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BIJZONDERE TIJD 
 
Het is in vele opzichten een bijzondere tijd. Bijna een 
jaar lang houdt het corona virus ons in zijn macht. 
Haast bij alle handelingen die we verrichten of bij alle 
dingen die we doen moeten we nadenken of het 
toegestaan is. We kennen allen de voorbeelden 
daarvan. Er is veel pijn en verdriet als je zelf of mensen 
om je heen besmet raken, ernstig ziek worden of 
overlijden. Er wordt door onderzoekers en mensen in 
de zorg indrukwekkend gepresteerd om ons door deze 
moeilijke tijd heen te helpen. Hoe lang duurt de 
lockdown waar we nu mee te maken hebben? 
 
Gelukkig weten we dat er in ons geloof nooit een 
lockdown is; integendeel Gods Woord gaat nooit op 
slot. Op geestelijk vlak worden veel mooie nieuwe 
initiatieven ontwikkeld. Men zoekt naar Gods 
nabijheid, naar verbondenheid met Hem, naar Zijn 
steun in deze moeilijke tijd. Er is een duidelijke 
behoefte zich met Hem verbonden te voelen om 
daardoor met de onzekerheid van deze tijd om te 
kunnen gaan. Maar mensen hebben ook behoefte aan 
elkaars steun. Gods Woord geeft verbondenheid. 
Verschillende geloofsrichtingen zoeken verbondenheid 
met elkaar. Het is indrukwekkend wat een positief 
effect een gezamenlijke vijand in de vorm van een 
virus op ons heeft. 
 
Jezus leert ons: heb God lief, heb lief alles wat is, 
accepteer het bestaan, heb vertrouwen in voorspoed 
en bij tegenspoed. Leef in verbondenheid met Hem. 
 
Jezus leert ons ook naar elkaar om te zien, aandacht te 
hebben voor elkaar en elkaar te steunen. Je mag in 
aansluiting op de woorden “Gij zult uw naaste 
liefhebben als uzelf” ook wel zeggen: 
Leef in verbondenheid met elkaar. 
 
Dienst op 10 januari 2021 
Na alle feestdagen is er nu weer een “gewone” dienst. 
Al is nu iedere kerkdienst bijzonder, zeker nu. Wij 
kunnen nog niet als gemeente bij elkaar komen, maar 
moeten het doen met de digitale uitzending. De 
diensten kunt u op de gebruikelijke tijden direct 
volgen op www.kerkdienstgemist.nl en nu ook via een 
directe link op onze website www.pknbm.nl (plaatje 
met de kerken op de openingspagina), maar kan ook 
op een later tijdstip.  
 
 

Bevestigingsdienst 24 januari 
Het had een feestelijke dienst moeten worden. Wij 
zijn zo blij dat twee nieuwe kerkenraadsleden 
bevestigd konden worden. Lilian Kluijfhout als 
ouderling en Rinus Kamerling als ouderling-
kerkrentmeester. Daarnaast de herbevestiging van de 
diakenen  Sonja Minderhoud, Jan Vink en Marco de 
Visser en de ouderling-kerkrentmeester Wim Wattel. 
Van Adrie van Sluijs (ouderling) en Han Kole 
(ouderling- kerkrentmeester) zou afscheid worden 
genomen. Zij hebben jarenlang hun beste krachten 
gegeven voor onze gemeente. Voor deze dienst stond 
ds. Pim Steenbergen op het rooster. Het was fijn 
geweest zijn wanneer hij de (her)bevestiging had 
kunnen doen. Hij kent de gemeente als oud-predikant. 
Helaas, de ontwikkelingen rondom het coronavirus 
zijn niet positief en ook in kerkelijke kring zijn 
brandhaarden van besmetting bekend. Het gaat ook 
bij ons om een behoorlijke groep, daarom heeft het 
moderamen besloten de (her)bevestiging te 
verplaatsen naar mei/juni. De aftredende 
kerkenraadsleden zijn tot dan nog in functie. Wel zal 
aan de nieuwe kerkenraadsleden zal gevraagd worden 
om wel alvast hun taak op te pakken. Onze koster Rob 
de Wit heeft zijn taak beëindigd per 31 december 
2020. Onze hartelijke dank voor zijn jarenlange 
trouwe dienst en natuurlijk ook Elly dank voor haar 
ondersteuning. Adrie van Sluijs neemt het kosterschap 
over en als vervanger is Kees Roelse bereid deze taak 
op zich te nemen. Han Kole wordt de koster van de 
Dorpskerk. Anja Kamerling gaat zich inzetten voor het 
scribaat. Jacolien Boogaard blijft de notulen maken.  
Het stemt ons dankbaar dat zoveel mensen bereid zijn 
om een taak in onze gemeente op zich te nemen.  
 
Afspraken voor de diensten in onze gemeente: 

 Kerkdiensten online met enkel medewerkers. 

 Medewerking van enkele zangers. 

 Dienst kunt u meemaken via 
www.kerkdienstgemist.nl 

 In acht nemen van de huisregels verplicht. 

 Als u naar de dienst komt is mondkapje 
verplicht. Als u zit mag het af. 

