
 
Kerkelijk Leven nr. 3 
 
 
Zondag 7 februari 
10.00 uur ds. W.J. van de Griend 
Collecte: 1. Water staat Bengalen aan de lippen , :2. Kerkelijk Centrum “De Haven”, 3. Kerkbeheer 
Zondag 14 februari 
10.00 uur ds. J.B. v.d. Beukel, Zonnemaire 
Collecte: 1. Diaconie:2. Kerkelijk Centrum “De Haven”, 3. Onderhoud kerkgebouw 
 
Bij de diensten: 
Op zondag 7 februari a.s. lezen we uit Jona 1 over de profeet die een opdracht krijgt maar daar 
letterlijk voor weg loopt. Dat heeft gevolgen en dat zien we in de gebeurtenissen daarna. 
Wonderlijke dingen en wat hebben die ons vandaag te zeggen? Dat hopen  we die zondag met 
elkaar te ontdekken! 
Op zondag 14 februari a.s. hoopt ds. J.B. van de Beukel uit Zonnemaire bij ons voor te gaan. Dat 
gebeurde al vaker en ook nu is er weer een warm welkom om bij ons de dienst te leiden. Wat de 
lezing in deze dienst zal zijn is op dit moment bij ons nog niet bekend. 
We wensen u en jullie, ook in de tijd van on-line diensten, nu alvast rustige en mooie zondagen en 
gezegende diensten om de nieuwe week mee in te gaan ! 
 
Uit de pastorie: 
In het zoeken naar en het benaderen van nieuwe ambtsdragers heb ik veel contact met 
gemeenteleden. Dan blijkt dat niet ieder er aan toe is om een ambt “op zich te nemen”… Maar 
wanneer ik vraag naar bereidheid om in bepaalde activiteiten mee te doen of een tijdje aan te 
schuiven bij een project of een werkgroep, dan hoor ik best wel regelmatig enthousiasme. Dat is 
fijn: we zoeken naast ambtsdragers ook steeds meer ‘taakdragers’. En taken blijken vaak méér te 
overzien. Dat geeft te denken: het gewicht  van het ambt en ‘wat er allemaal nog bij komt’ is een 
drempel. Gelukkig is er wel een aantal toezeggingen: daar zijn we dankbaar mee ! Daarnaast is 
het goed om te bedenken hoe we ‘het ambt’ toegankelijker, aantrekkelijker kunnen maken. Dat is 
een uitdaging om mee aan de gang te gaan! 
        Willem & Anja van de Griend 
 
Kerkrentmeesters  
Netjes houden van de kerk.  
Online kerkdiensten brengen vooral het liturgisch centrum en de wanden daarachter in beeld. Dat 
betekent dat ook de minder goed ogende zaken in de kerk via de camera de huiskamers 
binnenkomen. Daarom zouden we de kerk willen ontdoen van “onnodige” spullen. Graag krijgen 
we daarvoor de medewerking van de mensen waarvan die spullen zijn. Als u/jullie ooit dingen in 
de kerk hebt neergezet, neergelegd of opgehangen, horen we graag of die weg mogen. Dat geldt 
voor dingen in de (wandel)kerk en de consistoriekamer. Er kan t/m 15 februari gemeld worden bij 
de kerkrentmeesters (06 1026 9237; jwrijstenbil@delta.nl) of we deze moeten bewaren of 
afvoeren. 
 
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 
 



Kerkbalans 2021  
In de week van 19 januari is de Actie Kerkbalans 2021 van start gegaan. De  bijdrage die hiervoor 
van u gevraagd wordt, is voor onze kerk van levensbelang. Elk lid van 18 jaar en ouder heeft 
hiervoor een brief gehad. Op het toezeggingsformulier kunt u aangeven hoeveel u –per 
gemeentelid- in 2021 wilt geven als vrijwillige bijdrage voor de Hervormde Gemeente van 
Yerseke. Daarop kunt u aangeven hoe u wilt betalen en in hoeveel termijnen. Vermeld u bij de 
betaling uw registratienummer en “Kerkbalans”. In verband met de coronamaatregelen is 
kerkbezoek nu niet mogelijk. Wilt u a.u.b. het ingevulde toezeggingsformulier inleveren voor 1 
maart bij de secretaris, Gertie Hout, per adres Azalealaan 31, 4401 GS  Yerseke? Als alternatief 
kunt u het ingevulde toezeggingsformulier inscannen en per e-mail inleveren bij: 
kerkbalanshervormdyerseke@gmail.com 
In de brief wordt uitgelegd dat we als kerk niet zonder de ondersteuning van u als lid kunnen! Het 
college van Kerkrentmeesters rekent op uw medewerking. Help mee en geef aan onze kerk wat u 
kan missen zodat de kerk kan blijven bestaan. 
 
Diaconie: 
Giften: 
Bloemendienst via mevrouw Pekaar- Groenendijk  €      5,00 
Beschrijving diaconiecollectes: 
7 februari  Water staat Bengalen aan de lippen   
Op de 1e zondag van februari staat landelijk de collecte voor werelddiaconaat gepland. Dit als 
herinnering aan de wereldwijde hulp die o.a. Zeeland ontving na de Watersnoodramp. Dit jaar 
steunt u met uw gift de bevolking in Bangladesh. In dit land is het water zowel vriend als vijand. 
Cyclonen veroorzaken regelmatig overstromingen. Die maken het land zeer vruchtbaar, maar 
vormen ook een gevaar voor de inwoners. Door klimaatverandering nemen cyclonen in kracht en 
aantal toe.  
Met steun van Kerk in Actie helpen Bengaalse organisaties de bevolking zo veilig mogelijk te 
leven in dit waterrijke en vruchtbare land. Bewoners worden getraind in klimaatbestendige 
landbouw. Bij een ramp wordt noodhulp verleend. Kwetsbare gezinnen krijgen geld voor voedsel, 
maar ook nieuw landbouwgereedschap en zaden van gewassen die tegen zout water kunnen om 
hun bestaan weer op te bouwen. Ook probeert men te voorkomen dat nieuwe overstromingen 
weer op een ramp uitlopen. 
14 februari  Diaconie 
 
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. 
 
Verjaardagfonds 
De zakjes voor het verjaardagfonds zullen wel gebracht worden, maar niet opgehaald i.v.m. de 
coronamaatregelen. Wilt u het zakje bewaren totdat ze weer opgehaald kunnen worden? 
De Schakel 
Dinsdag 16 februari 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. 
 
Tenslotte 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 14 februari bij Sylvia van Stee 
(scribahervormdyerseke@gmail.com).  


