
WEEKBRIEF 14 maart 2021 

 
BIJEEN 

 
Straks bijeen, als de dreiging voorbij is. 
Straks bijeen, het verdriet van de baan. 
Weer bijeen, zonder afstand te houden, 

opgetogen: de morgen breekt aan. 
 

Samen zullen we danken en zingen. 
Samen breken we brood, delen wijn. 
Wij omhelzen elkaar weer met vrede: 

een gebaar dat bijzonder zal zijn. 
 

En we steunen elkaar en beloven, 
na het leed dat we hebben doorstaan 
dat wij zien wat het nieuwe betekent 
en daar zinvol mee om zullen gaan. 

 

En ik hoop dat we zullen ervaren, 
In geloof dat de liefde ons leidt: 

Voor elkaar en voor moeder aarde 
goed te zorgen nu en altijd. 

 
Dienst op 14 maart 2021 
Aanstaande zondag is een dienst met maximaal 30 
bezoekers. Het aantal medewerkers voor de zang is 
tot vier personen beperkt. Het moderamen is van 
mening dat de risico’s aanvaardbaar zijn om een 
dienst in de Odulphuskerk Meliskerke op een 
verantwoorde wijze te houden. Voor de mensen, die 
niet in de gelegenheid zijn de dienst fysiek te kunnen 
bijwonen, zal de dienst ook digitaal worden 
aangeboden. Zondag is de vierde zondag in de 
veertigdagentijd. De kerkdiensten kunt u op de 
gebruikelijke tijden direct volgen op 
www.kerkdienstgemist.nl en ook via een directe link 
op onze website www.pknbm.nl (plaatje met de 
kerken op de openingspagina), maar het kan ook op 
een later tijdstip.  

Huisregels op een rij: 

 Kerkdiensten met maximaal 30 bezoekers 
exclusief medewerkers. 

 Geen koffie na de dienst. 

 Geen zang door gemeenteleden 

 Medewerking van vier zangers. 

 Kindernevendienst en crèche op verzoek. 

 Aanmelding is verplicht. 

 Bezoek van de kerkdienst op uitnodiging. 

 Diensten zijn te beluisteren en te bekijken via 
´kerkdienstgemist.nl´. 

 In acht nemen van de huisregels verplicht. 

 Mondkapjes bij binnenkomst en naar buiten 
gaan is verplicht. Als u zit mag het af. 

 

Vacature 
Ouderling / pastoraal medewerk(st)er 
 
Ontmoeting met koffie of thee 
Voorlopig is het geen koffie of thee drinken op de 
donderdag. 
 
Vespers 
Afgelopen donderdag was de vierde vesper vanuit de 
Michaëlskerk in Koudekerke. U kunt de vesper direct 
volgen of ook op een later tijdstip terugkijken . 
Aanstaande donderdag 18 maart is de vesper vanuit 
de Odulphuskerk in Meliskerke om 19.00 uur. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn vorige week bezorgd bij de heer Jan 
Jacobse. De bloemen gaan deze week, met een groet 
namens onze gemeente naar mevrouw E. Jakobsen-
Verhage. 
 
Online collecteren 
In de kerk kunt u weer uw bijdrage in de collectezak 
bij de uitgang deponeren. De gemeenteleden die de 
dienst nog niet bij kunnen worden, kunnen aan de 
collecte deelnemen door een bijdrage over te boeken 
op de bankrekening van het college van 
kerkrentmeesters: NL 77 RABO 0373 716 389. 
 
14 maart 2021 4e zondag van de veertigdagentijd 
Binnenlands diaconaat - ondersteuning arme regio’s 
Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In 
regio’s als Groningen, Limburg en andere gebieden 
aan de rand van ons land, zijn de armoedecijfers 
schrikbarend hoog. Armoede gaat hier vaak over van 
generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn 
weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te 
vangen. Kerken willen graag helpen bij alle problemen 
die hiermee samenhangen. Ze starten initiatieven als 
voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten 
kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en 
zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding 
naar school hoeven. De kerken zelf zijn echter vaak 
klein en hebben niet veel financiële middelen. Met uw 
bijdrage maakt u het mogelijk dat Kerk in Actie kerken 
in deze regio’s begeleidt en ondersteunt in hun 
diaconale taak. Geef aan de collecte of maak uw 
bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 ten name 
van Kerk in Actie onder vermelding van Diaconaat 
Nederland, of doneer online. Hartelijk dank! 
 
