
 
Kerkelijk Leven nr. 8 
 
Zondag 9 mei 
10.00 uur dhr. P.C. Morée Wemeldinge 
Collecte: 1.Diaconie, :2. Jeugd- en jongerenwerk, 3. Onderhoud kerkgebouw 
Donderdag 13 mei 
10.00 uur ds.A. Jobsen Goes 
Collecte: 1. Stichting Vrienden van de Hoop; 2.Kerkelijk centrum “De Haven”, 3. Kerkbeheer 
Zondag 16 mei 
10.00 uur ds. W.J. v.d. Griend 
Collecte: 1.MAF; 2. Instandhouding eredienst; 3. Onderhoud kerkgebouw 
 
Bij de diensten: 
Zondag 9 mei is de 5e zondag na Pasen. In de morgendienst van deze zondag hoopt dhr. P.C. 
Morée uit Wemeldinge bij ons voor te gaan. We heten hem opnieuw van harte welkom. Wat de 
lezingen in deze dienst zullen zijn, is op dit moment nog niet bekend. In de dienst zal wel 
doorklinken dat we hoopvol op weg zijn: naar Hemelvaartsdag en Pinksteren! 
Donderdag 13 mei is het Hemelvaartsdag. Dan hoopt ds. A. Jobsen uit Goes bij ons voor te gaan. 
We heten hem opnieuw van harte welkom in ons midden. Welke lezing er is in deze dienst, is nog 
niet bekend, maar het zal ongetwijfeld gaan over dat bijzondere moment dat Jezus afscheid neemt 
van zijn leerlingen en terug gaat naar de Vader in de hemel. Maar: Hij laat ons niet met lege 
handen achter ! 
Zondag 16 mei a.s. ( 6e zondag na Pasen ) lezen we uit 1 Timoteüs 4. Paulus schrijft aan 
Timoteüs hoe je in de dingen van elke dag ‘hoe dan ook’ …een voorbeeld bent voor anderen. 
Maar: geef je ook altijd het goede voorbeeld? En wat is daarbij nodig? En: hoe hou je het vol ? Dat 
zijn vragen waar we samen bij stil zullen staan. 
We wensen u en jullie, nu alvast rustige en mooie zondagen en gezegende diensten om de 
nieuwe week mee in te gaan ! 
 
Uit de pastorie: 
Vorige keer vergeten te vermelden: wij houden onze meivakantie van 30 april t/m 8 mei. De 
achterwacht en vervanger in dringende pastorale situaties in deze periode is ds. T. Deelstra uit 
Krabbendijke. Fijn dat hij dat wil doen. Vanuit de pastorie een hartelijke groet aan u en jullie allen! 
 
        Willem & Anja van de Griend 
 
TERUGBLIK DOOPDIENST 21 MAART 
Zondag 21 maart j.l. was het een bijzondere dienst in onze kerk waarin maar liefst vijf kinderen zijn 
gedoopt: Milou Salm, Lieke Hollestelle, Matthias van Strien, Joost van der Jagt en Luna Mol. 
Vanwege de beperkingen konden alleen de doopouders en de grootouders erbij aanwezig zijn. 
Gelukkig konden familie, vrienden en bekenden en natuurlijk de hele gemeente de dienst 
meebeleven via kerkomroep en de Facebook live-stream. Iedereen heeft dan ook kunnen horen 
hoe de doopkinderen nadrukkelijk aanwezig waren !   
Ik vind dat helemaal niet erg, zo vormden Milou, Lieke, Matthias, Joost en Luna zonder het te 
weten een mooi ‘kinderkoor’. Het was een feestelijke dienst waarin we naar mooie en 
toepasselijke liederen hebben geluisterd. De verkondiging ging over Johannes 15, waarin Jezus 
uitlegt dat Hij ons heeft uitgekozen nog voordat wij een keuze maken… Met de doopbelofte van de 
gemeente staan we om de doopouders heen en we bidden hen Gods liefde, wijsheid en geduld 
toe in het opvoeden van hun kinderen 
         Ds. W.J. van de Griend 
 
 
 
 



Doet u mee met de enquête? 
Met een enquête willen we onder de leden van onze gemeente ervaringen peilen over ieders 
betrokkenheid bij de gemeente en enkele specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld de online 
kerkdiensten. Met de uitkomsten van de enquête gaan we verder in gesprek met elkaar, zoals 
tijdens de gemeentebijeenkomst (middag en/of avond) op 23 juni. Tussen vrijdag 7 mei en 
dinsdag 25 mei bent u van harte uitgenodigd om de enquête online in te vullen (het invullen duurt 
ongeveer 10 minuten).  
Indien uw mailadres bij de gemeente bekend is, ontvangt u op 7 mei een uitnodiging in uw 
mailbox. De uitnodiging voor het invullen van de enquête vindt u echter ook op de website van 
onze gemeente: www.hervormdyerseke.nl 
Voor de leden die niet de beschikking hebben over internet is het ook mogelijk om de enquête 
schriftelijk in te vullen. Het formulier is vanaf maandag 10 mei op te vragen bij ds. Van der Griend 
Langeville 65, (tel. 571336), waar u de enquete ook weer in kunt leveren..   
De kerkenraad hoopt dat veel leden van deze unieke gelegenheid gebruik maken! 
 
