
Zondag 10 oktober doopdienst  
10.00 uur ds. W.J. van de Griend 
Kindernevendienst 
Collecte: 1. Diaconie, 2.Jeugd- en Jongerenwerk 3. Onderhoud kerkgebouw 
Zondag 17 oktober  
10.00 uur Michazondag 
Kinder- en Jongerennevendienst 
Collecte: 1. Stichting ‘Niet graag een lege maag’, 2. Kerkelijk centrum “De Haven”, 3. Kerkbeheer 
Woensdag 20 oktober 
15.00 uur Inzegening huwelijk Rinus Nieuwenhuize en Ingrid van de Broek. 
 
Bij de diensten: 
Zondag 10 oktober a.s. hopen we als gemeente een feestelijke dienst te beleven rondom de doop 
van Stef Zoeteweij, zoontje van Jarina en Maikel Zoeteweij, broertje van Joep. De lezing voor 
deze zondag is uit Haggaï 1. Daarin klinkt de opdracht op een plaats van aanbidding te bouwen: 
de tempel. De betekenis voor ons zit dieper: daar hopen we samen meer van te ontdekken. 
Zondag 17 oktober a.s. is het Micha zondag. De kerk staat dan nadrukkelijker stil bij het onrecht 
van rijk en arm en ook bij duurzaamheid en hoe we de aarde, de plek die God bedoelt om samen 
te delen, leefbaar moeten houden. Dat is een uitdaging en dat moet verder gaan dan mooie 
woorden of plannen. De profeet Micha wijst Israël de weg en wij kunnen veel van zijn woorden 
leren 
We wensen u en jullie, nu alvast rustige en mooie zondagen en gezegende diensten om telkens 
een nieuwe week mee in te gaan ! 
 
Ondanks de versoepelingen willen we toch nog voorzichtig blijven in de kerk. 
We houden nog wel de 1.5m afstand aan in de banken, dus steeds een lege bank er tussenin. U 
hoeft zich niet meer aan te melden. Wel bent u in de gelegenheid om ook de kerk binnen te 
komen langs de ingang aan het Kerkplein. Denkt u er aan een liedboek te pakken bij de ingang 
van de kerk? 
 
Huwelijk 
Op woensdag 20 oktober a.s. hopen Rinus Nieuwenhuize en Ingrid van de Broek elkaar trouw te 
beloven op hun huwelijksdag. Na de ceremonie voor de burgerlijke stand vindt de inzegening van 
hun huwelijk plaats in een bijzondere dienst in onze kerk, die om 15.00 uur begint. We wensen 
Rinus en Ingrid en ook hun wederzijdse families etc. van harte een prachtige dag toe, waar ze 
later samen in dankbaarheid op kunnen terug kijken. 
 
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 
 
 
Uit de pastorie 
Het is bijzonder om te ontdekken hoe de kringloopwinkel van onze kerk (Mok-ok-heh) in een 
aantal weken tijd is uitgegroeid tot een plek waar steeds meer mensen leuke dingen ontdekken 
voor een bescheiden prijs. Bovendien blijkt het een unieke manier van gemeente zijn: steeds meer 
vrijwilligers helpen mee en zelfs mensen van buiten onze kerk doen mee: Drempels vallen weg! 
Vanaf het begin zijn Anja en ik erbij betrokken en wat wij heel bijzonder vinden, is dat de 
kringloopwinkel ook steeds meer een plek van ontmoeting wordt. In de koffiehoek raak je in 
gesprek, is er een rustmoment om even bij te praten, waar aandacht voor je is….  



Zo brengt de winkel  ( naast mooie opbrengst in geld ! ) ook veel goeds dat nog kostbaarder is: 
Ontdekken dat je welkom bent en gezien wordt. Daarnaast helpen velen mee in de winkel ( 
spullen prijzen en schoon in de winkel zetten, alles ordenen en mensen met  vragen te woord 
staan ) en die inzet wordt gewaardeerd. Na de tijd van beperkingen is er weer ruimte voor activiteit 
en merk je meer saamhorigheid. Je leert elkaar en andere mensen beter kennen, er ontstaan 
contacten en er is omzien naar elkaar. Met deze bijzondere manier van gemeente zijn, laten we 
ook steeds meer zien hoe we kerk kunnen zijn in en voor het dorp ! 
         W.J. van de Griend 
 
