
Kerkelijk Leven nr. 13 
 
Zondag 1 augustus 
10.00 uur  ds. C. Biemond-Spek, Bergen op Zoom 
Collecte: 1. Diaconie, :2 Energiekosten, 3. Kerkbeheer 
Zondag 8 augustus 
10.00 uur ds. W.J. v.d. Griend 
Collecte: 1. Alpha Nederalnd ; 2. Kerkelijk centrum “De Haven”.; 3. Onderhoud kerkgebouw 
19.30 uur gebedsbijeenkomst 
Zondag 15 augustus 
10.00 uur ds. W.J. van de Griend 
Collecte: 1. Christenen staan sterker in hun geloof in Pakistan , 2. Jeugd- en jongerenwerk 3. 
Kerkbeheer 
 
Bij de diensten: 
Zondag 1 augustus gaat ds. Biemond-Spek uit Bergen op Zoom voor. We heten haar van harte 
welkom in onze gemeente. Na zijn vakantie is op 8 en 15 augustus ds. W.J. v.d. Griend weer in 
ons midden. 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 ! 
 
Uit de pastorie: 
HARTELIJK DANK 
Ook via ons kerkblad willen wij graag iedereen bedanken die naar aanleiding van ons 40 jarig 
huwelijksjubileum ons hebben verrast met allerlei manieren van meeleven ! Een werkelijk enorme 
stapel kaarten met gelukwensen, telefoontjes, apps, cadeautjes en ook de prachtige boeketten 
bloemen ! Het is geweldig dat zo veel mensen mee delen in  onze dankbaarheid.   
    Hartelijke groeten, Willem & Anja van de Griend 
 
Kringloopwinkel “Mok-ok-hè” 
In het pand aan Dreef 4 starten we binnenkort met een kringloopwinkel. Deze zal worden gevuld 
met de in 2020 opgehaalde rommelmarktspullen. Het pand is schoon en de eerste spullen zijn al 
overgebracht (en er is ook al vanuit de kar verkocht zelfs!) 
De opgeslagen spullen dienen te worden schoongemaakt, eventueel gerepareerd en uiteraard 
netjes uitgestald te worden. Hiervoor zoeken we vrijwilligers. 
Daarnaast is het zaak dat we zo snel mogelijk open kunnen gaan. De gehele opbrengst van de 
verkoop komt namelijk ten goede aan de kerk. In eerste instantie willen we proberen de 
kringloopwinkel te openen op woensdag, vrijdag en zaterdag. Maar bij voldoende vrijwilligers 
kunnen we wellicht vaker open.  
Wilt u meehelpen om dit tot een succes te maken, meld je dan aan als vrijwilliger voor de 
kringloopwinkel. Zowel om te helpen sjouwen, spullen/kleding sorteren, reparaties uitvoeren als 
verkopen. Al is het maar 1 uurtje in de week, alle hulp is welkom! Aanmelden kan per mail: 
kringloopwinkel@hervormdyerseke.nl Voor meer informatie kunt u terecht bij Anja van de Griend, 
0113-571336 of Arnold Meijer 06-29035772. 

Namens de werkgroep, Arnold Meijer. 
 
Jeugdwerk 
De zomervakantie is begonnen. Dat betekent dat al het jeugdwerk stil ligt. Vanwege corona was er 
helaas al niet veel mogelijk, maar we hopen in het nieuwe seizoen weer te kunnen starten! 
Daarvoor zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die leiding willen geven, of assisteren bij de 
kinderoppas, de kindernevendienst of de jongerennevendienst. Lijkt het je leuk om 1 of meerdere 



zondagen per maand mee te helpen, meld je dan aan bij Linda van de Berge, 06-16611929 voor 
de kinderoppas. Bij Anne Vogelaar, 06-41851478 voor de kindernevendienst en bij Christian 
Vogelaar, 574920 voor de jongerennevendienst. 
Kerkdiensten 
In de kerk liggen bij de ingang zomerwerkboekjes klaar voor de kinderen die op zondag in de kerk 
zijn. Er is geen kindernevendienst voorlopig, en zo hopen we toch de kinderen te zien in de 
diensten, waarbij ze zich niet hoeven te vervelen! Je mag het boekje houden en mee naar huis 
nemen, want er staan ook leuke doe-opdrachten voor thuis in! 
 