Vanuit de kerkenraad: 
Vanuit de kerkenraad moeten we helaas mededelen dat Jan Rijstenbil (voorzitter College van 
Kerkrentmeesters) en Dirk Visser (kerkrentmeester) om gezondheidsredenen beiden hun ambt 
hebben neergelegd. 
Het College van Kerkrentmeesters zal met aanvulling van de kerkenraad de eerstkomende tijd de 
lopende werkzaamheden invullen. Corné Harmsen is door het College aangesteld als voorzitter. 
In eerste instantie is het belangrijk dat er hulp komt voor de praktische zaken.  Daarna zal in alle 
rust gezocht worden naar aanvulling van het College, waar nu 2 of 3 vacatures zijn, die moeten 
worden opgevuld. 
 
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: 
Diaconale collectes maart (totaal): 
07-03-2021  Werelddiaconaat KIA  €    193,50 
10-03-2021  Voedselbank de Bevelanden €    620,00 
14-03-2021  Binnenlands diaconaat KIA €    316,20 
21-03-2021  Diaconie              €    195,50 
28-03-2021  Hospice het Clarahofje  €    311,70 
Diaconale collectes april (tussenstand): 
02-04-2021  Stichting de Haven Den Haag €    119,50 
04-04-2021  Kinderen in de Knel  KIA  €    297,00 
11-04-2021  Diaconie    €    165.00 
18-04-2021  Open Doors              €    210,00 
25-04-2021  Binnenlands diaconaat KIA €    160,00 
Beschrijving diaconiecollectes: 
9 mei  Diaconie 
13 mei  Hemelvaartsdag  Stichting Vrienden van de Hoop 
De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Mensen die niet meer weten hoe ze verder 
moeten, door verslaving of psychische problemen, krijgen bij De Hoop uitzicht op een nieuw 
bestaan. Als Vrienden van De Hoop steunen we hen, onder andere door geld in te zamelen voor 



het werk dat niet wordt vergoed. Dankzij jouw betrokkenheid kan De Hoop zich blijven inzetten 
voor mensen die dit hard nodig hebben. 
Vrienden van De Hoop ondersteunt het werk van De Hoop en van een aantal stichtingen die aan 
De Hoop verbonden zijn. Binnen die organisaties worden mensen geholpen die worstelen met 
verslaving of met psychische problemen. Ook worden vrouwen en meisjes geholpen die verstrikt 
zijn geraakt in de duistere wereld van de prostitutie. Vaak zien de cliënten geen uitzicht meer. Zij 
lopen vast in hun bestaan en zijn wanhopig. Zoals cliënten vaak zeggen: “Dood wil ik niet, maar 
leven kan ik niet.” De medewerkers kunnen hun gelukkig laten zien dat er een nieuw bestaan wél 
mogelijk is! Mensen met ontwrichte levens worden, aan de hand van het Evangelie, op weg 
geholpen naar een nieuw leven. Dankzij uw steun zetten de Vrienden van De Hoop zich in voor 
kwetsbare mensen. Jong en oud, man en vrouw.  
16 mei  MAF 
In Lesotho ondersteunt MAF de Lesotho Flying Doctor Service (LFDS) door Covid-19 vaccins en 
verpleegkundigen naar afgelegen ziekenhuizen te vliegen die niet bereikbaar zijn via de weg. 
Lesotho, een klein bergachtig land met ongeveer 2 miljoen inwoners, omringd door Zuid-Afrika. 
Veel gebieden van Lesotho zijn afgesloten van de buitenwereld en met de auto maar moeilijk 
bereikbaar. Toch is er een klein aantal ziekenhuizen in deze regio gevestigd die veelal van de 
diensten van MAF afhankelijk zijn. Daarnaast zijn er in verschillende dorpen inwoners onderwezen 
in basale medische kennis zodat zij ter plekke primaire zorg kunnen geven. De LFDS behoort bij 
het gezondheidsministerie van Lesotho en heeft ervoor gezorgd dat nu de eerste vaccins geleverd 
zijn om zowel de verpleegkundigen uit de ziekenhuizen als de medische ondersteuners in de 
afgelegen regio’s van Lesotho te kunnen vaccineren. Met tientallen jaren ervaring in het veilig 
vervoeren van vaccins, medische benodigdheden en medisch personeel in Afrika, Azië en Latijns-
Amerika, is MAF ideaal gepositioneerd om te helpen bij het transport over de laatste mijl. Tijdens 
uitbraken van ziekten, waaronder de meest recente ebola-epidemie in het oosten van de 
Democratische Republiek Congo, gebruikt MAF koelketenprotocollen om ervoor te zorgen dat 
vaccins op de juiste temperatuur worden bewaard.  
 
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. 
 
De Schakel 
Dinsdag 18 mei 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 16 mei (is voor 2 weken) bij 
Anja Joosse (diaconiehervormdyerseke@gmail.com) 


