
Zondag 26 september Startdienst koffiedrinken in de kerktuin  
10.00 uur ds. W.J. van de Griend 
Kindernevendienst; QR spel voor de jongeren 
Collecte: 1. Jeugdproject MAF, 2.Ouderenpastoraat 3. Kerkbeheer 
Zondag 3 oktober 
10.00 uur ds. W.J. van de Griend 
Kindernevendienst 
Collecte: 1.Collecte Kerk en Israël, 2. Energiekosten, 3. Kerkbeheer 
 
Bij de diensten: 
Het thema van de Startzondag, 26 september  is: “Van U is de toekomst!” In de dienst zal ds. 
v.d. Griend het gebed een bijzondere plaats geven. U en jullie hebben kaartjes ingeleverd met 
gebedspunten. Voor wie en welke dingen kunnen we samen bidden?  In de dienst worden deze 
punten 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. Na de dienst zullen we elkaar 
ontmoeten onder het genot van koffie, thee of iets fris.  
Op zondag 3 oktober a.s. hoopt  ds. van de Griend weer bij ons voor te gaan.  We lezen dan uit 
Ezra 1 en 3. Daarin gaat het over het volk Israël dat eindelijk vrij komt uit de ballingschap en terug 
mag naar huis. Wat een geweldige belevenis: Gods beloften gaan in vervulling ! Mooi om dit te 
lezen aan het begin van het nieuwe seizoen, waarin we ook hopen om mooie en bijzondere 
dingen met elkaar te beleven !   
We wensen u en jullie, nu alvast rustige en mooie zondagen en gezegende diensten om telkens 
een nieuwe week mee in te gaan ! 
 
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. 
 
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 
	
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 
 
Oud papier 
Volgende maand, 30 OKTOBER, willen we weer oud papier ophalen.  
Wij willen weer een beroep doen op de vrijwilligers, en natuurlijk iedereen die mee wil helpen.  
Willen jullie deze datum vrij houden om te helpen, we zien naar jullie uit.  



Kees de Munck en Maarten Praat 
 
Diaconie: 
Diaconale collectes augustus: 
01-08-2021   Diaconie     €   251,55 
08-08-2021 Alpha Nederland    €   394,68 
15-08-2021 Christenen in Pakistan KIA      €   266,50 
22-08-2021 Gevangenzorg Nederland    €   204,90 
29-08-2021 Noodhulp Haïti en Bangladesh  €   500,65 
 
Projecten/Giften: 
Jeugdproject/Zending:     €     51,25 
Bloemendienst via mevr. Boone              €     10,00 
 
Beschrijving diaconiecollectes: 
 
26 september  Jeugdproject MAF 
Ook in het nieuwe seizoen blijven we de projecten van MAF steunen. MAF vliegt voor meer dan 
2.000 kerken en (hulp)organisaties met 130 MAF-vliegtuigen wereldwijd. 
Zo brachten na de aardbeving in Haïti de eerste MAF-vluchten een medisch team naar Les Cayes 
en 800 kg medische hulpmiddelen naar Jeremie. Inmiddels zijn er ook gewonden en hun families 
vanuit Les Cayes naar de hoofdstad gevlogen. Daarnaast voert MAF observatievluchten uit om de 
schade en benodigde hulp in kaart te brengen en zodoende de hulplijnen te verbeteren. Hierin 
slaat MAF de handen ineen met verschillende andere hulporganisaties, zoals Samaritan’s Purse. 
De hoofdweg naar het schiereiland is al een aantal maanden afgesloten vanwege gewelddadige 
bendeactiviteiten. De hulp met vliegtuigen is daarmee van essentieel belang. Bidt u mee voor de 
mensen in Haïti en de dienst die MAF samen met andere organisaties mag doen? 
Ook is het weer politocht. Iedere week staat deze vlucht op de planning waarbij MAF een dokter 
naar twee of drie afgelegen dorpen vliegt om medisch consult te geven en waar mogelijk te 
behandelen. In de 1e week van september vloog men met medici en een vracht medische 
voorraden voor de poli’s naar Kwamalasamutu en Tepoe. Twee dorpen diep onderin Suriname. 
Binnen MAF vindt men het altijd mooi om deze vluchten te doen, waarbij men de mensen heel 
direct kan helpen.  
 
3 oktober    Collecte Kerk en Israël  
Vandaag is het Israëlzondag. Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van 
de eigen identiteit. Daarom is bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof belangrijk, 
trekken we lessen uit de jood-christelijke traditie en bestrijden we antisemitisme. Kernwoorden in 
de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als 
naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door o.a. te investeren in de relatie met 
de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met gezamenlijke projecten.  
Er verblijven zo’n 30.000 asielzoekers in Israël, voornamelijk uit Afrika. Na een barre tocht met 
veel ontberingen hebben ze het land via de Sinaï-woestijn bereikt. Ze leven onder slechte 
omstandigheden en hebben weinig kans op een veilige toekomst. Assaf is een Israëlische 
organisatie die deze vluchtelingen helpt. Ze geeft hun medische hulp, praktische begeleiding en 
psychosociale steun. De organisatie wordt gesteund door de Protestantse Kerk en het Centraal 
Joods Overleg. 
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. 
 
 
 
 
 



Interkerkelijk koor 
“VOX MARIS” 

Yerseke 
Opgericht 12 januari 1973 

 
 

We zijn een koor waar we met veel plezier zingen maar waar de gezelligheid ook belangrijk is. 
Hou je van zingen en wil je ons koor komen versterken, maar vooral ook komen verjongen, kom 
dan eens vrijblijvend langs op één van onze repetities op donderdagavond van 19:30 tot 21:30 uur 
in “De Haven” Paardenmarkt 8, Yerseke.  
Neem vooral ook vrienden of vriendinnen mee. 
We starten weer op donderdag 30 september en zien jullie graag komen. 
Voor meer info kun je contact opnemen met Marian van Iwaarden tel. 573006 
hansvani@zeelandnet.nl 
 
NBG Bijbelquiz 3 november 2021 
Als de Corona maatregelen het toe staan organiseren we op woensdag 3 november de NBG 
Bijbelquiz met als quizmaster ds. Willem van de Griend. De quiz is bedoeld voor iedereen, jong en 
oud, met veel of weinig bijbelkennis, je leert er altijd weer wat van. 
Vanwege de nu geldende Corona maatregelen kunnen we maximaal 50 deelnemers toelaten en 
dient u zich vooraf aan te melden, dit kan bij Kees van Dixhoorn, tel: 0625065568 of via een mail 
naar nbgquizyerseke@gmail.com. Let op! Vol is Vol 
Inloop 19:30 uur, we starten de quiz om 20:00 en hopen om 22:00 af te kunnen ronden. 
Locatie: Kerkelijk centrum “de Haven”, Paardenmarkt 8, Yerseke 
Indien u vervoer nodig heeft geef dit dan ook even door bij het aanmelden. 
We zien jullie graag weer komen. NBG Werkgroep Yerseke 
 
Agenda: 
27 september 14.15 uur Basiscatechese groep 7/8 VEG 
27 september 19.30 uur Tienercatechese k.c. “De Haven” 
27 september   GGG4 
28 september 19.30 uur  Moderamen 
30 september 19.30 uur repetitie Vox Maris 
4 oktober  19.30 uur Diaconie 
7 oktober  19.30 uur repetitie Vox Maris 
 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 3 oktober bij Sylvia van Stee 
(scribahervormdyerseke@gmail.com).   