College van Kerkrentmeesters 
Het totaalbedrag van de tellingen op 24 september was € 1.467,77. 
De bestemming was voor de volgende collecten; Kerkbeheer € 505,67; Onderhoud kerkgebouw € 
162,70; De Haven € 148,45; Instandhouding eredienst € 170,95; Gift voor De Haven via G. Hout € 
480,00. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
De opbrengst van de Kringloopwinkel in week 35 t/m 37 was € 2.982,50. 
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 
Deze 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: 
Beschrijving diaconiecollectes: 
10 oktober  Diaconie 
17 oktober  Stichting ‘Niet graag een lege maag’ 
Deze zondag is het Micha Zondag, een dag waarop duizenden kerken wereldwijd stil staan bij 
sociale en ecologische gerechtigheid. Daarom collecteren we voor de Stichting ‘Niet Graag een 
Lege Maag’. Deze stichting zorgt voor een boterham voor veel kinderen op basisscholen in 
Rotterdam Zuid. Het idee is ontstaan door Johan, vader van een zoon. Deze zoon vroeg of zijn 
vader het goed vond dat hij zijn brood en drinken deelde met een klasgenootje. Johan was trots 
op zijn zoon maar op dat moment brak ook mijn vaderhart. De reden laat zich gemakkelijk raden: 
hoe bestaat het dat kinderen in Rotterdam geen eten of drinken bij zich hebben op school?. 
Vervolgens is Johan gaan praten op school en smeert hij nu elke dag ongeveer 88 boterhammen 
voor de kinderen. Goede voeding is nodig voor de concentratie en het plezier op school. De 
missie van deze stichting is voltooid wanneer er geen kind op school meer honger heeft. De 
stichting is actief in Rotterdam Zuid, maar heeft als doel om uiteindelijk alle Rotterdamse kinderen 
van brood en mogelijk een warme maaltijd te voorzien. Op deze manier zorgt zij ook voor een 
gezonder Rotterdam. 
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. 
 
 
Catechestaties 



Vanwege de groepsgrootte wordt vanaf maandag 4 oktober de tienercatechese in 2 groepen 
opgesplitst: om 19.15 uur alle tieners die in het 1e jaar van het voortgezet onderwijs zitten en om 
20 uur de tieners vanaf het 2e jaar. Kon je er de eerste keer niet bij zijn, ben je natuurlijk van harte 
welkom! De catechisatie is iedere week, behalve in schoolvakanties, en wordt gegeven door Tim 
Schakel en Arnold Meijer. Het is in gebouw De Haven aan de Paardenmarkt. Tot maandag! 
 
Officiële opening kringloopwinkel Mok-ok-heh 
Op zaterdag16 oktober a.s. is de officiële opening van onze kringloopwinkel Mok-ok-heh. Het 
belooft een bijzondere dag te worden met leuke attenties voor de klanten, activiteit voor 
de kinderen en nog veel meer. Het precieze tijdstip van de opening en alle verdere info volgt 
in de Reimerswaalse Omroeper en ook via de website en de Facebook pagina van de kerk. 

de commissie kringloop 
 
De Schakel 
Dinsdag 19 oktober is er om 19.30 uur uitzending van De Schakel.  
Deze kan gevolgd worden door de luisteraars van de kerkradio en online via de kerkomroep. 
 
