
Kerkelijk Leven nr. 22 
 
Zondag 19 december  
10.00 uur ds.G.J. Ruitenberg, Zoudelande 4e Advent 
Creche Familie van de Berge, Kinder- en Jongerennevendienstdienst    
Collecte: 1. Sta op Zorg Vlissingen 2. Instandhouding Eredienst, 3. Kerkbeheer 
Vrijdag 24 december  
21.00 uur Interkerkelijke kerstzangdienst online 
Collecte: Nederlands Bijbelgenootschap 
Zaterdag 25 december Kerstmorgen 
10.00 uur ds. W.J. v.d. Griend 
Creche: Erika de Kok en Roseline Harmsen 
Collecte: 1 Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. 2. Kerstcollecte; 3. Kerkbeheer 
Zondag 26 december  
10.00 uur: ds. H.J. Catsburg, Goes 
Creche: Rosemieke de Kramer en Priscila Bout, Kindernevendienst 
Collecte:1 JOP, 2.Ouderenpastoraat; 3. Kerkbeheer 
Vrijdag 31 december Oudejaarsavond 
18.00 uur ds. W.J. v.d. Griend 
Collecte: 1. ZOA, 2. Endejaarscollecte, 3. Kerkbeheer 
Zondag 2 januari 
10.00 uur ds. M. van Manen, Breskens 
Creche: Anne-Wil Boone en Nicky Hazeleger 
Collecte: 1. Diaconie 2. Energiekosten, 3. Onderhoud kerkgebouw 
Het 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 19 december a.s. is het de vierde zondag van Advent. In deze dienst hoopt bij ons voor te 
gaan ds. G. Ruitenburg uit Zoutelande. In het Adventproject ‘Hé, tel je méé?’ wordt de vierde 
enveloppe geopend: de afbeelding die we zullen zien, brengt ons heel dicht bij het Kerstfeest. 
Langzaam maar zeker wordt het tijd om te vieren 
Op Kerstavond, vrijdag 24 december, is ook dit jaar de Interkerkelijke Kerstzang- dienst, 
voorbereid door vier kerken in Yerseke. Vanwege beperkende maatregelen is het wel anders dan 
anders. We kunnen helaas niet samen komen, ook dit jaar geen volle kerk. Het is een dienst in 
een kleinere setting met vier voorgangers, organist, muziek… Om 21.00 uur wordt de dienst 
uitgezonden via Kerkomroep.nl.  
Zaterdag 25 december a.s., Kerstmorgen, komen we wel samen en vieren we de geboorte van 
onze Heer ! We lezen het Kerstevangelie uit Lukas 2. Daarvoor wordt de laatste enveloppe in het 
Adventproject open gemaakt: met daarin twee afbeeldingen die verwijzen naar de Koning die is 
geboren ! 
Zondag 26 december a.s. hoopt bij ons voor te gaan ds. H. Catsburg uit Goes. Hij was al eerder in 
ons midden. We heten hem daarom opnieuw van harte welkom in ons midden,. De lezingen voor 
deze dienst zijn op dit moment nog niet bekend. 
Op vrijdag 31 december, Oudejaarsavond sluiten we samen als gemeente opnieuw een 
kalenderjaar af. Opnieuw onder lastige omstandigheden. Het zal waarschijnlijk ook een on-line 
dienst zijn. Aanvangstijdstip blijft 18.00 uur. Over de verdere invulling van de dienst volgt nader 
bericht in de mededelingen van de zondag 
Zondag 2 januari a.s., de eerste zondag in het nieuwe jaar 2022, hoopt bij ons voor te gaan ds. M. 
van Manen te Breskens. Ook hij was al eerder in ons midden, dus heten we ook hem opnieuw van 
harte welkom in ons midden. De lezingen voor deze dienst zijn op dit moment nog niet bekend 



We wensen u en jullie gezegende Kerstdagen en Jaarwisseling: vrede en alle goeds in het nieuwe 
jaar. We hopen dat we op alle zondagen in het nieuwe jaar samen goede en gezegende diensten 
mogen beleven ! 
 
