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‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. 
Ik geef raad, mijn oog rust op jou.’ (Ps. 32: 8 ) 

 
Meditatie over de woorden van David, waarin hij met verwondering terugkijkt op een periode 
in zijn leven. 
 
Wie lange wandeltochten maakt (b.v. op vakantie) bereidt zich goed voor. Op een goede kaart 
zie je hoe de route verloopt en onderweg staat die meestal goed aangegeven met bordjes, 
pijlen, nummers etc. Toch ge- beurt het soms dat je voor verrassingen staat: een pad blijkt 
geblokkeerd of, door het ontbreken van bordjes, raak je verdwaald. 
 
Zo gaat het op de weg in het leven soms óók; door allerlei omstandigheden gaat uw, jouw, 
onze weg ineens anders dan gehoopt of gedacht. Dat brengt teleurstelling, onzekerheid, 
vragen: hoe dan verder? Je zoekt en verkent andere richtingen en hoopt dat er uitkomst is. Het 
valt dan allemaal niet mee, weten we uit ervaring. Ook David, schrijver van Psalm 32 weet 
het. In zijn leven gaat het ook regelmatig anders dan gedacht. 
 
Terugkijkend op een periode in zijn leven klinkt in de woorden van deze Psalm 
verwondering, dankbaarheid door: aan God. Door allerlei dingen héén ontdekt David hoe God 
dichtbij is, rust geeft, helpt om verder te kijken en te blijven vertrouwen op wat komt. In de 
Psalm schrijft David op die manier zoals hij het ook ervaart. Gods stem: ‘Ik geef inzicht en 
wijs je de weg.’ Ondanks alles blijkt er een rust van binnen, waarin je soms de stem van God 
kunt horen. 
 



David prijst zich gelukkig. Zie vs. 7 ’Bij U ben ik veilig, U behoedt mij in de nood’. Hoe 
bemoedigend is dat: als je iets van die rust ervaart in je leven. Juist als dingen anders gaan. 
Ook de weg van een dominee gaat soms anders dan gedacht. Het is een weg “langs” allerlei 
gemeentes, waar hij/zij een tijdje mag zijn en ook meehelpt om samen de kerk van de Heer te 
bouwen. Zodat die kerk een open, gastvrije plek is, waar ieder welkom is, waar je elkaar en 
anderen ontmoet, waar je verbondenheid en liefde ervaart. 
 
Door omstandigheden zijn taken en werkverdeling voor mij als dominee van de Hervormde 
Gemeente Yerseke anders geworden. De afgelopen tijd was daardoor voor ons niet makkelijk. 
Het gaf verwarring, vragen, onzekerheid. Toch hou ik vast aan: ik ben op deze plaats 
geroepen. Hoe dan verder? Dan blijkt dat God ook hierin een weg wijst: zo zie ik het. 
 ‘Ik geeft inzicht, Ik geef raad’ en dat komt ineens dichtbij. In oktober jl. ontstaat het contact 
met de Hervormde Gemeente Haamstede. Een benoeming voor 40% (sinds zondag 23 januari 
officieel) naast de 50% van het werk in Yerseke maakt de werkweek weer compleet. Een 
nieuwe uitdaging. Mijn verlangen is om beide gemeentes te dienen met de liefde van God en 
met de gaven van de Geest die Hij mij geeft. Ook hierin zal Hij wegen wijzen en inzicht 
geven. 
 
Ik hoop dat bij u, jou, jullie in alle dingen die ineens (of sinds langere tijd) anders gaan, er ook 
iets van het vertrouwen mag zijn, dat God -dwars door de dingen heen- een weg wijst, die 
verder gaat. Hij kent ons: Zijn liefde voor u, jou, ons allemaal is onvoorwaardelijk. In Jezus 
komt God zelfs naast ons om de weg te wijzen. Zodat we wandelen in Zijn licht en onder Zijn 
zegen. 
ds. W.J. van de Griend 



Kerkdiensten (tevens online of via Kerkomroep / Facebook) 
 