NBG Bijbelquiz 3 november 2021 
Na een bewogen jaar waarin we de bijbelquiz niet mochten en konden organiseren, organiseren 
we op woensdag 3 november weer de NBG Bijbelquiz met als quizmaster Ds. Willem van de 
Griend. De quiz is bedoelt voor iedereen, jong en oud, met veel of weinig bijbelkennis, je leert er 
altijd weer wat van en het samenzijn is hierbij ook een belangrijke factor. Zoals we gewend zijn 
zorgen we weer voor koffie, thee of fris met natuurlijk wat lekkers er bij. 
Als u deel wilt nemen kun je je aanmelden bij Kees van Dixhoorn, tel: 0625065568 of via een mail 
naar nbgquizyerseke@gmail.com. 
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: 
11 oktober  14.15 uur Basiscatechese groep 7/8 VEG 
11oktober  19.15 uur Tienercatechese1e jaar voortgezet onderwijs k.c. “De Haven” 
11oktober  20.00 uur Tienercatechese vanaf 2e jaar voortgezet onderwijs  “De Haven” 
11 oktober  14.30 uur GGG 1 k.c. “De Haven” 
12 oktober  19.30 uur Kerkenraad 
14 oktober  19.30 uur repetitie Vox Maris 
17 oktober    GGG 3 
18 oktober    GGG 4 
19 oktober     9.30 uur Koffiemorgen 
19 oktober  19.30 uur De Schakel 
19 oktober    GGG 2  
20 oktober    GGG 6 
21 oktober  19.30 uur repetitie Vox Maris 
 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 17 oktober bij Sylvia van Stee 
(scribahervormdyerseke@gmail.com).   
 
Nieuws en nieuwe actie ZWO ‘Yerseke voor Moqimi’  
Beste gemeente, 
Na lange tijd weer wat nieuws vanuit Arianne uit Irak. 



Afgelopen periode is Arianne op verlof geweest in Nederland. Ze heeft een moeilijke periode 
achter de rug in Irak. Er heerste wat onrust tussen verschillende familie’s en in tussentijd is 
Arianne verhuist naar een ander huis, zonder watervoorziening e.d. Ze schrijft het volgende: 
We zijn weer in wat rustiger vaarwater terecht gekomen met zijn allen inclusief de hondjes. Mijn 
buren zijn heel aardig en helpen me graag als het nodig is, ook dat is een hele vooruitgang met 
wat ik gewend was in mijn oude huis. 
Met de kinderclubs gaat het goed. We zijn met het onderwerp bezig over liegen en de waarheid  
vertellen.  altijd een goede basis voor verder onderwijs. 
Ik wil morgen van start met de jongste kinderen: 4-5 jarigen. Ik ben alleen nog aan het zoeken 
voor een goede onderwijzeres. Verder zijn we bezig om te kijken hoe we de buitenplaats beter 
kunnen inrichten als speelplaats. Het is nu vooral ongelijke oppervlakte met veel stof en van de 
winter waarschijnlijk een slikbende/modderpoel.  Ik wens jullie alvast een fijne week en tot schrijfs, 

Arianne 
Omdat we vanwege de Coronaperiode de afgelopen tijd niet veel actie’s 
hebben kunnen doen hebben we besloten om Arianne dit jaar nog bij te staan 
en hebben nieuwe actie’s waarbij we met elkaar haar weer kunnen steunen. 
Doet u ook weer mee? 
 
Rommelmarkt:  
D.V. zaterdag 16 oktober van 10.00 uur tot 15.00 uur is er vanuit onze 
zustergemeente Gereformeerde gemeente een rommelmarkt route waarbij we 
ons graag bij aansluiten en u van harte uitnodigen om langs te komen op de 

Groeninx van Zoelenstraat 11 op ons tuinterras  waarbij u verschillende producten kunt kopen. 
Zoals o.a. eieren, bloemstukjes, uien, aardappels, kruidenplantjes en is er koffie met wat lekkers.  
De opbrengst is volledig voor Moqimi! We hopen dat veel Yesenaren langs komen, en we elkaar 
kunnen ontmoeten na lange tijd.  

 
- Aardappels - uien - eieren - kinderkleding - haarspeldjes - 

bloemstukjes - kruidenstekjes -  
 - koffie - thee - limonade - heerlijk verse taarten - soep - broodjes kroket 

en frikandel -   
 - Tweedehandsspullen -  

U kunt pinnen! 
 
Met de opbrengst hoopt Arianne speeltoestellen te kopen voor de kinderen. Meer kinderen 
scholing geven, cursussen geven aan jonge meiden en moeders om ze zo een toekomst te geven.  
En kan ze weer de aankomende winter voedselpakketten kopen voor de aller armsten!  

Iedereen is van harte welkom!!!! 
 

De kinderen waren heel 
blij dat de kinderclub 

weer van start ging en 
waren heel erg blij met 

de nieuwe glijbaan 
 


