
WEEKBRIEF 13-12-2020 
 

Adventsgebed 
 

Almachtige God, alstublieft, alstublieft, 

laat niet toe,dat Uw wereld nog langer vernield wordt, 

laat niet toe, dat het leven van mensen ineenstort, 

dat het zwaard van de honger de aarde doorklieft. 

Alstublieft, alstublieft God, verbied in Uw Naam, 

dat mensen elkaar van het leven beroven, 

en dat ze vervolgen wie in U geloven, 

dat kind'ren van uitputting dood zullen gaan. 

O God, Die de nood van Uw schepselen ziet, 

zend nog eens Uw Zoon naar de stervende aarde, 

zend Hem als het Licht, dat het duister nooit spaarde, 

de Sterke, Die 't zwakke in liefde bewaarde, 

de Eeuwige, Die ons de tijd openbaarde, 

de Vorst, Die ons eindelijk vrede gebiedt! 

 
 

Dienst 3e adventszondag-13 december 2020 
Waken, wachten en verwachten. 
Zondag is de derde adventszondag. Dan zal de derde 
adventskaars worden aangestoken. Nog steeds  
mogen niet meer dan 30 personen komen. U kunt de 
dienst direct rechtstreeks beluisteren op 
www.kerkdienstgemist.nl. Het dringende verzoek om 
als u een uitnodiging heeft ontvangen aan te geven of 
u wel of niet komt. De uitnodiging is 24 uur geldig en 
bij niet reageren vervalt de uitnodiging. Belangrijk is 
dus om de emailberichten in de gaten te houden. Het 
kan zijn dat u door een of andere oorzaak wel 
aangemeld bent, maar toch niet kan komen, meld u 
dan af, dan kan een ander voor u in de plaats komen. 
U kunt het zelf wijzigen. 
 
Adventserie – Op zoek naar het licht.  
De gemeenschappelijke online viering Geloof in 
Zeeland is zondag vanuit de Katse Kerk in Kats.  Het 
thema is “op zoek naar het licht”. Deze dienst wordt 
opgenomen in samenwerking met Omroep Zeeland. 
Voorgangers: ds. Karin van de Broeke uit Wissekerke 
en ds. Peter Broere uit Tholen. Het programma is van 
9.00 uur tot 12.00 uur doorlopend te zien bij Omroep 
Zeeland TV en Omroep Zeeland-website. Het 
programma kan later ook worden teruggezien op deze 
website, evenals via Omroep Zeeland. 
 

 
Afspraken voor de diensten in onze gemeente: 

 Kerkdiensten met maximaal 30 bezoekers 
exclusief medewerkers. 

 Geen koffie na de dienst. 

 Niet zingen tijdens de dienst 

 Medewerking van enkele zangers. 

 Kindernevendienst en crèche op verzoek. 

 Aanmelding is verplicht. 

 Bezoek van de kerkdienst kan enkel op 
uitnodiging. 

 Dienst kunt u meemaken via 
www.kerkdienstgemist.nl 

 Bijzondere diensten worden met beeld 
opgenomen en zijn op een later tijdstip 
beschikbaar op ´kerkdienstgemist.nl´ 

 In acht nemen van de huisregels verplicht. 

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

 
Aanmeldsysteem 
Als u een keer een kerkdienst wilt bezoeken dan moet 
u zich aanmelden. U kunt dit doen met de volgende 
link: 
https://app.kerktijd.nl/member/register/d03e2a6c-
fdf3-4576-a9c2-2697ad22b653 
U moet daar eenmalig een zelf te verzinnen 
wachtwoord invullen, u heeft dat daarna niet meer 

nodig. Ter controle van het e-mailadres krijgt u 
een e-mail met een link ter verificatie. U kunt de link 
ook vinden op de website van de kerk. Als u eenmaal 
aangemeld bent, dan kunt u een uitnodiging voor de 
dienst krijgen volgens een roulatiesysteem. 
 
Ontmoeting met koffie of thee 
Nu de maatregelen rondom corona wat zijn 
versoepeld, kan weer met een paar mensen in ’t 
Klokuus koffie of thee worden gedronken op 
donderdagochtend. Als u wilt komen neem dan 
contact op met Ria Verstraate: telefoonnummer: 
0118-551536 of doe een berichtje naar het 
emailadres: jariver@zeelandnet.nl. 
In Meliskerke is op donderdagmiddag 7 januari weer 
koffiedrinken. Neem daarvoor contact op met Klazien 
Matthijsse: telefoonnummer 0118-561495. 
 