 
Bloemengroet 
De bloemen van vorige week zondag zijn bezorgd bij 
mevrouw C. Davidse-Louwerse in Simnia, Domburg.  
De bloemen gaan deze week, met een groet namens 
onze gemeente naar de familie L. Dekker.  
 
 

https://www.kerkdienstgemist.nl/
https://www.pknbm.nl/
https://www.kerkdienstgemist.nl/


Omzien naar elkaar 
Het nieuwe jaar is pas begonnen. Het is nog niet 
bekend wat het nieuwe jaar ons zal brengen. Wij 
mogen ons overgeven aan de Eeuwige die alle tijden 
in Zijn hand heeft. Het afgelopen jaar heeft ons wel 
duidelijk gemaakt dat niet alles vanzelfsprekend is. 
Laten wij lessen trekken uit de ervaringen en vol 
goede moed ons inzetten voor de wereld en de 
mensen die op ons pad komen. Sterkte voor allen die 
worstelen met ziekte, rouw of eenzaamheid. Wij 
bidden dat u zich gedragen mag weten in de donkere 
periode van uw leven en dat er licht komt aan het 
einde van de tunnel. In het nieuwe jaar is nu eens een 
lichtpunt te melden. Op 5 januari is Thijs Sverre 
geboren, zoontje van Morindy Verhage en Stijn 
Pouwelse. Morindy is lid van onze gemeente. Wij 
feliciteren de ouders, grootouders en 
overgrootouders van harte met de komst van dit 
nieuwe leven en hopen dat de nieuwe wereldburger 
op mag groeien tot een vrolijk en gelukkig 
mensenkind.  
 
Ontmoeting met koffie of thee 
Voorlopig is het geen koffie of thee drinken op de 
donderdag. 
 
40 dagen boekje 2021 – Thema: “Ik ben er voor jou” 
U kunt voor het nieuwe 40-dagen boekje 2021 een 
bijdrage aanleveren. Welke Bijbeltekst is voor u 
hoopgevend in deze coronatijd? De 40 dagentijd 
begint al op 17 februari, dus u moet snel aan de slag. 
Als u mee wilt doen of vragen heeft dan kunt u 
contact opnemen met Jos van Keulen per email  via 
vkeulen6@zeelandnet.nl of telefonisch 06-48350211. 
Uw bijdrage kunt u uiterlijk 19 januari inleveren op 
het emailadres: 40dagen@pknbm.nl 

DENKT U BIJ HET ONLINE MEEVIEREN VAN DE 
DIENSTEN AAN DE COLLECTES VOOR DE DIACONIE EN 
DE KERKRENTMEESTERS. UW ONDERSTEUNING IS NU 
ZEKER MEER DAN WELKOM 
 
Online collecteren 
In de kerk zijn maar een beperkt groepje 
medewerkers aanwezig en dat levert in de collecte 
niet zoveel op. Voor de gemeenteleden, die willen 
deelnemen aan de collecte kan dat door een bijdrage 
over te boeken op de bankrekening van het college 
van kerkrentmeesters: NL 77 RABO 0373 716 389. 
De kerk heeft uw ondersteuning heel hard nodig.  
 
 
 
 
 

Collecte voor Stichting Door 10 januari 
Iedereen heeft recht op een plek in de samenleving. 

Ook als je met justitie in aanraking bent geweest. 
Dan is DOOR er met persoonlijke ondersteuning na 
detentie of opname in een kliniek. Bij DOOR wordt 
gewerkt aan een nieuwe start in het leven. Dat kan op 
verschillende manieren. DOOR staat voor ‘Samen 
door’: ‘Door met je leven, je ambitie en met wie je 
bent’. De begeleiding is op maat, dus persoonlijk 
afgestemd. Er kan met beschermd wonen en aan huis 
worden begeleid of door dagbesteding. Dat zijn 
activiteiten die helpen de draad weer op te pakken. 
Men gaat aan de slag met wonen en werken, en men 
leert hoe je omgaat met bijvoorbeeld relaties, 
financiën en verslaving. Het hulpaanbod draagt bij aan 
een veiligere maatschappij. Wanneer de stap naar 
zelfstandigheid na beschermd wonen traject nog te 
groot is, dan wordt niet losgelaten. U kunt uw bijdrage 
voor Stichting Door overboeken op  de rekening van 
de diaconie: NL 21 RABO 0314 468 536. 
 
Filmavond 
Voor zondagavond 10 januari was een filmavond in 
het programma van de kerkelijke activiteiten 
opgenomen. Helaas kan deze avond door alle 
maatregelen in verband met de corona-pandemie niet 
doorgaan.  
 
Voor de kinderen 10 januari 
Vandaag lezen we verder in de verhalen over Jezus. 
Hij is dan al een groot mens, volwassen. Ook Jezus is 
gedoopt, misschien net als jij. En er gebeurde nog iets: 
de hemel ging open. Luister naar het verhaal op: 
https://www.kindopzondag.nl/digitaal/ 
Vraag een inlogcode via nevendienst@pknbm.nl als je 
al het materiaal wil gebruiken. Of kijk op 
https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-c/doop-van-
de-heer-jaar-c/extras/kleurplaat-de-doop-van-
jezus.html voor andere verwerkingsideeën. 
 

 
Kijk ook eens op de website: www.pknbm.nl 
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