
Kerkelijk Leven nr. 21 
 
Zondag 5 december  
10.00 uur ds. W.J. v.d. Griend 2e Advent 
Creche Familie van der Jagt, Kinder- en Jongerennevendienstdienst    
Collecte: 1.Diaconie 2. Energiekosten, 3. Kerkbeheer 
Zondag 12 december 
10.00 uur ds. W.J. v.d. Griend 3e Advent 
Creche: Elselien Walhout en Marieke Praat, Kindernevendienst 
Collecte: 1. Op adem komen in De Glind , 2. Jeugd en jongerenwerk, 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 5 december a.s. is het de tweede zondag van Advent. We lezen over Maria, die een 
bijzondere boodschap krijgt van een engel die bij haar komt. Ze ontdekt later dat ook in het leven 
van Elisabeth en Zacharia iets geweldigs aan de hand is… Wat betekent dit allemaal? In het 
Adventproject van de kindernevendienst (‘Tel je méé?’) horen we er vast meer over: in de kerk 
hangt een slinger met groet enveloppen; wat daar uit komt, helpt ons om méér te begrijpen. We 
vieren deze zondag ook samen het Heilig Avondmaal. 
Zondag 12 december a.s., de derde Adventszondag lezen we uit Marcus 9. Het gaat daar over de 
vraag: ‘Wie is de belangrijkste?’ Die vraagt zorgt er vaak voor dat veel  mensen naar zichzelf gaan 
kijken en denken: misschien ben  ik dat? Maar de uitleg van Jezus is heel anders. En wanneer we 
ontdekken wat er in het Adventproject uit de enveloppe komt, begrijpen we hopelijk allemaal beter 
hoe God naar mensen kijkt en blijkt de vraag over de belangrijkste niet echt nodig… 
We wensen u en jullie, nu alvast rustige en mooie zondagen en gezegende diensten om telkens 
een nieuwe week mee in te gaan ! 
 
Uit de pastorie 
Nog voor de periode van Advent, hebben we (na de persconferentie van vandaag) opnieuw te 
maken met verdere beperkende maatregelen in de strijd tegen het covid-19 virus…Met vergaande 
gevolgen voor heel veel mensen… Oorzaak is dat te veel anderen zo hun eigen gedachten 
hebben over het omgaan met adviezen, verplichtingen en gedragsregels. Mijn vraag is en blijft: 
waarom niet meer saamhorigheid om te zien wat je -ondanks verschillen van inzicht- met elkaar 
kunt bereiken? Elke dag worden we met cijfers en percentages bijgepraat over de stand van 
zaken; het maakt dat we bij de dag leven, blik naar beneden, weinig uitzicht… Daarom is het goed 
dat het Advent wordt: tijd van hoopvol uitzien, ondanks álles… Ik hoop dat het steeds wat meer 
ruimte krijgt: het vertrouwen dat God dóór alles héén een weg blijft wijzen. Dat heeft Hij altijd 
gedaan: Hij doet dat ook nu. Boven alle verwarring en onzekerheid uit richten we ons op Hem, die 
gekomen is en… die komt ! Zijn vrede in onze harten toelaten: maakt het verschil. Zijn licht blijft 
schijnen en wijst vooruit… 
        ds. W.J. van de Griend  
 
Inloopmiddag 
I.v.m de coronamaatregelen kan de Inloopmiddag van 6 december niet doorgaan. Zodra het weer 
mogelijk is de eerste dinsdag van de maand bij elkaar te komen, doen we daarvan een bericht. 

De Inloopmiddag. 
 
 



Van de kerkenraad: 
Door Bas Feijtel is aangegeven dat hij eind dit jaar stopt als technisch voorzitter van de 
kerkenraad. Wij hadden de wens dat een gemeentelid dit over zou nemen. We zijn heel blij mede 
te delen dat Jacqueline Martijn in 2022 de rol van technisch voorzitter gaat vervullen. 
 
College van Kerkrentmeesters 
Het totaalbedrag van de tellingen op 12 november was € 1.095,50. De 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 
 
Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Actie Kerkbalans 2022 komt eraan 
In januari doet onze Hervormde gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze 
actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2022 
kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk 
van morgen’. Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die 
verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor 
zich hebben. 
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële 
bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze 
gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.  
Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen 
dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven 
vervullen en plannen maken voor de toekomst. Een toekomst waarin we de formatie van onze 
predikant weer willen uitbreiden met uw hulp!  
Door te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van 
morgen!  
 
Vrijwilligers gezocht actie Kerkbalans 2022 
Maar Actie Kerkbalans vergt de nodige voorbereiding en organisatie. Wij zijn dringend op zoek 
naar vrijwilligers. Om alles goed te regelen, hebben we mensen nodig die mee willen helpen de 
toezeggingen op te halen bij mensen die de brief niet hebben ingeleverd.  Als we genoeg 
vrijwilligers hebben hoeft het u niet veel tijd te kosten en het kan een boeiend contact opleveren. 
Geef u vandaag nog op en werk mee aan de kerk van morgen! Samen maken we er een 
succesvolle actie van. Doet u mee? Bel 06 11325882 of mail 
kerkbalanshervormdyerseke@gmail.com 
 
Diaconie: 
Beschrijving diaconiecollectes 
5 december  Diaconie 
12 december   Op adem komen in De Glind 
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel 
mee. In De Glind, ook wel het Jeugddorp genoemd, vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze 
wonen er in 28 gezinshuizen die verspreid staan over 
het verder gewone dorp. Ze wonen bij een gewoon gezin, waar- 
van de ouders een opleiding hebben om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te 
geven. Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt 



door heel gewone dingen als zwemles, naar school gaan en buiten spelen, maar ook door 
speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden: paardrijden, 
muziekles, schilderen en judo. 
Kerk in Actie steunt het werk voor kinderen in de gezinshuizen in De Glind. Steun het werk voor 
kwetsbare kinderen in Nederland. Helpt u mee? 
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. 
 
Kerstviering ouderen gaat niet door 
Dit jaar wordt de Kerstviering met de ouderen niet gehouden i.v.m. corona.  
 
Bezorging kerkstukjes 
Als kerstgroet namens onze gemeente krijgt een grote groep ouderen een kerststukje. De 
diaconie wilt u vriendelijk vragen haar te helpen bij het bezorgen van deze stukjes. U kunt ons 
helpen door een of meerdere adreskaartjes mee te nemen. 
Deze kaartjes liggen 5 & 12 december op de tafel in de wandelkerk, of als u niet in de kerk komt, 
kunt u adreskaartjes op halen bij Dick Bijl na afspraak 06-41480824. Op vrijdag 17 december kunt 
u tussen 13.00 uur en 15.00 uur de kerststukjes komen ophalen in k.c. "de Haven" en deze dan 
bezorgen. Wilt u de diaconie hier namens de gemeente mee helpen? Alvast onze vriendelijke 
dank hier voor. 
 
Kerstviering kindernevendienst 2021 
Op zondag 19 december om 15.30 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 
 
 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 12 december bij Sylvia van 
Stee (scribahervormdyerseke@gmail.com).   
 
 
 


