
Kerkelijk Leven nr. 15 
 
Zondag 12 september  
10.00 uur ds. L. de Ronde Kruiningen 
kindernevendienst 
Collecte: 1. Diaconie, 2. Kerkelijk centrum “De Haven” 3. Kerkbeheer 
Zondag 19 september 
10.00 uur Coen Nuijten (themadienst) Na de dienst is er koffiedrinken. 
Collecte: 1.Collecte vredeswerk, 2. Onderhoud kerkgebouw, 3. Kerkbeheer 
We willen jullie vragen aan te melden bij  Sylvia van Stee (scribahervormdyerseke@gmail.com)  
zodat we weten hoeveel kinderen en jongeren we kunnen verwachten bij de creche, kinder- en 
jongerennevendienst..  
 
Bij de diensten: 
Zondag 12 september a.s. hoopt bij ons voor te gaan: ds. L. de Ronde uit Kruiningen. Hij was al 
eerder in ons midden en we heten hem opnieuw van harte welkom in onze gemeente. Wat de 
lezingen in deze dienst zijn, is op dit moment nog niet bekend. 
Zondag 19 september a.s. hoopt dhr. Coen Nuijten bij ons voor te gaan in een thema dienst die in 
overleg met hem wordt voorbereid. Het thema van de dienst is: ‘De kracht van het geloof’. We zijn 
benieuwd hoe dit in de dienst zal worden uitgewerkt 
We wensen u en jullie, nu alvast rustige en mooie zondagen en gezegende diensten om telkens 
een nieuwe week mee in te gaan ! 
 
Themadienst: 
Op 19 september is er een themadienst, waarin Coen Nuijten zal spreken over de kracht van het 
geloof. Op zijn geheel eigen creatieve wijze spreekt Coen door heel het land tijdens 
gezinsdiensten, jongerenevents en christelijke festivals. Tijdens alle spreekbeurten staat er maar 
één persoon centraal: Jezus! Zijn spreekbeurten zitten tjokvol getuigenissen, voorbeelden, humor 
en energie. Verwacht een oprecht verhaal, een krachtige boodschap en een prikkel om een stap 
dichterbij God te komen. Hij zegt zelf daarover het volgende: “Ik geloof dat er niets mooiers is dan 
te leven met Jezus en in afhankelijkheid van God. Daarom breng ik wekelijks het Evangelie in 
kerken in heel Nederland. Omdat God mij een man heeft gemaakt met veel energie, humor en 
creativiteit zie je dit terug in mijn spreekbeurten”. 
Ook voor deze dienst is het nodig om je aan te melden, waarbij we gebonden zijn aan een 
maximum van 100 personen. We verwachten alle kinderen en jongeren met hun ouders in de 
kerk. Er is geen kindernevendienst. We hopen op een ‘volle’ kerk, dus meld je snel aan bij Sylvia 
van Stee: scribahervormdyerseke@gmail.com of telefonisch (0113-576900) van maandag t/m 
vrijdag tussen 18.00 – 19.00 uur. 
 
Doopzondag 10 oktober 
Zondag 10 oktober hopen we als gemeente een blijde dienst te beleven rondom de bediening van 
de Heilige Doop. Alle ouders die het verlangen hebben om hun kindje te laten dopen, zijn van 
harte welkom om dat zo spoedig mogelijk te melden bij scriba Sylvia van Stee (tel. 576900) of 
bij  dominee van de Griend (571336). Dan zal in de voorbereiding een doopgesprek plaatsvinden, 
waarin we het hebben over de betekenis van de doop en we ook samen kijken naar de invulling 
van de dienst: o.a.  met de liederen die de doopouders mooi vinden. 
 
Wonderlijk hoe Sjaak hier mee omgaat, met rust als geschenk van God. Hij bereidt zijn eigen 
afscheid voor met muziek als spiegel van zijn leven. De teksten raken aan wat de Bijbel zegt. 
Daaruit blijkt dat Sjaak wat hij vroeger over geloven in God heeft geleerd, een eigen plek geeft.  



