
Kerkelijk Leven nr. 2 
 
 
Zondag 23 januari  
10.00 uur ds. J.H. Smeets, Spui 
Collecte: 1.Leger des Heils  :2. Kerkelijk Centrum “De Haven”, 3. Onderhoud kerkgebouw 
Zondag 30 januari Heilig Avondmaal 
10.00 uur ds. W.J. van de Griend 
Collecte: 1. Collecte Jong Protestant (JOP), 2. Jeugd- en jongerenwerk, 3. Kerkbeheer 
 
Bij de diensten: 
Onder voorbehoud van mogelijke verruiming van beperkende maatregelen vanwege Covid-19 
hopen we als gemeente weer op de volgende zondagen samen te komen. Wanneer er geen 
versoepeling is, blijven de diensten on-line 
Op zondag 23 januari a.s. hoopt ds. H. Smeets uit Spui bij ons voor te gaan. Hij was al vaker in 
ons midden en wij heten hem opnieuw van harte welkom. Wat de lezingen voor deze dienst zijn, is 
op dit moment nog niet bekend. 
Op zondag 30 januari a.s. lezen we in de rooster van Bible Basics verder in Genesis: dit keer uit 
Genesis 11, over de torenbouw van Babel en over de spraakverwarring die mensen uit elkaar 
drijft. We hopen samen te ontdekken hoe actueel dit gedeelte is. Belangrijker nog is de vraag hoe 
we elkaar als (mede-)mensen beter kunnen leren verstaan. Dat begint bij ontdekken hoe God alle 
drempels wegneemt, zodat je elkaar weer in beeld krijgt. Het is bijzonder dat we juist in deze 
dienst het Heilig Avondmaal vieren.  
We hopen dat we samen goede zondagen en gezegende diensten mogen beleven ! 
	
Uit de pastorie  
Elkaar het goede toewensen klinkt vooral aan het begin van een nieuw jaar. Of toch niet? Ja, we 
gebruiken dan vaak standaard woorden zoals: ‘Gelukkig Nieuwjaar, of: ‘Heil en Zegen’, ‘de beste 
wensen’… . Toch gebeurt het veel vaker, maar dat hebben we misschien minder in de gaten. Als 
je bij vertrek elkaar groet: ‘Nou, tot ziens: het beste hoor !’ of: ‘Beterschap !’ of: ‘Goede reis’. Het 
goede met elkaar voor hebben, klinkt vaak met woorden maar …wordt ook zichtbaar in gebaren. 
Wanneer we elkaar ontmoeten, geven we elkaar een knuffel ( nu een boks, of high five ) en 
wanneer iemand na bezoek weer naar huis gaat, zwaaien we nog even na. Dat laatste gebaar 
herinnert ons aan God die altijd het goede met ons voor heeft. We leven onder de zegen van de 
Allerhoogste. Ons zwaaien is daarvan “afgeleid”. Bekende nieuwjaarswensen klinken nu 
(inmiddels half januari…) steeds minder. Laten we met allerlei andere woorden elkaar het goede 
blijven toewensen. Maar vooral bewuster zwaaien: als zegen – gebaar. Het allermooiste dat je 
elkaar kunt wensen ! 
         ds. W.J. van de Griend  
 
Kerkrentmeesters  
Het totaalbedrag van de tellingen op 31 december was € 782,55 
De bestemming was voor de volgende collecten; Kerkbeheer € 161,35; Onderhoud kerkgebouw € 
212,40; Energiekosten € 117,75; Jeugd- en jongerenwerk € 229,75; Kerst en Oudjaar € 21,30; Gift 
solidariteitskas via C. Harmsen € 20,00; gift via A. Hoogstrate € 20,00.  
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
De opbrengst van de Kringloopwinkel in week 48 t/m 50 was € 3.375,92. 
Collecten: 
Als u thuisblijft bij de online 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 december (totaal): 
05-12-2021 Diaconie   €   258,50 
12-12-2021 Jeugddorp de Glind  €   439,60 
19-12-2021 Sta op Zorg Vlissingen €   263,50 
24-12-2021 NBG    €   321,00 
25-12-2021   Kinderen in de knel  €   450,70 
26-12-2021   JOP    €   265,50 
31-12-2021   ZOA    €   230.50 
De collecteopbrengst van Kinderen in de knel is verdubbeld door de Diaconie. 
Beschrijving diaconiecollectes: 
23 januari     Leger des Heils 
Het Leger des Heils helpt mensen. Mensen met een verhaal. Mensen die meer zijn dan hun 
ziekte, hun verslaving, hun schulden of andere problemen.  
‘Vast en verder’ is een woontrainingsprogramma voor dak- en thuisloze jongeren van 16 tot 25 
jaar. Zij zijn met justitie in aanraking geweest of dreigen dit te komen. Veel van deze jongeren 
hebben psychiatrische problemen en een verslaving. In een tot twee jaar leren ze onder andere 
sociale vaardigheden, woonvaardigheden en omgaan met verslavingsproblemen en schulden.  
Zo is ‘Zij aan zij’ een opvang voor vrouwen, alleenstaande moeders en vrouwen met kinderen. 
Deze (jonge) vrouwen zijn (met hun kinderen) op straat terechtgekomen of ongewenst zwanger. 
Zij hebben vaak psychische problemen en een verslaving.  
Bij het Leger des Heils bieden ze iedereen een veilige en stabiele basis om aan hun toekomst te 
bouwen. 
30 januari  Collecte Jong Protestant (JOP)  
Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland voor de hoogste score bij Sirkelslag, een 
interactief bijbelspel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. De 
groepen spelen het spel vanaf hun eigen locatie en staan online met elkaar in verbinding. Bij 
Sirkelslag staan altijd een bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema's centraal. Jongeren gaan zo 
op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een 
mooie kans om hen betrokken te houden. 
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. 
 
 
Tenslotte 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 30 januari bij Sylvia van Stee 
(scribahervormdyerseke@gmail.com).  


