
Kerkelijk Leven nr. 14 
 
Zondag 22 augustus 
10.00 uur  ds. B.M. van Ginhoven, Ouwerkerk 
Collecte: 1. Gevangenzorg Nederland, :2 Kerkelijk centrum “De Haven”, 3. Onderhoud 
kerkgebouw 
Zondag 29 augustus 
10.00 uur mevr. L. Slabbekoorn, Driewegen 
Collecte: 1. Collecte voor noodhulp ; 2. Jeugd- en jongerenwerk 3. Kerkbeheer 
Zondag 5 september Heilig Avondmaal 
10.00 uur ds. W.J. van de Griend 
Collecte: 1. Mercy Ships, 2. Instandhouding eredienst 3. Onderhoud kerkgebouw 
 
Bij de diensten: 
Zondag 22 augustus a.s. hoopt bij ons voor te gaan: ds. van Ginhoven uit Ouwerkerk. Zij was al 
eerder in ons midden en we heten haar opnieuw van harte welkom. Wat de Bijbellezingen zijn 
voor deze zondag is op dit moment nog niet bekend… 
Op zondag 29 augustus a.s. hoopt bij ons voor te gaan mw. L. Slabbekoorn uit Terneuzen. Het is 
de eerste keer dat zij bij ons voorgaat: dat maakt het bijzonder en wij heten haar daarom ook van 
harte welkom in ons midden. Ook de Bijbellezing in deze dienst is op dit moment nog niet bekend.  
Op zondag 5 september a.s. hoopt  ds. van de Griend weer bij ons voor te gaan. Wat de lezingen 
in deze dienst zullen zijn, is op dit moment nog niet bekend. Deze zondag vieren we met elkaar 
het Heilig Avondmaal. 
We wensen u en jullie, nu alvast rustige en mooie zondagen en gezegende diensten om telkens 
een nieuwe week mee in te gaan ! 
 
Creche: 
We gaan er van uit dat bij de start van de  kinder- en jongerennevendienst op 5 september er ook 
weer kinderen komen naar de creche. De vrijwilligers zijn ingeroosterd. Heel fijn dat jullie tijdens 
de diensten de kinderen op willen vangen.  
Kindernevendienst: 
Beste kinderen en ouders. 
Zondag 5 september zullen we weer starten met de kindernevendienst. Wat hebben we zin jullie 
allemaal weer te zien! Jullie gaan met je  ouders mee naar de kerk en we gaan na het 
Kindermoment naar kc. “De Haven”. We willen proberen om, zoals we de laatste keren ook 
hebben gedaan, 1 groep te vormen.  
Dan nog een vraag van ons: voor de zomervakantie hebben we afscheid genomen van Marriet, 
Karina en Daniëlle als leiding.  We zouden het dan ook heel fijn vinden als er mensen zijn die ons 
leidingteam willen komen versterken. Lijkt het je leuk of wil je meer weten? Neem dan contact op 
met Anne Nieuwenhuijse (annevogelaar55@hotmail.com of 0641851478) 
Tot 5 september allemaal!  
Jongerennevendienst: 
Ook de jongerennevendienst start op 5 september. Wat zal het fijn zijn weer met elkaar samen te 
zijn.  
We willen jullie vragen van te voor een mailtje te sturen naar Sylvia van Stee 
(scribahervormdyerseke@gmail.com) om op te geven zodat we weten hoeveel kinderen en 
jongeren we kunnen verwachten bij de creche, kinder- en jongerennevendienst..  
 
 
Pastoraat: 
LET OP!!!!!!!! Het telefoonnummer van de Coördinator pastoraat Hanny Buringh-Poleij is 
gewijzigd in  06 53229953 ; mail: buringh@zeelandnet.nl (doorgeven van pastorale zaken, zoals 
geboorte, ziekenhuisopname, thuiskomst en overlijden ) 