6 februari 
10.00 uur ds. L. de Ronde, Kruiningen 
 

13 februari  
10.00 uur ds. W.J. v.d. Griend 
19.30 uur gebedsbijeenkomst 
 

20 februari  
10.00 uur ds. W.J. v.d. Griend 
 

27 februari 
10.00 uur ds. D. Westerneng, ‘s Gravenpolder 
 

6 maart 
10.00 uur ds. C. Baggerman, Krimpen a/d IJssel 
 

9 maart biddag voor gewas, arbeid en visserij 
19.30 uur mw. L. Slabbekoorn, Driewegen 
 

13 maart  
10.00 uur ds. W.J. v.d. Griend 
19.30 uur gebedsbijeenkomst 
 

20 maart 
10.00 uur ds. W.J. v.d. Griend 
 

27 maart 
10.00 uur ds. A.P. van der Maas, Wemeldinge 
 

3 april 
10.00 uur dhr. E. Tramper, Rilland/Hansweert/Schore 



	
	
 
	

• Heel nuttig was het vragenuurtje met de kerkenraad op dankdag na de kerkdienst over 
Dreef 4. 

• De begrotingen van de diaconie en CvK zijn definitief goedgekeurd. 
• Helaas moesten de kerkelijke activiteiten op 19 december weer stoppen door de 

lockdown. De kerkdiensten werden weer online, kerstviering voor ouderen ging niet 
door. Wel hebben we heel erg genoten van de kinderkerstviering die online werd 
uitgezonden. De leiding van de kindernevendienst moest op heel korte termijn 
improviseren om dit rond te krijgen, waarvoor onze complimenten. 

• Door de lockdown is de kerstballenactie ondanks de enthousiaste inzet van de missionaire 
werkgroep anders gegaan dan gewenst was. We hopen met elkaar dat deze actie volgend 
jaar het resultaat mag hebben, waarvoor deze is opgezet.  

• Op dinsdag 18 januari heeft Jacqueline Martijn de voorzittershamer overgenomen van 
Bas Feijtel. We bedanken Bas voor zijn inzet voor onze gemeente het afgelopen jaar. 

• De samenstelling van het moderamen is dit jaar: Jacqueline Martijn, ds. van de Griend, 
Sylvia van Stee, Heleen Fraanje, Corné Harmsen en Elke van Wallenburg. 

• Tijdens deze kerkenraad is het rooster van vergaderdata 2022 vastgesteld. Noteer vast in 
uw agenda de data van de gemeenteavonden op woensdag 18 mei en 23 november en de 
datum van de startzaterdag 24 september. 
 

• Zondag 23 januari kon er weer een gebedsbijeenkomst worden gehouden. Verder is 
besloten dat mocht er nog eens een lockdown komen de gebedsgroep bij elkaar mag 
blijven komen. De kerkenraad vindt dit noodzakelijk voor de kerk en samenleving. 

• De fietsenstalling tussen de kerk en De Haven is uitgebreid. De kosten zijn betaald door 
een gemeentelid. 

• Onze adviseur Bart van Noord zal het eerste kwartaal 2022 werkzaam blijven voor onze 
gemeente. Het is de bedoeling dat het beleidsplan in deze periode wordt afgerond. 

• Aan het eind van het jaar zal Jannie Polderman afscheid nemen als beheerster van De 
Haven. Nagedacht moet worden over haar eventuele opvolging. 

• Op zondag 23 januari is ds. van de Griend bevestigd als predikant in structurele 
hulpdiensten in de Hervormde Gemeente Haamstede. Hij zal hier 40% gaan werken. Het 
accent zal liggen op pastoraat en het voorgaan in erediensten. Voor het pastoraat zal hij 
voornamelijk op woensdag en vrijdag werkzaam zijn in Haamstede. 

• Momenteel worden gemeenteleden benaderd voor het vervullen van de vacatures van 2 
ouderlingen pastoraat, 1 jeugdouderling, 3 pastorale medewerkers, 1 diaken (diaconaal 
rentmeester) en 2 ouderlingen kerkrentmeester en/of kerkrentmeesters. Als u benaderd 
wordt voor een ambt of taak vragen wij u om dit goed te overwegen. 

