
Kerkelijk Leven nr. 20 
 
Zondag 21 november  
10.00 uur ds. W.J. v.d. Griend (koffiedrinken na de dienst in “De Haven”) 
Creche Familie Vogelaar en Angelique Verburg, Kinder- en Jongerennevendienstdienst    
Collecte: 1.Stichting Onyame 2. Kerkelijk centrum “De Haven”, 3. Kerkbeheer 
Woensdag 24 november Da,nkdag voor gewas, arbeid en visserij 
19.30 uur Ds. W.J. v.d. Griend 
Collecte: 1. Voedselbank de Bevelanden, 2. Dankdagcollecte, 3 Kerkbeheer 
Zondag 28 november 
10.00 uur Peter en Carin van Essen themadienst 1e Advent 
Creche: Linsey Hoogstrate en Melissa de Leeuw, Kindernevendienst 
Collecte: 1. Compassion , 2. Kerkelijk centrum “De Haven”, 3. Onderhoud kerkgebouw 
 
In verband met de verscherpte maatregelen heeft de kerkenraad besloten dat we met ingang van 
21 november anderhalve meter afstand houden en een mondkapje wordt gedragen bij in- en 
uitgaan van de kerk. 
Verder is de bedoeling dat er iedere week wordt aangemeld voor de kerkdienst, creche, 
kinder- en jongerennevendienst. . Dit kan bij de scriba Sylvia van Stee van maandag tot en met 
vrijdag via de mail scribahervormdyerseke@gmail.com of telefonisch (576900)  van 18.00 – 19.00 
uur. 
 
Bij de diensten: 
Zondag 21 november a.s. is het Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het 
de dag waarop we gedenken. In vreugde …om het geschenk van nieuw leven en ontvangen van 
de Heilige Doop. Maar ook in omzien en gemis: om al degenen die in de kring van onze gemeente 
zijn gestorven. We lezen het bijzondere gedeelte uit Openbaringen 21: woorden van hoop en 
uitzicht over Gods nieuw begin. 
Woensdag 24 november a.s. hopen we als gemeente samen te komen in de dienst op de 
Dankdag voor Gewas, Arbeid en Visserij. Ondanks alle lastige dingen van deze tijd en gevolgen 
voor ons werken en bezig zijn, blijft er genoeg reden om God te danken voor het goede dat Hij ons 
geeft. Die dankbaarheid mag doorklinken in alle dingen in deze dienst 
Zondag 28 november a.s. is er een themadienst waarin hopen voor te gaan Peter en Carin van 
Essen. We heten hen van harte welkom in de gemeente en hopen op een mooie dienst. Daarin 
zal het vooral gaan over hoe we praktisch invulling geven aan de opdracht van Jezus om er voor 
ieder ander te zijn. 
We wensen u en jullie, nu alvast rustige en mooie zondagen en gezegende diensten om telkens 
een nieuwe week mee in te gaan ! 
 
Aanbeveling ambtsdragers ‘Wist u dat je als dooplid ook ambtsdrager kunt worden ?’ ( kerkorde 
PKN ). Op de gemeenteavond van 23 november a.s. willen we graag met u delen,  wat we als 
kerkenraad hebben besproken over een nieuwe aanbeveling ambtsdragers. Wilt u méér weten ? 
Wees van harte welkom in de kerk vanaf 19:30 uur. U moet zich wel van te voren aanmelden bij 
de scriba.  
 
College van Kerkrentmeesters 
Het totaalbedrag van de tellingen op 12 november was € 1.095,5De bestemming was voor de 
volgende collecten; Kerkbeheer € 329,04; Onderhoud kerkgebouw € 212,75; De Haven € 299,00; 
Instandhouding eredienst € 128,90;  
Opbrengst busje Open kerk € 85,90; Gift voor kerk via ds. Van de Griend € 40,00. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
De opbrengst van de Kringloopwinkel in week 42 - 44 was € 2.923,35 
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: 
Diaconale collectes oktober: 
03-10-2021 Kerk en Israël   €   409,60 
10-10-2021 Diaconie    €   305,50 
17-10-2021 Stg. niet graag geen lege maag €   320,85 
24-10-2021 Stg. op je Gemak   €   211,75 
31-10-2021   NBG     €   271,25 
Projecten/Giften: 
Jeugdproject/Zending:    €     77,05 
Kerkradio                €     60,00 
Bloemendienst via mevr. Vogelaar  €     20,00 
Beschrijving diaconiecollectes 
21 november  Stichting Onyame 
Onyame wil mensen in Ghana die onder de armoedegrens leven mondiger en sterker maken, 
zodat ze op eigen kracht een beter bestaan kunnen leiden. Daartoe wordt hen ondersteuning 
geboden door projecten op het gebied van opvoeding en onderwijs, werk, inkomen en landbouw 
en gezondheidszorg. Daarbij richt Onyame zich met name op de twee meest kwetsbare groepen: 
kinderen en vrouwen. 
Onyame werkt vanuit de overtuiging dat God overal is en ons aanmoedigt om samen aan een 
betere wereld te werken. 
24 november   Dankdag – Voedselbank de Bevelanden 
Voedselbank De Bevelanden helpt mensen met een inkomen onder de armoedegrens door ze 
tijdelijk te voorzien van een wekelijks voedselpakket. Om hyn  klanten van voldoende voedsel te 
kunnen voorzien, werken zij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo 
zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het 
milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen”. 
28 november   Compassion 
Als je geboren wordt in extreme armoede, is het moeilijk om daar uit te komen. Daarom helpt 
Compassion kinderen op alle gebieden van hun leven. Meer dan 264 miljoen kinderen (1 op de 5 
kinderen wereldwijd) gaan niet naar school. 150 Miljoen kinderen zijn betrokken bij kinderarbeid 
en naar schatting worden jaarlijks 2 miljoen kinderen ieder jaar uitgebuit in de seksindustrie. Of 
een kind nu in Uganda, Sri Lanka of Nicaragua woont, in de verschillende landen krijgen alle 
kinderen die deel uitmaken van een Compassion-project, dezelfde lessen; aangepast aan de 
lokale cultuur en gebaseerd op de Bijbel. Dit geldt voor alle gebieden: fysiek, cognitief, sociaal-
emotioneel en geestelijk. 
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. 
Begroting Diaconie 2022 
De begroting 2022 van de diaconie ligt ter inzage van 29 november tot 4 december bij Anja 
Joosse, secretaris Diaconie. U kunt hiervoor een afspraak maken door een e-mail te sturen naar 
diaconiehervormdyerseke@gmail.com of te bellen naar 06-20002196.  
 
