2021  Samen in actie tegen corona  €  585,60 
30-05-2021  Stg. Leergeld Oosterschelderegio €  348,90 
Projecten/Giften: 
Jeugdproject/Zending:     €    14,20 
Kerkradio:       €    70,00 
 
Beschrijving diaconiecollectes: 
11 juli       Moqimi 
Stichting Moqimi is een kleine stichting die nauw samenwerkt met de lokale bevolking en lokale en 
internationale organisaties in Irak. Ze ziet het als Gods opdracht om voor de armen en de 
verdrukte Yezidi vluchtelingen te zorgen.  
Op vrijdag 4 juni verloren honderden families hun huis tijdens een brand in het vluchtelingenkamp 
in Sharia. Er gingen 400 tenten in as op. Gelukkig zijn er geen doden gevallen. Moqimi heeft vanaf 
het eerste uur geholpen door opvang te bieden en spullen als  matrassen, dekens, kleding, eten 
etc. uit te delen. Daarnaast gaan de kinderprogramma’s door. Er is nog steeds een groot risico dat 
er opnieuw kortsluiting ontstaat en er weer een brand uitbreekt. Daarom heeft de overheid 
besloten om de tenten te laten vervangen door stenen bebouwing. Moqimi huurt elke dag een 
twintigtal werkers in om mee te helpen met de bouw van de nieuwe huizen. Deze werkers zijn 
geselecteerd uit de families die bij de brand dakloos zijn geraakt.  
18 juli       Het Passion 
Ook bij time-outvoorziening Het Passion in Hummelo is in de afgelopen periode veel gebeurd met 
iedereen. Met de gasten, met de begeleiders, met de vrijwilligers, alles is aangeraakt. De verhalen 
zijn op Het Passion niet anders geworden dan voorheen. Verhalen met de vreugde van nabijheid 
en meeleven. Verhalen van verdriet en van eenzaamheid. Verhalen over contact of het ontbreken 
ervan. Contact is de diepste behoefte van een mens. Jij mag er zijn, voor jezelf, voor de ander, 
door de ander. Gelukkig werden steeds dak- en thuislozen ontvangen samen met de  
vakantievrijwilligers en weekendvrijwilligers. Heel bepalend voor afleiding, nabijheid, koken en 
klussen, spelletjes en even van het terrein af.  
25 juli       Mission to Seafarers 
Vanaf zaterdag 5 juni is het zeemanshuis in de Sloehaven van Vlissingen gelukkig weer alle 
dagen geopend. 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. Al 
sinds vele decennia zorgt de Stichting “Mission to Seafarers Vlissingen” ervoor, dat er zo’n plek 
bestaat waar zeevarenden terecht kunnen, ongeacht hun nationaliteit, geslacht, geaardheid, 
geloof of sociale status. ‘A home away from home’ betekent tijd doorbrengen bij een biertje met 
collega’s, bellen met je familie thuis, in gesprek gaan met iemand die even wil luisteren. Een 
havenpastor, enkele betaalde krachten en vele vrijwilligers maken dit mogelijk.  
Project MAF  
Maak uw gift hiervoor over onder vermelding van ‘MAF’. Ook het komend seizoen blijven we de 
MAF ondersteunen. Meer informatie volgt rond de start van het nieuwe kerkelijk seizoen. 
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. 
 
 
 
 
 



Verjaardagfonds 
De vrijwilligers waren blij dat ze uw bijdrage aan het verjaardagfonds mochten ophalen of u had 
het reeds afgegeven.  De meesten van U hadden het zakje bewaard. Onze dank daarvoor. De 
laatste telling was van begin augustus 2020. We hebben eind juni 2021 weer kunnen tellen en het 
bedrag was:  € 5774,65. Alle gevers en de vrijwilligers worden bedankt voor dit mooie bedrag. 
 
De kerk gaat deze zomer weer open		
Van woensdag 14 juli t/m zaterdag 11 september 2021 (open monumentendag) staan de deuren 
van ons kerkgebouw op woensdagen en zaterdagen van 11.00 tot 15.00 uur weer open voor 
toeristen en andere belangstellenden. Er zijn op die dagen enthousiaste vrijwilligers aanwezig om 
de bezoekers gastvrij te ontvangen en eventuele vragen te beantwoorden. 
Tentoonstelling 
De tentoonstelling die in de kerk te zien is wordt dit jaar verzorgd door de Kunstkring 
Reimerswaal. 
Kom gerust eens kijken, u bent van harte welkom! 

Hartelijke groet van de Missionaire Werkgroep 
 
 
 
Tenslotte 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 25 juli (is voor 3 weken) bij  
Sylvia van Stee (scribahervormdyerseke@gmail.com).   
 
 