Online collecteren 
In de kerk wordt weer gecollecteerd. Voor de 
gemeenteleden, die niet in de kerk kunnen komen, 
maar wel willen deelnemen aan de collecte kan dat. U 
kunt uw bijdrage overboeken op de bankrekening van 
het college van kerkrentmeesters: 
NL 77 RABO 0373 716 389. De kerk heeft uw 
ondersteuning nodig. 
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Collecte diaconie-Amnesty International 
Amnesty International streeft naar een wereld waarin 
iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en 
andere internationale mensenrechteninstrumenten. 
Wij zien een wereld voor ons waarin: 

 Iedereen zijn/haar mensenrechten kent en 
kan opeisen 

 Mensenrechten en gerechtigheid genoten 
worden zonder discriminatie 

 Mensen beschermd worden tijdens conflicten 
en crises 

 Schenders van mensenrechten ter 
verantwoording worden gebracht 

Om dit te bereiken is Amnesty International een 
mondiale beweging die mensenrechten verdedigt 
voor iedereen. Kunt u niet in de kerk deelnemen aan 
de collecte, dan kunt u een bedrag overboeken op de 
rekening van de diaconie: NL 21 RABO 0314 468 536 
 
Omzien naar elkaar 
Van Leonard Boogaard horen we positieve berichten. 
Hij scharrelt weer al in en om het huis. Leonard hou 
vol! We denken in deze donkere dagen rond kerst aan 
allen die het niet meer zo zien zitten. Laten we oog en 
oor hebben voor elkaar en naar elkaar omzien. 
Zo kort na het overlijden van haar man Jan moest 
Jannie Simonse-Schreijenberg, Biggekerke verlaten. 
Voor haar is een plekje gevonden in een kleinschalige 
voorziening. Zij woont nu Clasinastraat 10, 4341 ER 
Arnemuiden. Wij hopen dat ze zich snel thuis mag 
voelen in de nieuwe omgeving en wensen haar nog 
mooie jaren toe.  
   
Bloemengroet 
De bloemen van vorige week zondag zijn bezorgd bij 
de heer Klaas de Buck, Biggekerke. De bloemen gaan 
deze week, met een groet namens onze gemeente 
naar mevrouw J.A. de Buck-Polderdijk, Dorpsstraat  
32, Meliskerke. 
 
Kerstattenties 
De diaconie wil weer kerstattenties verzorgen voor de 
ouderen en de zieken op onze dorpen. Helaas kan het 
gezamenlijk inpakken niet doorgaan. Wel hopen we 
dat u wilt helpen met het bezorgen. U kunt de 
kerstattenties ophalen in dorpshuis Onderdak in 
Biggekerke op zaterdag 19 december om 10.30 uur. 
Wat niet opgehaald is gaat mee naar de Odulphuskerk 
waar u zondag na de dienst ook de gelegenheid heeft 
om daar kerstattenties op te halen. Het zou fijn zijn als 
de kerstattenties begin van de week bezorgd zijn. Bij 
voorbaat dank voor uw medewerking.  
 
 
 

Soepactie  
In december zal bruine bonensoep worden gekookt. 
Op verzoek  kunt u ook een vegetarische 
pompoensoep bestellen.   
------------------------------------------------------------------------ 
Ja, ik wil graag soep bestellen en kom deze zelf 
afhalen in het dorphuis Onderdak en doe dit strookje 
vóór 14 december in de brievenbus op een van de 
volgende adressen: Dorpsstraat 52, L. Simonsestraat 
17, Vliedberg 4, Schuitvlotstraat 56 of in Meliskerke: 
Jan Vaderstraat 21. U kunt uw bestelling ook mailen 
naar diakenen@pknbm.nl 
 
…….. liter(s) pompoensoep (vegetarisch) 
 
…….. liter(s) bruine bonensoep  
Ophalen zaterdag 19 december  11.00-12:00 uur 
 
Naam:……………………………………….. 
Adres:……………………………………….. 
Telefoonnummer:……………………… 
Ik kan de soep niet zelf ophalen. Graag bezorgen. 
(alleen als u niet in staat bent om het op te halen) 
------------------------------------------------------------------------ 
Voor de kinderen – 13 december 
Maria en Elisabeth verwachten allebei een kindje! Dat 
Beste Nieuws horen de kinderen in de 
kindernevendienst. Op het officiële leesrooster staat 
het visioen van Jesaja. De podcast van dit 
kinderverhaal is te beluisteren op: 
https://www.kindopzondag.nl/digitaal/ Wilt u thuis 
het kindernevendienstmateriaal gebruiken? Vraag een 
inlogcode via nevendienst@pknbm.nl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adventsbode 
Er zijn al twee hele mooie berichten voor de 
Adventsbode van 13 december. Heeft u ook nog een 
bijdrage met Goed Nieuws die u (anoniem) wil delen?  
Stuur uw Beste Nieuws voor zaterdag 12.00 uur naar 
nevendienst@pknbm.nl of lever uw bijdrage op papier 
in bij de Valkenburgstraat 8, Meliskerke. 
 
 

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