Van de kindernevendienst: 
Interkerkelijke kerstwandeling  
De kerstwandeling op 18 december hebben we helaas moeten verplaatsen naar volgend jaar 
wegens de huidige maatregelen. 
Kerstviering kindernevendienst  
Op 19 december willen we met de kinderen het kerstfeest vieren in de kerk. We verplaatsen dit 
naar 15.30. We willen de kinderen vragen om 15.00 in de Haven aanwezig te zijn. Als uw kind 
erbij wil zijn wilt u dan opgeven op het volgende mailadres: kndhervormdyerseke@gmail.com 
Zo kunnen we inventariseren hoeveel ouders/opa’s/oma’s in de kerk aanwezig kunnen zijn.  
Aan het einde van de dienst slaan we de warme chocomelk over maar krijgt iedereen iets lekkers 
mee naar huis. We hopen er met z’n allen een feestelijke dienst van te maken.  

Groetjes, de leiding van de kindernevendienst  
 
Uit de pastorie (1) 
Net als in de winkels en de huizen is ook in de pastorie weer heel wat Kerstviering tevoorschijn 
gehaald: een Kerstboom, hier en daar Kerststukjes, lichtjes, miniatuur- dorpjes op sneeuwdekens, 
zelfs een Kerststal bij de boom etc. Het brengt je alvast in de stemming van Advent en de 
komende Feestdagen. Inmiddels is door de inzet van een groep vrijwilligers ook onze kerk mooi 
versierd met dennengroen (met dank aan Rinus Slabbekoorn) Het wijst vooruit: Kerstfeest komt 
dichterbij. Zelfs onze kringloopwinkel is in Kerstsfeer, dank zij creatieve inzet van vrijwilligers. Al 
die versieringen, lichtjes in allerlei variaties: ik vind het prachtig: Kerstfeest is een feest van licht….  
Daarbij moet het (ondanks alle versieringen, lichtjes, dennengroen etc.) wel blijven gaan over 
…Degene die gekomen is en die straks komt en die Zichzelf noemt: ‘Licht voor de wereld’…Hij 
komt in deze wereld náást ons… : om met ons in het donkere van de tijd, in het dreigende om ons 
heen en het dramatische wat mensen soms meemaken… licht te brengen. Licht is vooral nodig 
waar het donker is bij mensen: om allerlei redenen… Licht als bemoediging, teken van hoop! Want 
het Licht van Kerst wijst al vooruit: het duistere, het dreigende, het donkere heeft niet het laatste 
woord… Licht van Kerst is de komst van de Heiland, de ‘Héélmaker’…. Hij wijst naar onze 
bestemming, die is in het licht… het Licht dat nooit meer dooft. Dat is de reden om samen 
Kerstfeest te vieren, te delen, te doen wat nodig is, lichtpuntje zijn: dat maakt verschil… U en jullie 
allemaal: ook mede namens Anja, van harte gezegende Feestdagen toegewenst : vrede en alle 
goeds voor het nieuw jaar 
         ds. W.J. van de Griend  
 
Uit de pastorie (2) 
In de afgelopen tijd ben ik benaderd door een gemeente die binnenkort vacant raakt met de vraag 
of ik daar in deeltijd zou willen werken. De gesprekken daarna geven steeds een wederzijdse 
positieve indruk en de uitkomst daarvan is: dat, na een keer voorgaan en kennismaking met de 
gemeente men unaniem is in de vraag aan mij om die verbintenis aan te gaan. Het gaat daarbij 
om een overeenkomst voor structurele hulpdiensten. In eerste instantie voor een periode van twee 
jaar met de mogelijkheid van verlengen met nog twee jaar. Dat betekent dat ik naast de 50% in de 
Hervormde Gemeente Yerseke, met ingang van 1 januari 2022. voor 40% ga werken in de 
Hervormde Gemeente Haamstede. Voor beide kerkenraden heb ik uitgesproken dat ik in de 
komende tijd beide gemeentes met liefde hoop te dienen: met de gaven die God mij geeft. 
         ds. W.J. van de Griend 
 
 
 
 
 



Aanbeveling ambtsdragers ‘ 
Bij het Kruispunt vindt u de brief met de aanbeveling nieuwe ambtsdragers. 
Alle leden zijn met deze brief uitgenodigd om aanbevelingen te doen. Ook vragen wij u namen te 
noemen van gemeenteleden die het werk van pastoraal medewerker voort willen zetten. En als u 
zelf benaderd wordt voor een ambt of taak vragen wij u ook om dit goed te overwegen. Uw 
aanbevelingen kunt u deponeren in de speciale doos in de kerk of inleveren bij de scriba voor 31 
december. Het formulier is ook verkrijgbaar bij de scriba (Jolstraat 7, tel 576900).. 
 