Kerkrentmeesters  
Het totaalbedrag van de tellingen op 16 juli was € 1.956,30.  
De bestemming was voor de volgende collecten; Kerkbeheer € 528,10; Onderhoud kerkgebouw € 
467,95; Ouderenpastoraat € 210,45; Instandhouding Eredienst € 253,25; Jeugd- en jongerenwerk 
€ 436,55. Gift via Anke Hoogstrate € 10,00 (Kerkbeheer); via Lia Rijstenbil € 50,00 (De Haven). 
Het totaalbedrag van de tellingen op 12 augustus was € 2.131,45. 
De bestemming was voor de volgende collecten; Kerkbeheer € 647,05; Onderhoud kerkgebouw € 
499,05; De Haven € 424,30; Jeugd- en Jongerenwerk € 251,05. Ontvangen via mevr. P. Koster € 
60,00 (Kerkbalans); via mevr. L. Rijstenbil € 150,00 (Kerkbalans); € 10,00 (Orgel); € 20 
(Onderhoud kerkgebouw; € 70,00 (collecte).  
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
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 juli: 
04-07-2021   Diaconie     €  400,22 
11-07-2021   Moqimi     €  313,65 
18-07-2021 Het Passion     €  341,40 
25-07-2021 Mission to Seafarers   €  206,90 
Projecten/Giften: 
Jeugdproject/Zending:     €    31,75 
Bloemendienst via mevr. Joosse              €    20,00 
Bloemendienst via mevr. Koutstaal   €    20,00 
Beschrijving diaconiecollectes: 
22 augustus   Gevangenzorg Nederland 
Ons leven is een kostbaar geschenk. Het verdient bescherming en respect. Criminaliteit heeft daar 
geen boodschap aan. Dat is zonde, want er zijn alleen maar verliezers. En zo worden mensen 
slachtoffer, voelt de samenleving zich onveilig en laat de dader zijn familie achter met verdriet, 
schaamte en grote zorgen. 
De rechter veroordeelt de dader wel, maar dat is niet genoeg! Gerechtigheid vraagt óók 
om barmhartigheid. Dat is wat God ons leert in de Bijbel en wat Jezus bracht en deed. Daarom 
reikt Gevangenzorg Nederland (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie de helpende hand 
om samen te werken aan herstel. Dat doet zij met een landelijk netwerk van vrijwilligers en met 
steun van kerken, bedrijven, fondsen en particulieren. Want wie redt het om in z’n eentje zijn 
vastgelopen leven weer vlot te trekken? Persoonlijke aandacht en verantwoordelijkheid staan 
centraal. Wat ging er fout en wat is er nodig om het leven om te buigen naar een nieuwe 
toekomst? 
Gevangenenzorg Nederland die vindt dat niet criminaliteit, maar geloof in herstel het laatste woord 
mag hebben uit liefde tot God en de medemens. 
29 augustus   Collecte voor noodhulp 
De opbrengst van deze collecte wordt besteed voor noodhulp aan o.a. Haïti. Dit land is op 14 
augustus getroffen door een zware aardbeving. Er zijn ten minste al meer dan 300 doden gevallen 
en vele mensen zijn gewond. Het aantal slachtoffers zal aanzienlijk toenemen.  
Daarnaast leidt corona tot honger en ondervoeding. Toen Bangladesh vanwege corona in 
lockdown ging, verloren veel mensen hun werk en inkomen. De situatie werd onlangs nog slechter 
door een tweede coronagolf. Mensen lijden honger en kinderen raken ondervoed.  
5 september   Mercy Ships 
Op 16 juni 2021 beleefde Mercy Ships een feestelijk moment: de oplevering van de Global 
Mercy. Dat wil zeggen dat het schip op dat moment officieel door de scheepswerf aan Mercy 
Ships werd overgedragen. De bouw- die in 2015 begon met het op maat snijden van het eerste 
stuk staal en het leggen van het eerste kielblok – is tot een einde gekomen. Maar het idee voor 



de Global Mercy dateert al van jaren eerder, namelijk uit de periode dat de bouw van de Africa 
Mercy werd afgerond. 
Mercy Ships droomt graag groots: dromen over hoop en genezing en dromen over een tweede 
schip. Deze droom begon in 2007 toen de Deense veerboot Dronning Ingrid werd omgebouwd tot 
de Africa Mercy. 
De Global Mercy vaart binnenkort naar Europa, om begin 2022 naar Afrika te gaan 
Vanuit Nederland zal het schip naar Afrika varen, waar ze begin 2022 in gebruik zal worden 
genomen. Tegen de tijd dat ze in Afrika arriveert om de allereerste patiënten aan boord te 
verwelkomen, zal het ziekenhuisschip gevuld zijn met het laatste belangrijke onderdeel wat nodig 
is om de missie te kunnen volbrengen: de vrijwilligers. Binnenkort zal de Global Mercy, die de 
capaciteit heeft om meer dan 600 vrijwilligers te huisvesten, een uniek thuis voor iedereen aan 
boord zijn. 
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. 
 
Kringloopwinkel Môk-ôk-èh 
Op woensdag 11 augustus hebben we voor het eerst de deuren van de kringloopwinkel aan Dreef 
4 geopend en het liep al meteen storm! Ook vrijdag 13 en zaterdag 14 augustus waren we open. 
De kringloopwinkel voorziet duidelijk in een behoefte! Daarom willen we de komende weken in 
ieder geval proberen om elke woensdag, vrijdag en zaterdag de deuren te openen. De 
openingstijden zijn van 10 tot 16 uur doorlopend. Om dit waar te kunnen maken zijn we nog op 
zoek naar vrijwilligers die op genoemde dagen de winkel willen bemensen. Dit kan de hele dag, 
maar bijvoorbeeld ook van 10-13 of van 13-16 uur.  
Uiteraard bent u tijdens openingsuren ook van harte welkom om eens vrijblijvend te komen 
snuffelen tussen alle leuke en mooie spullen die we te koop aanbieden tegen zeer schappelijke 
prijzen. Ook kunnen we altijd nieuwe inbreng gebruiken. Dus heeft u nog goede en bruikbare 
spullen (speelgoed, boeken, kleding, huisraad, decoratie, kleinmeubelen enz.) neem dan contact 
met ons op! 
Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar: kringloopwinkel@hervormdyerseke.nl of bellen 
met Anja van de Griend, 06-44758220 of Arnold Meijer, 06-29035772. 
 
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 
 
Startweekend 25 en 26 september 
Het thema van het startweekend  is: ‘Van U is de toekomst’.  
Zaterdag zal er om 15.00 uur een fietstocht zijn voor jong en oud en om 17.00 uur een 
mosselmaaltijd in en bij kerkelijk centrum “De Haven”. Zondag is er een startdienst in de kerk, 
kindernevendienst en voor de jongeren een QR code tocht. 
Noteer de datum vast in uw agenda. De uitnodiging vindt u in het Kruispunt, dat binnenkort 
verschijnt. 



 
Tenslotte 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 5 september (is voor 3 weken) 
bij Sylvia van Stee (scribahervormdyerseke@gmail.com).   
 
 