 





College van Kerkrentmeesters 
Kerkbalans 2021 
De eindstand van Kerkbalans 2021 is uitgekomen op ruim € 119.000.  
In de begroting was € 90.000 opgenomen. Dat wil zeggen dat het begrote bedrag zo’n € 
30.000 hoger is uitgevallen dan verwacht. Dit is een fantastisch mooi resultaat, waar we alle 
gemeenteleden die hieraan hebben bijgedragen hartelijk bedanken!! Dit mooie bedrag wordt 
toegevoegd aan de buffer die nodig is om onder het verscherpte toezicht uit te komen. De 
buffer is eveneens nodig om in de toekomst de predikantsplaats weer uit te breiden. 
 

Kerkbalans 2022 
Als dit Kruispunt in uw brievenbus valt, heeft u de brief en toezeggingsformulier 
voor Kerkbalans 2022 ontvangen. 
We willen u graag attent maken op het volgende: 
v Wilt u alstublieft uw toezeggingsformulier vóór 26 februari 

inleveren op één van de adressen die vermeld staan op 
de antwoordenveloppe óf in de Kerkbalansdoos die in de kerk staat?  
Betaling hoeft niet voor 26 februari, de bedoeling van de toezegging is, dat we weten wat 
er dit jaar verwacht kan worden aan inkomsten. Het scheelt ook veel extra werk. We 
hoeven dan niet bij u langs te komen om de toezegging op te halen. 

v Denkt u erover na om een periodieke gift te geven? Wij kunnen u digitaal een folder èn 
een formulier “overeenkomst periodieke gift” sturen. Stuur dan een mail naar 
kerkbalanshervormdyerseke@gmail.com. 

v U kunt uw toezeggingsformulier ook per mail versturen naar 
kerkbalanshervormdyerseke@gmail.com  

Werkgroep Kerkbalans, Petra, Jacqueline, Piet, Gertie. 



Opbrengsten oud papier 
De laatste keer melde ik enthousiast dat het oud papier weer opgehaald zou gaan worden. Die 
éne keer dat het gebeurd is, was denk ik goed voor het team- en kerkgevoel, maar helaas 
werden de maatregelen al snel weer verscherpt waardoor het bij die éne keer is gebleven.  
Het lijkt er sterk op, op het moment van schrijven,  dat de versoepelingen in hoog tempo 
elkaar opvolgen, maar hopelijk kunnen we er in het volgende kruispunt echt iets zinvols over 
vermelden. 
De oudpapierprijs is in het laatste kwartaal gestabiliseerd en hopelijk blijft deze ook in 2022 
boven de 10 cent! 
Mede door deze hoge prijs heeft het oud papier € 8.300 euro meer opgebracht dan in 2020. 
Alle vrijwilligers, met M.P. voorop, bedankt! 
De verheugende cijfers: 
1e kwartaal: € 2.778 (43.020 kilo, 14 containers) 
2e kwartaal: € 4.230 (43.840 kilo, 14 containers) 
3e kwartaal: € 6.228 (60.540 kilo, 20 containers) 
4e kwartaal: € 6.421 (57.100 kilo, 18 containers) 
Totaal: € 19.657 
 

De tonnages en opbrengsten in de tijd:  

 



Periodieke gift in een notendop 
Hierbij een korte uiteenzetting van de periodieke gift, heeft u nog vragen schroom niet om ze 
te stellen. 
Uw gift is een periodieke gift als: 
- de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte; 
- de schenkingsperiode uiterlijk eindigt bij het overlijden van de schenker óf een ander die 

in de overeenkomst of notariële akte bij name wordt genoemd (de schenking dus 
afhankelijk is van één leven); 

- u conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens één keer per jaar) de 
bedragen overmaakt; 