College van Kerkrentmeesters 
Het totaalbedrag van de tellingen op 2 december was € 1.998,88 
De bestemming was voor de volgende collecten; Kerkbeheer € 503,68; Onderhoud kerkgebouw € 
369,80; De Haven € 451,20; Jeugd- en jongerenwerk € 311,25; Dankdag € 312,95. Gift voor kerk 
via mevr. Rijstenbil € 50,00.     Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
De opbrengst van de Kringloopwinkel in week 45 - 47 was € 2.538,60. 
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 november:  
07-11-2021 Jeugdproject MAF   €  335,40 
14-11-2021 Diaconie    €  305,45 
21-11-2021 Stg. Onyame    €  345,85 
24-11-2021 Voedselbank de Bevelanden €  374,00 
28-11-2021 Compassion    €  370,30 
Jeugdproject/Zending:    €    34,85 
Kerkradio      €  141,15 
Beschrijving diaconiecollectes: 
19 december   Sta op Zorg Vlissingen  
Voor mensen die eenzaam zijn, psychische problemen of verslavingsproblemen hebben, of op 
straat leven, is er in Vlissingen een inloophuis van De Hoop. Vrijwilligers bieden de gasten een 
veilige plek met een luisterend oor en voorzien hen van adviezen als dat gewenst is. Ook helpen 
zij gasten die vragen hebben over het netwerk van sociale regelgeving. Waar mogelijk leiden ze 
mensen naar zorg. Daarnaast zijn er ook twee leerwerkbedrijven in Vlissingen. Bij de Hoop 
geloven ze dat ieder mens waardevol is en dat er hoop is om verder te komen. 
24 december  Geef kinderen in Haïti een lichtpuntje met Kerst - NBG 
Haïti is een zeer arm land met een erg jonge bevolking. Veel kinderen groeien op in armoede. 
Ervoor zorgen dat hun gezin voldoende te eten heeft, is voor veel ouders al een uitdaging, laat 
staan dat ze een Bijbel kunnen betalen. De vraag naar bijbels voor kinderen is dan ook erg groot 
in Haïti. Met deze actie wilt het Nederlands Bijbelgenootschap 20.000 kinderen een bijzonder 
kerstcadeau geven. Voor veel kinderen zal dit hun eerste eigen bijbel zijn, voor sommigen zelfs de 
eerste Bijbel die hun gezin thuis heeft. Zo kunnen ze straks met de hele familie uit de Bijbel lezen. 
Dit is de Creoolse uitgave van de prentenbijbel van Marijke ten Cate.  
25 december  Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland 
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland Gammele tenten, extreme kou of juist 
ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire 
voorzieningen. En jarenlang, onzeker wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in 
Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met 
voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Zo laten ze vluchtelingen bij aankomst op Lesbos eerst op 



krachten komen. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op een eigen 
school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. 
Ook geeft men  zorg en begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier 
opvangcentra op het Griekse vasteland. Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland! 
Helpt u mee?  
26 december    JOP 
Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God. Dat is het verlangen van Jong Protestant. 
Jong Protestant zet zich in voor kinderen, jongeren en hun ouders. Daarom ondersteunt Jong 
Protestant vrijwilligers en professionals in het jeugdwerk binnen de Protestantse Kerk. Zo kunnen 
gemeenten een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde, voor alle generaties! 
31 december  ZOA 
In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen draagt ZOA bij aan hoop en herstel. Dat 
doen ze door zich in te zetten voor hulp, hoop en herstel voor mensen die slachtoffer worden van 
een natuurramp of gewapend conflict. In crises biedt ZOA noodhulp, maar waar mogelijk richt zij 
zich op het herstel van de samenleving. Tijdens de wederopbouw werken ze samen met de lokale 
bevolking, gericht op blijvende en duurzame verandering. Als christelijke hulporganisatie laat zij 
zich inspireren door het perspectief dat God verzoening en herstel zal brengen op aarde.	
2 januari  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. 
 
Kerstfeest bij De Boekentafel 
Mooie kerstboekjes voor jong en oud, kerstkaarten en Cd’s. Alles voor de halve prijs. 
Elke morgen van dinsdag t/m vrijdag zelfbediening bij De Boekentafel in De Haven  
 
De Schakel 
Dinsdag 21 december 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. 
 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 2 januari 2022 bij Sylvia van 
Stee (scribahervormdyerseke@gmail.com).   