Doopouderavond 
Vanwege de maatregelen rondom corona is er begin dit jaar geen doopouderavond geweest. 
Deze hopen we in het najaar van 2021 te organiseren, voor alle ouders die hun kindje in 2020 
hebben laten dopen. De uitnodiging daarvoor volgt tegen die tijd. 
 
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 juni: 
06-06-2021   Diaconie     €  254,95 
13-06-2021 Leger des Heils    €  366,95 
20-06-2021 Because we carry/ Debora op weg €  274,80 
27-06-2021 Stg. Palazolli     €  526,75 
Projecten/Giften: 
Jeugdproject/Zending:     €    74,77 
Jongerennevendienst:     €    77,10 
Kerkradio:       €    30,00 
Bloemendienst via mevr. de Munck             €    20,00 
Bloemendienst via mevr. Hoogstrate   €    10,00 
Bloemendienst via mevr. Rijstenbil   €    10,00 
Bloemendienst via mevr. Timmerman   €    10,00 
Gift via mevr. Pekaar     €    10,00 
Opbrengst koekverkoop MAF 
De koekverkoop na de Brugdienst van 4 juli heeft € 192,45 opgebracht. Dit bedrag heeft de 
Diaconie verdubbeld waardoor er € 385,00 is overgemaakt aan de MAF. 
 
Beschrijving diaconiecollectes: 
1 augustus   Diaconie 
8 augustus   Alpha Nederland  
Alpha Nederland is een dynamische en groeiende organisatie die zich met hart en ziel inzet voor: 
de evangelisatie van Nederland, de vitalisering van de kerk en de transformatie van de 
samenleving. Samen met honderden kerken en groepen verwelkomen we jaarlijks ruim 15.000 
mensen op onze cursussen. Hun droom is dat in 2036 één miljoen mensen in Nederland het 
evangelie van Jezus Christus gehoord hebben via Alpha. Ze zijn een organisatie zonder 
winstoogmerk die leeft van giften.  
Alpha biedt iedereen de mogelijkheid om in tien bijeenkomsten en een weekend op een 
ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, 
leerzaam en ook gewoon leuk!  



Meer dan 25 miljoen mensen wereldwijd hebben de cursus inmiddels gevolgd. In Nederland 
waren dat er meer dan 300.000. Alpha is in de afgelopen jaren een prachtig instrument gebleken 
om mensen bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus. Alpha wordt in allerlei 
contexten gegeven; in kerken, op de werkplek, aan jongeren, studenten, vluchtelingen, senioren 
en zelfs in gevangenissen. Ook in ons dorp wordt deze cursus gegeven door mensen van de Vrije 
Evangelische Gemeente en de PKN.  
15 augustus  Christenen staan sterker in hun geloof in Pakistan 
In Pakistan voelen veel christenen zich kwetsbaar en onzeker. Zij maken deel uit van een 
minderheid. Ook horen ze bij de laagste klasse en daarmee bij de armste 
bevolkingsgroepen. Veel christenen weten bovendien relatief weinig over het christelijk geloof. 
Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. 
Samen zorgen zij ervoor dat studenten en voorgangers cursussen en trainingen kunnen volgen 
over discipelschap en theologie. Deze cursussen zijn onder meer via internet te volgen. Ieder jaar 
doen daarnaast 6.000 tieners mee aan een jongerentraining. Zij zijn in de toekomst het kader van 
de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en 
vernieuwende kerk in Pakistan? Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u het zendingswerk van 
Kerk in Actie.  
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 kerk is  open		
Tot en met 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 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 15 augustus (is voor 3 weken) 
bij Sylvia van Stee (scribahervormdyerseke@gmail.com).   
 
 