- deze bedragen steeds even hoog zijn; 
- u deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt; 
- de begunstigde (Protestantse Kerk Nederland, plaatselijke gemeente en/of diaconie) geen 

tegenprestatie levert voor de gift. 
Voordeel voor u 
Stel u bent gewend om de kerk € 250 per jaar te schenken. (€ 100 via kerkbalans en € 150 via 
de collecten).  De drempel voor aftrek van gewone giften is 1% van uw verzamelinkomen.  
Bij een verzamelinkomen van € 25.000 ligt die grens dus precies bij € 250. 
Bij een periodieke gift geld deze drempel niet. Dan mag de volledige € 250 afgetrokken 
worden en krijgt u circa € 93 euro terug en betaald dus netto € 157. 
Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om het bedrag te verhogen zodat u netto precies hetzelfde 
geeft. Dan kunt u circa € 400 aan de kerk geven en krijgt u circa € 148 terug. 
Via pkn.schenkcalculator.nl kunt u het precies berekenen voor uw eigen situatie. 



Voordeel voor de kerk 
- Zekerheid en stabiliteit van inkomsten over meerdere jaren 
- Mogelijk hogere bijdrage doordat u het voordeel (deels) aan de kerk gunt 
Ik hoop dat het iets duidelijker is geworden wat een periodieke gift is. Denk anders aan een 
fles met statiegeld. U koopt de fles voor de brutoprijs (u betaald dus meer dan eigenlijk nodig 
is) maar als u de fles weer inlevert krijgt u geld terug en dan houdt u de nettoprijs over. 
	

Fietsenstalling 
Bij mooi weer komen er veel mensen op de fiets. Als fietsenstalling wordt dan vaak ook het 
grasveld gebruikt. We zijn blij en dankbaar dat één van onze gemeenteleden het mogelijk 
heeft gemaakt de ruimte voor de fietsen een stuk uit te breiden. Hartelijk dank!!! 
 

	
	
	
Gemeenteleden die elders in een verzorgingshuis verblijven 
Mw. W. Gebraad, Pomona, Groenewoud 3, 4421 BM Kapelle 
Mw. J. Hogenstijn, Maartenbroersweg 42, K 3, 4417 BL Hansweert 
Mw. M.A.J. Hollebrandse-Huissen, Hof Cruninghe, Langeviele 41-43, 

4416 CE Kruiningen 
Mw. J.J.J. Verwijs-v/d Endt, ’s H. Hendrikskinderenstr. 40, 4461BW Goes 
Mw. C.A. Kievit, Baron van Brakelstraat 14 4023AG Rijswijk Gld	 	



 
 
Bedankt 
Voor de vele kaarten, berichten en troostende woorden die wij ontvingen na het 
overlijden van onze geliefde (schoon)vader, zeggen wij iedereen heel hartelijk dank. 
De vele blijken van medeleven vanuit de gemeente hebben ons goed gedaan. 

Bart Wondergem en Arnold Meijer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na een aantal maanden waarin we niet bij elkaar konden komen vanwege corona 
willen we dinsdag 1 maart weer van start gaan met de Inloopmiddag 
Iedereen is vanaf 14.00 uur van harte welkom in KC De Haven. 
Lijkt het u leuk erbij te zijn, aarzel niet eventueel kunt u ook opgehaald worden.  



Stichting Diakonaal Werkverband  
Noord-en Zuid-Beveland 
Afdeling reizen  
Biddagreis 
Woensdag 9 maart 2022 
 
Programma: 
10.00 uur: Biddagdienst in de Hervormde Kerk te Kapelle 

Na de dienst drinken we koffie in de kerk. 
12.00 uur: We rijden via een mooie route naar Kerkwerve waar we in “De Heerenkeet” het 

diner gebruiken. Daarna rijden we weer op huis aan. 
 Ook geldt een mondkapjesplicht in de bus. 
 

Paspoort of identiteitsbewijs plus een vaccinatiebewijs meenemen! 
 
Deelnemersprijs bedraagt € 60,00 per persoon. 
Het bedrag s.v.p. overmaken op rek. nr.  
NL39 RABO 0320 5642 74 t.n.v. Stichting Diaconaal Werkverband  
 
Opstapplaats en tijd: 
Yerseke de Luster 9.20 uur 
 
Opgeven kan bii:  
Jan/Heleen Fraanje Langeville 59 4401 GM Yerseke tel: 572672 
Hannie Hertgers Ooststraat 26 4421 EC Kapelle tel.:34151	


