
Kerkelijk Leven nr. 19 
 
Zondag 7 november  
10.00 uur ds. G. Klein, Veere 
Creche Leonie Krijger en Christel van den Berge, Kinder- en Jongerennevendienst    
Collecte: 1. Jeugdproject MAF, 2. Kerkelijk centrum “De Haven”, 3. Kerkbeheer 
Zondag 14 november 
10.00 uur ds. W.J. v.d. Griend 
Creche: Emmely Mol en Marina Mol, Kindernevendienst 
Collecte: 1. Diaconie, 2. Jeugd- en jongerenwerk, 3. Onderhoud kerkgebouw 
19.30 uur Gebedsbijeenkomst 
 
Bij de diensten: 
Op zondag 7 november a.s. hoopt ds. G. Klein uit Veere bij ons voor te gaan. Wij heten hem van 
harte welkom in ons midden. Wat de lezingen zijn in deze dienst is op dit moment nog niet 
bekend. 
Op zondag 14 november lezen we uit Openbaringen 1 waar Johannes ons beschrijft wat hij in een 
visioen mag zien over allerlei aanwijzingen op weg naar van Gods nieuwe wereld. Het is voor 
Johannes en voor ons een gebeuren waarin bemoediging en hoop doorklinken voor kerk en 
wereld…   
We wensen u en jullie, nu alvast rustige en mooie zondagen en gezegende diensten om telkens 
een nieuwe week mee in te gaan ! 
 
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 
In deze periode van het jaar is er in ons gezin een hele rij verjaardagen om te vieren: om de paar 
dagen kunnen we dan iemand feliciteren: wensen we geluk en zegen in het nieuwe levensjaar. 
‘Vier uw vierdagen’ schrijft de profeet Nahum aan het volk van Israël. Dat heeft betrekking op het 
vieren van de godsdienstige feesten in Israël: in dankbaarheid aan God. Wij vieren ook onze 
‘vierdagen’: samen delen in vreugde en geluk… Samen genieten van bijzondere dingen, dagen, 
momenten. Stil staan bij het bijzondere, verwonderd om het kostbare… Dan zijn er heel wat 
vierdagen. Gewone dagen, die ineens anders zijn: in het licht van wat God ons geeft en laat zien.  
         W.J. van de Griend 
 
College van Kerkrentmeesters 
Het totaalbedrag van de tellingen op 20 oktober was € 1.925,72 
De bestemming was voor de volgende collecten; Kerkbeheer € 245,80; Onderhoud kerkgebouw € 
580,75; De Haven € 181,17; Instandhouding eredienst € 195,70; Jeugd- en jongerenwerk € 
193,50; Energiekosten € 224,25; Ouderenpastoraat € 204,55 Gift voor kerk € 50,00; opbrengst 
verkoop oude maaimachine € 50,00. Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
De opbrengst van de Kringloopwinkel in week 38 - 41 was € 3.871,34 
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: 
Beschrijving diaconiecollectes 
7 november  Jeugdproject MAF 
Er is honger naar het Woord van God. Voor mensen in afgelegen gebieden is het moeilijk en erg 
kostbaar om aan Bijbels te komen. Zij sparen geld om na verloop van tijd een (audio-)Bijbel te 
kunnen kopen! MAF voorziet in basisbehoeften van de mensen die hun luxe leven afleggen om in 
de afgelegen gebieden te wonen om daar Gods Woord te brengen. Dit zijn bijbelvertalers, 
zendelingen, missionarissen, tentenmakers etc. Daarnaast hebben de piloten van Mission 
Aviation Fellowship, wat Zendingsvliegdienst betekent, altijd een pakket mee met audio-bijbels 
in eigen taal, handboeken etc. Helpt u mee om evangelisten, Bijbels en ander materiaal te vliegen 
naar mensen die nog nooit Gods Woord gehoord hebben of in handen hebben gehad? 
14 november  Diaconie 
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. 
 
De Schakel 
Dinsdag 16 november 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. 
 
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: 
  7 november    GGG 3 
..8 november  14.15 uur Basiscatechese groep 7/8 VEG 
  8 november    GGG 2 
  8 november  19.15 uur Tienercatechese1e jaar voortgezet onderwijs k.c. “De Haven” 
  8 november  20.00 uur Tienercatechese vanaf 2e jaar voortgezet onderwijs  “De Haven” 
  9 november` 19.30 uur Kerkenraad 
10 november  19.30 uur Consistorieoverleg 
11 november  19.30 uur repetitie Vox Maris De Haven 
16 november  19.30 uur  Uitzending De Schakel 
17 november    GGG 6 
18 november  19.30 uur repetitie Vox Maris De Haven 
 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 14 november bij Sylvia van 
Stee (scribahervormdyerseke@gmail.com).   
 
 
 


