
Kerkelijk Leven nr. 18 
 
Zondag 24 oktober  
10.00 uur ds. mw. G.J. van Hoogdalem-Zomer Den Haag 
Kindernevendienst 
Collecte: 1. Stichting op je gemak, 2. Kerkelijk centrum “De Haven”, 3. Kerkbeheer 
Zondag 31 oktober Hervormingsdag 
10.00 uur ds. A. Jobsen Goes 
Kinder- en Jongerennevendienst 
Collecte: 1. Nederlands Bijbelgenootschap, 2. Instandhouding eredienst, 3. Kerkbeheer 
 
Bij de diensten: 
Op zondag 24 oktober a.s. hoopt bij ons voor te gaan: ds. mw. G.J. van Hoogdalem-Zomer uit 
Den Haag. Zij was al eerder in ons midden en we heten haar opnieuw van harte welkom. De 
lezingen voor deze zondag zijn op dit moment nog niet bekend 
Op zondag 31 oktober a.s. (Hervormingsdag) hoopt ds. A. Jobsen uit Goes bij ons voor te gaan. 
Ook hij was eerder in ons midden en we heten ook hem weer van harte welkom. Ook de lezingen 
voor de zondag zijn 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 ! 
 
In de kerkenraad van 12 oktober hebben we gesproken over de versoepelingen. Onze volgende 
stap is dat alle plaatsen vrij zijn. Mocht u persoonlijk nog afstand willen houden, zullen we dat 
zeker respecteren. U kunt dit bij de ingang van de kerk aangeven. Collecteren tijdens de dienst 
laten we nog achterwege, evenals het handen schudden bij de uitgang. 
 
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 
Nu het in de herfsttijd wat frisser wordt en het ’s avonds behoorlijk afkoelt, laten we elke dag een 
tijdje de houtkachel branden. In de afgelopen tijd is gezorgd voor ruim voldoende voorraad dus 
komen we de herfst en de (hopelijk echt, koude) winter wel door. De vlammen, vuur, de warmte 
maakt het allemaal anders in huis: behaaglijk, lekker warm om bezig te zijn, als je zit te eten of ’s 
avonds aan de koffie of bij een mooi glas wijn. Zo zijn we ook samen begonnen aan een nieuw 
seizoen: allerlei activiteiten zijn weer van start gegaan. Waar enthousiasme is, een goede 
opkomst, samen bezig, samen in gesprek… dan kun je ook iets van dat andere ‘vuur’ merken: het 
vuur van de Heilige Geest. Dat is mooi, dat werkt door, inspireert, maakt je blij! Ik hoop dat het zo 
mag zijn bij alle dingen in het nieuwe seizoen: dat we met het vuur van de Heilige Geest, met 
warmte voor en naar elkaar en anderen bezig zijn. Dat maakt -het hele seizoen- alle verschil 
         W.J. van de Griend 
 
College van 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 
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 
 
Verjaardagfonds 
We zijn blij dat we weer normaal onze verjaardagfondskaarten bezorgen  en het zakje op kunnen 
halen. De opbrengst over het derde kwartaal van 2021  bedroeg  € 1562,36 
Alle vrijwilligers en gevers hartelijk dank hiervoor. 
        Eltjo Buringh 
 
Diaconie: 
Diaconale collectes september: 
05-09-2021 Mercy Ships    €   244,50 
12-09-2021 Diaconie    €   140,70 
19-09-2021 Vredeswerk Kerk in Actie  €   278,02 
26-09-2021 MAF     €   285,85 
Projecten/Giften: 
Jeugdproject/Zending:    €     38,70 
Kerkradio                €     30,00 
Beschrijving diaconiecollectes: 
24 oktober             Stichting op je Gemak 
Op deze zorgboerderij in ons dorp is er een dagbesteding voor kinderen en volwassenen. Ze 
probeert aan te sluiten bij wat bij iemand past. Er wordt vaak gewerkt in groepjes, waarbij de 
cliënten enkele activiteiten mogen kiezen om te gaan ondernemen. In de begeleiding sluit ze aan 
bij de doelen die gesteld zijn in de zorgindicatie. De cliënt wordt bewust gemaakt van zijn of haar 
eigen gedrag, welke consequenties dit heeft en welke invloed dit heeft op anderen in de groep. 
Daarnaast worden sociale vaardigheden en beslisvaardigheden aangeleerd, waardoor iemand 
vaak ook zelf gemotiveerd raakt om iets te ondernemen. Dit alles in een ontspannen omgeving, 
waar je je “op je gemak” mag voelen. Daarnaast doet deze zorgboerderij ook veel op het gebied 
van outdoor en scoutingactiviteiten, spelletjes en knutselen. 
Deze stichting is voor haar voortbestaan mede afhankelijk van giften en sponsoring. De stichting 
ontvangt alleen een vergoeding voor de begeleiding, maar heeft echter veel meer kosten.  
31 oktober Bijbelzondag - Nederlands Bijbelgenootschap 
Deze Bijbelzondag heeft als thema ‘Op zoek naar betekenis’. Dat sluit aan bij de introductie van de Nieuwe 
Bijbel Vertaling 2021 (NBV21) en de Bijbelcampagne daaromheen. Het Nederlands Bijbelgenootschap wilt 
zoveel mogelijk feestvreugde en positieve aandacht voor de Bijbel creëren. Ze vraagt in en buiten de kerk 
volop aandacht voor de Bijbel en de boodschap van hoop en liefde die daarin staat. Met de NBV21, de 
Bijbelcampagne en via Bijbelzondag hoopt zij de mensen te inspireren om met elkaar de betekenis van de 
Bijbel te delen. Dus om stil te staan bij wat dit bijzondere boek voor henzelf betekent, maar ook wereldwijd.  
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. 
 