	
Startzondag 26 september 
Het thema van de Startzondag, 26 september a.s., is: “Van U is de toekomst!” In de dienst krijgt 
het gebed een bijzondere plaats en daar willen we graag iedereen bij be- trekken. In de 
morgendienst van 12 september worden daarom kaartjes uitgedeeld, waarop u en jullie 
gebedspunten kunnen schrijven. Voor wie en welke dingen kunnen we samen bidden? De 
kaartjes kunnen de zondag daarna, 19 september, worden ingeleverd. In de Stardienst worden 
dan de gebedspunten in de dienst genoemd. Zo kunnen we samen met God het nieuwe seizoen 
beginnen: Hem dankend voor al het goede en biddend om Zijn liefde en Zijn zegen. 
        De voorbereidingscommissie 
	
Kerkrentmeesters  
Het totaalbedrag van de tellingen op 2 september was € 1.354,35. 
De bestemming was voor de volgende collecten; Kerkbeheer € 507,60; Onderhoud kerkgebouw € 
195,20; De Haven € 187,05; Jeugd- en jongerenwerk € 464,50. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
De opbrengst van de Kringloopwinkel in week 32 t/m 34 was € 4.022,40!!! 
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: 
12 september  Diaconie 
19 september  Collecte vredeswerk 
De collecte aan het begin van de Vredesweek is bestemd voor het vredeswerk in Israël door Kerk 
in Actie. In Israël leeft de Joodse en Palestijnse bevolking dicht bij elkaar, maar ze hebben geen 
contact. Het Rossing Center for Education and Dialogue, christelijke partnerorganisatie van Kerk 
in Actie, wil hier verandering in brengen. Via een uitwisselingsprogramma worden Joodse en 
christelijke Palestijnse kinderen met elkaar in contact gebracht. De kinderen, in de leeftijd van 10-
15 jaar, krijgen op hun eigen school lessen over elkaars cultuur en godsdienst. Daarna gaan 
schoolklassen bij elkaar op bezoek. Ze ontmoeten elkaar dan vaak voor het eerst en ontdekken 
dat de anderen net zo zijn als zijzelf. Ook zijn er trainingen en ontmoetingen voor de docenten. De 
ontmoetingen helpen om vooroordelen weg te nemen. Als Joodse en Palestijnse kinderen elkaar 
al jong leren begrijpen, geeft dat hoop voor de toekomst.  
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. 
 
Catechisaties 
Basiscatechisatie 
Zit jij in groep 7 of groep 8 van de basisschool? Dan ben je komend seizoen (weer) hartelijk 
welkom op de basiscatechisatie! Samen met elkaar leren we op een gezellige en leuke manier 
God en Zijn Woord beter kennen. Het maakt niet uit van welke kerk je bent (of misschien helemaal 
niet kerkelijk), iedereen is welkom! De catechisatie is elke maandag van 14:15 tot ca. 15:00 uur, in 
het jeugdgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente Yerseke (aan het einde van de steeg 
naast het kerkgebouw). Afhankelijk van de grootte van de groep zal bekeken worden of er twee 
verschillende groepen worden gevormd of één groep. De catechisatie begint op 27 september en 
het seizoen loopt door tot Pasen 2022 (m.u.v. schoolvakanties). De basiscatechisatie wordt dit 
jaar gegeven door Tim Schakel, voorganger VEG Yerseke.  
Kom, en neem gerust iemand mee!  



Tienercatechisatie 
Wil jij weten wat écht belangrijk is in het leven? Zit je op de middelbare school? Vraag jij je af wat 
geloven in God met jou te maken heeft? Van harte welkom dit komend seizoen op de 
tienercatechisatie (t/m ca. 18 jaar). Op 27 september om 19:30 in kerkelijk centrum De Haven is 
de startbijeenkomst van het nieuwe catechisatieseizoen, en jij bent uitgenodigd! Elke 
maandagavond in één of twee groepen leeftijdsgenoten (afhankelijk van de grootte en 
samenstelling van de groep) is er tot aan de Pasen 2022 een leerzame en gezellig avond waarin 
we samen meer hopen te leren over de betekenis van het geloof in jouw leven. De 
tienercatechisatie wordt dit jaar gegeven door Arnold Meijer, jeugdouderling & Tim Schakel, 
voorganger VEG Yerseke. We hopen dat je erbij bent! 
De basis- en de tienercatechisatie is een samenwerking van de Hervormde Gemeente, de 
Gereformeerde kerk en de Vrije Evangelische Gemeente.  
Voor meer informatie: bel, app of mail naar Arnold: 06-29035772 of 
jeugdouderling@hervormdyerseke.nl 
Belijdeniscatechese 
Ieder die belangstelling heeft om zich wat meer te verdiepen in wat geloven, kerk en christen zijn 
vandaag betekent, is van harte welkom op de belijdeniscatechese die hopelijk dit seizoen bij 
voldoende aanmelding kan plaatsvinden. Het zou fijn zijn om een groep te vormen waarin gesprek 
en delen van ervaringen en vragen de ruimte krijgen. Dit aan de hand van onderwerpen die we 
behandelen. Dit kan in een groep waarin mensen van alle leeftijden welkom zijn. Hebt u / heb jij u 
belangstelling: neem gerust contact op met dominee van de Griend (571336) of 
wjvdgriend@zeelandnet.nl 
 
