
 
Zondag 7 maart 
10.00 uur ds. W.J. van de Griend 
Collecte: 1. Beter inkomen voor Ghanese boerinnen, :2. Jeugd -en jongerenwerk, 3. Kerkbeheer 
Woensdag 10 maart Bidstond voor gewas, arbeid en visserij 
19.30 uur ds. W.J. van de Griend 
Collecte: 1. Voedselbank De Bevelanden; 2. Biddagcollecte; 3. Kerkbeheer 
Zondag 14 maart 
10.00 uur ds.W.J. v.d Griend 
Collecte: 1. Ondersteuning diaconaat in arme regio’s ; 2.Ouderenpastoraat, 3. Onderhoud 
kerkgebouw 
Zondag 21 maart Doopdienst (onder voorbehoud) 
10.0 uur ds. W.J. v.d. Griend 
Collecte: 1. Diaconie; 2. Kerkelijk centrum “De Haven”; 3. Kerkbeheer 
 
Kerken met 30 mensen: 
De overheid heeft versoepelingen aangekondigd vanaf de komende week in de lijn van 
“weloverwogen iets meer  ruimte te bieden. Het verheugende nieuws daarin is, dat het weer 
mogelijk wordt om met 30 mensen in de kerkdienst samen te komen. Hierbij dienen we ons te 
houden aan het : “Protocol voor kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten” met de 
richtlijnen / adviezen van de PKN. 
Ook de oppas/crèche,  kinder- en jongerennevendienst en catechisatie kunnen weer doorgang 
vinden. Het heeft enige tijd nodig om alles weer in gang te zetten. We hopen u op korte termijn 
hier verder over te informeren. 
          De Kerkenraad 
 
Bij de diensten: 
Op zondag 7 maart  a.s. ( 3e zondag van de 40 dagentijd ) lezen we verder in het Evangelie van 
Johannes, hoofdstuk 14: 1 t/m 7. Daarin gaat het over Jezus die aan de leerlingen uitlegt over de 
weg, de waarheid en het leven. De tijd dat Jezus bij Zijn leerlingen zal zijn, gaat voorbij, en dan? 
Hoe vind je dan je weg in het leven, hoe hou je vol als dat moeizaam gaat? Je kunt toch niet 
zonder Gids? We hopen samen te ontdekken wat Jezus bedoelt. 
Woensdag 10 maart is het Bidstond voor Gewas, Arbeid en Visserij: samen bidden we God voor 
alle zegeningen die Hij ons geeft. In deze tijd waarin ook velen grote zorgen hebben om hun werk 
of inkomen of het voortbestaan van hun bedrijf is het ook goed om samen te bidden en te danken 
voor het vertrouwen dat we met Gods hulp een weg zullen vinden door de moeilijk tijden heen. 
zonder Gids? We hopen samen te ontdekken wat Jezus bedoelt. 
Op zondag 14 maart a.s. ( 4e zondag in de 40 dagentijd ) lezen we samen verder in Johannes 14. 
Daar kondigt Jezus verder aan wat gaat veranderen als Hij niet meer bij Zijn leerlingen zal zijn. De 
leerlingen blijven achter, maar niet alleen. Ook wanneer Jezus niet meer in persoon bij hen is, blijft 
Hij zorgen: hoe wonderlijk is dat ? En wat merken wij daarvan vandaag? Over die vragen zal het in 
deze dienst gaan 
Op zondag 21 maart a.s. ( 5e zondag in de 40 dagentijd ) lezen we in Johannes 15 over hoeveel 
Jezus van Zijn leerlingen (en van ons) houdt. Die liefde gaat veel verder dan wij zelf zouden 
kunnen bedenken. Jezus gaat uitleggen, hoe daarmee iets van Gods nieuwe wereld zichtbaar 
wordt. Daarbij wil Hij blijkbaar ook ons al gebruiken, zodat ook anderen ontdekken dat er toch 
hoop en toekomst is: dankzij Hem! Onder voorbehoud wordt deze zondag ook de Heilige Doop 
bediend aan een aantal kinderen in de gemeente. Omdat nog maar net iets bekend is geworden 
over versoepeling van de beperkende maatregelen, wordt de komende zondagen meegedeeld 
wat er kan en mag. 
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: 
Eindelijk. Afgelopen donderdag is er dan toch een bericht over mogelijke versoepelingen ten 
aanzien van de beperkingen in het samenkomen in de kerk. Het mag dan straks weer: eerst nog 
in kleine groepen, maar hopelijk later met meer. Als je dat bericht hoort, leest, dan merk je pas 
hoeveel je ernaar verlangt om dat weer mee te maken: samenkomen, elkaar weer ontmoeten op 
zondag. En ook om weer te horen zingen ( als is het alleen nog door een zanggroep met max. 4 
personen ). Het geeft moed en vertrouwen. Laten we dat delen met elkaar en vooral met degenen 
die het extra nodig hebben: er is hoop, er komen andere tijden, wat ook deze tijden zijn in Gods 
hand. Een hartelijke groet uit de pastorie, 
        Willem & Anja van de Griend 
 
Kerkrentmeesters  
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: 
Beschrijving diaconiecollectes: 
7 maart  Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen 
Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen Veel vrouwen in Noord-Ghana verbouwen maïs, rijst, 
sojabonen en pinda’s voor eigen gebruik. Tijdens het regenseizoen rapen ze vier maanden 
sheanoten. De sheaboter die je daarvan kunt maken, is heel gewild in veganistische boter en 
cosmetica. Een uitgelezen kans voor arme boerinnen in Ghana om hun leven te verbeteren. De 
Ghanese kerk leert hen de kwaliteit te verbeteren. Dankzij een betere samenwerking en het goed 
bewaren van de oogst, krijgen ze meer betaald voor hun noten en boter en verbetert hun leven! 
10 maart  Biddag - Voedselbank de Bevelanden 
“Oog voor voedsel, hart voor mensen”, dit is de slogan van de Voedselbank. Bijna 1 miljoen 
mensen in Nederland leven onder de armoedegrens. Wist je dat niemand honger hoeft te hebben 
als we voedseloverschotten aan hen geven? Dat is goed voor mens en milieu. De vrijwilligers bij 
de voedselbanken delen elke week eten uit aan mensen die dat het hardste nodig hebben. 
Kerken, bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen met geld, voedsel en diensten. 
De Voedselbank  is niet meer weg te denken in onze maatschappij. Uw gift is bestemd voor 
Voedselbank de Bevelanden. 
14 maart         Ondersteuning diaconaat in arme regio’s 
Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Groningen, Limburg en andere 
gebieden aan de rand van ons land, zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Armoede gaat hier 
vaak over van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om 
kansarme jongeren op te vangen. Kerken willen graag helpen bij alle problemen die hiermee 
samenhangen. Ze starten initiatieven als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten 
kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine 
kleding naar school hoeven. De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel financiële 
middelen. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat Kerk in Actie kerken in deze regio’s begeleidt 
en ondersteunt in hun diaconale taak.  
21 maart  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. 
 



Tenslotte 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 21 maart(is voor 3 weken) bij 
Sylvia van Stee (scribahervormdyerseke@gmail.com).  