Officiële opening kringloopwinkel Môk-ôk-èh  30 oktober 
Vanwege de verwarrende en onvolledige berichten in het vorige Kerkelijk Leven is de officiële 
opening van onze kringloopwinkel verplaatst naar zaterdag 30 oktober a.s. Vanaf 10.00 uur is de 
winkel open; er is de hele dag koffie en thee met iets lekkers erbij, activiteit voor de kinderen en 



leuke attenties voor de klanten. Het gaat geweldig met de kringloopwinkel, mede dankzij de inzet 
van veel vrijwilligers en dat is fijn! Het is een bijzondere manier van kerk zijn naar buiten. We 
hopen met elkaar op een mooie openingsdag! Zie voor verdere info en ook aanbiedingen ook de 
website en Facebookpagina van de Hervormde kerk 
         De werkgroep kringloop 
 
Nieuws van De Boekentafel 
‘De Boekentafel oude stijl’ gaat verdwijnen.  
Dat betekent dat de boekentafelvrijwilligers, na vele jaren trouwe dienst, niet meer elke tweede 
dinsdag van de maand aanwezig zijn in ‘De Haven’. Vanaf deze plaats: jullie allen heel veel dank!  
Dat betekent dat de boeken, cd’s, kaarten enz., die nu nog in de kast staan, met 50% korting 
worden verkocht. 
Er is nog een keur aan leuke titels, kaarten en cd’s aanwezig dus sla uw slag: dinsdag- t/m 
vrijdagmorgen is ‘De Haven’ open zodat de boekenkast in het Honk bereikbaar is. Voor jezelf of 
als een cadeautje voor iemand anders. Het is zelfbediening en de manier van betalen staat 
duidelijk aangegeven. Dus: kijk en koop! 
Dat betekent ook dat ‘De Boekentafel’ gewoon doorgaat als ‘De Boekentafel nieuwe stijl’. 
Wanneer je een boek, cd, dvd, kaart, Bijbel of Liedboek wilt kopen: 

• Kijk zo nodig eerst op www.Kameel.nl   
• Geef je keus door per telefoon, app of per mail (572278; 06-17410125; 

annekejumelet@xs4all.nl)  
Uw bestelling kan worden afgehaald op Hogeweg 1 of wordt zo nodig thuisbezorgd. 
Denk bij uw aankopen aan het belang van kopen via de website van Kameel: 40% van de winst 
gaat naar landelijke missionaire doelen waarvan 10% naar onze eigen diaconie. 
 
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 
Gemeenteavond 
Op dinsdag 23 november zal er om 19.30 uur een gemeenteavond worden gehouden in kerkelijk 
centrum “De Haven”. Op deze avond zal centraal staan het ontmoeten en kijken naar de 
toekomst. Noteer deze datum vast in uw agenda. 
 
Agenda: 
25 oktober  Geen basis- en tienercatechesatie in verband met herfstvakantie 
26 oktober  19.30 uur Moderamen 
28 oktober  19.30 uur repetitie Vox Maris De Haven 
30 oktober  vanaf 9 uur Ophalen Oud Papier 
30 oktober  10 - 16 uur Opening Kringloopwinkel Môk-ôk-èh   
 ..1 november 14.15 uur Basiscatechese groep 7/8 VEG 
   1 november 14.30 uur GGG 1 De Haven 
   1 november 19.15 uur Tienercatechese1e jaar voortgezet onderwijs k.c. “De Haven” 
   1 november 20.00 uur Tienercatechese vanaf 2e jaar voortgezet onderwijs  “De Haven” 



   1 november   GGG 4 
   3 november 20.00 uur NBG Bijbelquiz 
…4 november 19.30 uur repetitie Vox Maris De Haven 
 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 31 oktober bij Sylvia van Stee 
(scribahervormdyerseke@gmail.com).   
 
 
 