Kringloopwinkel Môk-ôk-èh 
Vol goede moed gingen we op 11 augustus vliegend van start en wat. Inmiddels hebben we 4 
weken gedraaid, waarbij we 3 keer per week de deuren openden, zijn er al meer dan 1000 klanten 
geweest, die gezamenijk al voor ruim € 4.000 hebben gekocht. Dit is boven verwachting en geeft 
ons alle reden om dankbaar te zijn. Uiteraard eerst en bovenal dankbaar naar onze goede God. 
Wat zegent hij ons ook in dit stukje kerkenwerk! Werk dat niet mogelijk zou zijn zonder 
mensenhanden. Heel veel dank aan de tientallen vrijwilligers die zich met veel enthousiasme 
inzetten voor de kringloopwinkel en uiteraard danken wij de vele mensen die spontaan prachtige 
spullen brengen om te verkopen. Dit geeft moed om door te gaan. En dat doen we ook! Wilt u 
daaraan uw steentje bijdragen, dan kunt u zich aanmelden als vrijwilliger bij Anja van de Griend: 
06-44758220 of per mail: kringloopwinkel@hervormdyerseke.nl 
Ook kunt u ons helpen door spullen te brengen. Dit kan iedere vrijdagmorgen tussen 9 en 12 uur 
bij de ingang van de loods van Dirk van der Jagt, Grintweg 32. Onder de overkapping staan dan 
kisten gereed en is Bram Nieuwenhuijzen aanwezig om de spullen in ontvangst te nemen. Ook 
tijdens openingsuren kunt u, mits het kleine hoeveelheden zijn, spullen afgeven in de winkel. Wij 
nemen geen kapotte of vieze goederen aan. Ook hebben wij geen plaats voor witgoed of grote 
meubels. 
Voorlopig is de winkel iedere woensdag, vrijdag en zaterdag open tussen 10 en 16 uur. Uiteraard 
bent u altijd van harte welkom om eens vrijblijvend te komen snuffelen tussen alle leuke en mooie 
spullen die we te koop aanbieden tegen zeer schappelijke prijzen, of voor een praatje in de 
koffiehoek. Graag tot ziens! 
 
GemeenteGroeiGroepen (GGG) 
In het nieuwe seizoen is er opnieuw de mogelijkheid mee te gaan doen met een 
‘GemeenteGroeiGroep’.In een groeigroep is de ontmoeting met elkaar belangrijk: we bespreken 



wat ons bezighoudt en we delen vreugde en verdriet. We gebruiken materiaal van het Evangelisch 
Werkverband dat speciaal ontwikkeld is voor het gebruik in groeigroepen. Met elkaar gaan we in 
gesprek rondom het gekozen Bijbelgedeelte en aan de hand van vragen proberen we dit concreet 
te maken voor ons eigen leven. Er zijn vijf kringen op verschillende dagen, één keer per drie 
weken. Eén kring wordt op de maandagmiddag gehouden. Ook is er altijd de mogelijkheid een 
nieuwe kring te starten. 
Heb je interesse? Zomaar een keer meedoen om te kijken hoe het is? Het kan allemaal. 
Voor informatie en/of opgave: annekejumelet@xs4all.nl / 06-17410125/ 0113-572278 
 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 19 september bij Sylvia van 
Stee (scribahervormdyerseke@gmail.com).   
 
 