Kerstviering ouderen gaat niet door 
Dit jaar wordt de Kerstviering met de ouderen niet gehouden i.v.m. corona.  
 



Interkerkelijke kerstwandeling 
Met een lichtje in de hand, wandelend langs het kerstverhaal? Dat kan op zaterdag 18 december. 
Je kan tussen 16.30 en 17.30 starten bij de Rehoboth kerk. De tocht voert onder andere langs de 
Gereformeerde kerk en de Vrije Evangelische gemeente. Op verschillende plekken is er iets van 
het kerstverhaal te zien of te beleven. De Hervormde kerk is het eindpunt. Loop je gezellig mee? 
De tocht is voor iedereen, jong en oud. Vraag gerust of je vrienden, vriendinnen of familie 
meekomen.I.v.m. versnaperingen tijdens de tocht is het handig een idee te hebben hoeveel 
mensen er komen. We ontvangen graag een mail met hoeveel mensen je denkt te komen op het 
volgende mailadres: lichtjeswandelingyerseke@gmail.com 
Aanmelden is niet verplicht, op het moment zelf beslissen om te komen mag ook. We hopen jullie 
te zien op 18 december ! 

Namens alle kerken een hartelijke groet. 
 
Kerstviering kindernevendienst 2021 
Op zondag 19 december om 17.00 willen we graag het kinderkerstfeest vieren. Iedereen is 
welkom. Na de dienst is er voor alle ouders en kinderen wat lekkers te eten en te drinken. We 
hopen er met alle kinderen een feestelijke gebeurtenis van te maken. We starten met het wekelijks 
oefenen op zondag 28 november, het zou super zijn zoveel mogelijk kinderen op de 
kindernevendienst te zien. Hartelijke groet, 

Leiding van de kindernevendienst 
 
Nieuws van De Boekentafel 
‘De Boekentafel oude stijl’ is verdwenen. Dat betekent wel dat de boeken, cd’s, kaarten enz., die 
nu nog in de kast staan, met 50% korting worden verkocht.Ook voor Kerst zijn er veel leuke 
boekjes en doe-boekjes voor kinderen. Voor volwassenen mooie verhalen-en gedichtenbundels. 
Een idee voor een extra cadeautje, zeker nu de prijs zo voordelig is? 
Dinsdag- t/m vrijdagmorgen is ‘De Haven’ open zodat de boekenkast in het Honk 
bereikbaar is. 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. 
 
 
Agenda: 
22 november  14.15 uur Basiscatechese groep 7/8 VEG 
22 november  14.30 uur GGG 1 De Haven 
22 november  19.15 uur Tienercatechese1e jaar voortgezet onderwijs k.c. “De Haven” 
22 november  20.00 uur Tienercatechese vanaf 2e jaar voortgezet onderwijs  “De Haven” 
22 november    GGG 4 
23 november  19.30 uur  Gemeenteavond in de kerk 
25 november  19.30 uur repetitie Vox Maris De Haven 
28 november    GGG 3 
29 november  14.15 uur Basiscatechese groep 7/8 VEG 
29 november    GGG 2 



29 november  19.15 uur Tienercatechese1e jaar voortgezet onderwijs k.c. “De Haven” 
29 november  20.00 uur Tienercatechese vanaf 2e jaar voortgezet onderwijs  “De Haven” 
  1 december    GGG 6 
  2 december  19.30 uur repetitie Vox Maris De Haven 
 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 28 november bij Sylvia van 
Stee (scribahervormdyerseke@gmail.com).   
 
 
 


