
 
Kerkelijk Leven nr. 9 
 
Zondag 23 mei Pinksterzondag 
10.00 uur ds. W.J. v.d. Griend 
Collecte: 1. Samen in actie tegen corona, 2.Kerkelijk centrum “De Haven”, 3. Kerkbeheer 
Zondag 30 mei 
10.00 uur ds. W.J. v.d. Griend 
Collecte: 1. Stg. Leergeld Oosterschelderegio, 2. Energiekosten; 3. Kerkbeheer 
 
Bij de diensten: 
Zondag 23 mei a.s. is het Pinksteren: we vieren hoe God dichterbij komt dan ooit: de Heilige 
Geest die in ons komt wonen! Samen vieren we deze dag en we zijn blij en o zo dankbaar dat we 
weer (al is het met een kleinere groep) weer in de kerk kunnen samenkomen! Het wordt een 
blijde dienst waarin we lezen wat er precies gebeurde en hopen te ontdekken hoe dat vandaag 
nog steeds gebeurt: de vervulling met de Heilige Geest. Hopelijk kunnen we dan allemaal ( in de 
kerk of thuis of waar dan ook…) iets van de werking van de Heilige Geest ervaren..  
 
Zondag 30 mei a.s. gaat het in de dienst over geroepen worden / roeping. Dat wonderlijke dat in 
je leven soms / vaker gebeurt: dat er een soort roepstem is, waardoor je bepaalde keuzes maakt, 
bewust een andere richting kiest doordat jou dat op de één of andere manier wordt ingegeven. U 
en jullie hebben vast wel voorbeelden bij dit gebeuren. Misschien kunnen we dat in de dienst als 
voorbeeld noemen. We lezen in de dienst over Jeremia, plattelandsjongen uit Tekoa, Israël. Op 
een dag gebeurt iets bijzonders: hij wordt geroepen… door God.  
 
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: 
In de meivakantie was het weer in de eerste dagen regenachtig en stormachtig. We hebben niks 
te klagen: het feit dat je op vakantie kunt gaan alléén al is bijzonder (…) Bovendien is het in de 
caravan droog en warm. Door de stormachtige wind wordt die zelfde caravan behoorlijk heen en 
weer geschud… We worden er zelfs wakker van. Dan luister je even en je probeert verder te 
slapen. Op een nacht weer dat schudden en dan ga je kijken of de voortent nog wel goed staat: 
we moeten meteen bezig om wat dingen recht te zetten, steviger vast te maken etc.  
Zoiets simpels brengt gedachten mee: in de wereld, in het leven van mensen stormt het soms 
behoorlijk. Het bestaan van mensen staat te schudden… Het houdt jezelf bezig (wakker): wat kan 
ik doen om te helpen? Ergens zie ik daar opnieuw het werk van de Heilige Geest, die ons de 
ogen, de oren, de harten opent… Zodat wij opmerken en ontdekken wat er allemaal gebeurt. Die 
Geest zet ons ook vandaag in beweging om als (kerk-)mensen het verschil te maken, creatief, 
spontaan. Kijken voor wie je iets kunt betekenen, op welke manier dan ook. Daarin verbindt de 
Geest ons met elkaar en de ander (Ander) op weg naar Gods nieuwe wereld. Gezegend Pink- 
sterfeest gewenst allemaal! 
       Willem & Anja van de Griend 
 
Vanuit de kerkenraad: 
 
Aanmelden kerk 
In de kerkenraad van 11 mei hebben we besloten om op Pinksterzondag 23 mei weer te gaan 
kerken, met 30 personen. We zijn blij u weer te ontmoeten. Er zal nog geen crèche, kinder- en 
jongerennevendienst worden gehouden. Het is de bedoeling dat u zich aanmeldt. U kunt zich voor 
de zondagen 23 en 30 mei opgeven bij Jannie Polderman via de mail polderman@hetnet.nl of 
telefonisch (06-53964769) van maandag t/m vrijdag van 18.00 – 19.00 uur. 
 
 



Kerkrentmeesters  
Collecten: 
Het totaalbedrag van de tellingen op 7 mei was € 731,75. Hierbij is niet meegerekend wat aan 
collecten via de bank is ontvangen. 
De bestemming was voor de volgende collecten: Kerkbeheer € 206,70. 
Aan contant geld voor de actie Kerkbalans is ontvangen € 505,00. 
Gift via mevr. C. Poppe € 20,00 (Eredienst). 
Hartelijk dank voor uw bijdrage 
 
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 april (totaal): 
02-04-2021  Stg. de Haven Den Haag  €    143,50 
04-04-2021  Kinderen in de Knel  KIA  €    321,00 
11-04-2021  Diaconie    €    181,00 
18-04-2021  Open Doors              €    234,00 
25-04-2021  Binnenlands diaconaat KIA €    184,00 
 
Beschrijving diaconiecollectes: 
23 mei  Samen in actie tegen corona 
De coronaramp in India laat verwoestende gevolgen van corona zien en maakt schokkend 
duidelijk dat sneller vaccineren van levensbelang is. Kerk in Actie is een van de elf deelnemende 
samenwerkende organisaties in de landelijke actie. Er is niet alleen hulp voor India nodig maar 
ook zijn er zorgen in omringende landen zoals Ethiopië, Jemen, Nepal en Oeganda.  
Het geld wordt o.a. besteed aan het verstrekken van medische en zuurstof-voorraden, het 
opzetten van vaccinatiecentra met behulp van ziekenhuisnetwerken van verschillende kerken en 
organisaties en opleidingen voor gezondheidswerkers over vaccinaties en COVID-zorg. Een derde 
van het geld gaat naar COVAX, zodat zij COVID-19-vaccins voor ieder beschikbaar kunnen 
maken. Doe mee en geef uw bijdrage. Laten we er samen voor zorgen dat iedereen op tijd 
beschermd is tegen corona, ook mensen in kwetsbare landen.  
 
30 mei  Stg. Leergeld Oosterschelderegio 
De Stichting Leergeld Oosterschelderegio is opgericht ten behoeve van kinderen van 4 t/m 17 jaar 
en biedt hen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. 
Leergeld biedt de kinderen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en 
vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Hiermee wilt de stichting voorkomen dat deze 
kinderen in een sociaal isolement geraken doordat zij – als gevolg van financiële omstandigheden 
– niet kunnen doen wat andere kinderen wel kunnen. De Stichting Leergeld is geen 
overheidsinstantie en bestaat geheel uit vrijwilligers. Voor haar inkomsten is zij grotendeels 
afhankelijk van giften van derden. 
 
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. 
 
Een attentie voor gemeenteleden 
De gemeenteleden vanaf 70 jaar ontvangen een attentie als Pinkstergroet. Hierbij zit een kaart 
met een kindertekening met als thema 'Feest van Hoop' erop afgebeeld. De tekeningen zijn 



gemaakt door kinderen uit het asielzoekerscentrum in Almere. ‘Feest van Hoop' is het thema van 
Pinksteren van Kerk in Actie. 
 
Tenslotte 
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren vóór zondag 30 mei (is voor 2 weken) bij 
Anja Joosse (diaconiehervormdyerseke@gmail.com) 
 
 