 
 
 
 

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


Paasgroetenactie 2021 
Als u mee wilt doen, dan graag zo snel mogelijk een 
bericht sturen naar diakenen@pkn.nl. Volgende week 
worden ze verdeeld over de gevangenissen.  
 
Omzien naar elkaar 
Indianenverhaal  
Een bijbel hadden ze er niet voor nodig: de Indianen 
die in de Great Spirit, de Grote Geest geloofden. Want 
die Geest leerde ze een diepe eerbied voor alles wat 
leeft. En ik denk weleens dat ze ons daarmee lang 
geleden al zo ver vooruit waren dat we vandaag nog 
wat van ze kunnen leren, als we wegen zoeken om de 
coronacrisis voorbij te komen. Want die crisis is niet 
alleen maar domme pech. Ze is ook een gevolg van 
ons eigen handelen en het geloof dat ons daarbij 
drijft. En dan bedoel ik het geloof in het Grote Geld. 
Want daar is alles mee te koop, denken we. En 
daarom moet daar ook alles voor wijken. Desnoods 
hele bossen, om maar iets te noemen, ook al heten 
die niet voor niets de longen van de aarde. Maar de 
Indianen wisten beter. Voor hen was iedere bóóm een 
long. En natuurlijk heeft een mens ook hout nodig. 
Maar weet dan wel wat je doet als je daar een boom 
voor omhakt. Want die boom is niet je eigendom. Die 
boom is van de aarde. En de aarde is van iedereen. Of 
zoals een Indiaanse spreuk het zei: ‘De aarde hebben 
wij mensen niet van onze ouders gekregen, wij 
hebben haar te leen van onze kinderen’. Met andere 
woorden: de aarde is geen erfgoed, niet de 
nalatenschap van ons voorgeslacht, maar het 
leengoed van ons nageslacht. En wat je léént, dat je 
moet je ooit een keer teruggeven. En dus die kinderen 
zijn ons richtsnoer. Dat is al meteen de éérste wijsheid 
van deze spreuk: dat we vooruit moeten kijken, om 
goed te leven moeten denken aan al wie ná ons 
komen. Dus niet denken: wie dan leeft, wie dan zorgt. 
Of: de mens vindt vanzelf wel weer een oplossing. En 
al helemáál niet: na ons de zondvloed. Dat kunnen 
alleen egoïsten denken. Maar fatsoenlijke, beschaafde 
mensen hebben ook oog voor hun naaste. En echt 
wijze mensen zien die naaste niet alleen in hun 
tijdgenoten, maar ook al in de mensen van morgen. 
Want alle mensen samen vormen één geheel. En dat 
geheel maakt weer deel uit van de aarde. En de mens 
heeft daarop een speciale plaats. Dat is waar. Maar hij 
is zeker niet de enige. Sterker nog: zijn glorie zit hem 
nu juist in de zorg voor al het andere. Vanaf de grond, 
het water en de lucht tot en met de bloemen, de 
bomen en de dieren. Want dat is de twééde wijsheid 
in die spreuk: dat ook dát een geheel is, een 
samenhangend leefsysteem. En zou het juist nu niet 
de tijd zijn om dat dubbel te onderstrepen? Ik denk 
het wel. Want dat leefsysteem hebben we zelf ernstig 
verstoord. En daarom is de pandemie - behalve een 
lot - ook een opgave om het morgen anders te doen. 
En het kán ook anders. In de kracht van de Grote 

Geest - of hoe we hem of haar maar noemen. De 
adem van de Schepper die als een vogel op een 
nieuwe wereld broedt. 
Mevrouw Koos Brasser-Bierens is onlangs verhuisd 
van de Schuitvlotstraat, Biggekerke naar Simnia in 
Domburg. Wij wensen haar daar nog een mooie tijd 
toe. 
 
LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN 
VIERDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 
Tekst bij de schikking: Kleding verzamelen en kleding 
delen is iets wat heel veel gedaan wordt. Wat je met 
kleding biedt, is waardigheid en warmte. Voor deze 
schikking worden de glazen bekleedt met wol of touw. 
Een dik touw accentueert de open hartvorm. In de 
glazen plaatsen we bloeiende bloesems. Deze vallen 
naar elkaar toe zodat er een soort van’ luchtig 
geweven kleed’ ontstaat 
 
Actie van de diaconie 
Een leuke attentie met de paasdagen. Een 
paasmandje voor € 2,50 per stuk of twee voor € 4,50. 
De opbrengst is bestemd voor ons jaarproject. Voor 
bestellingen kunt u bellen 0118-562679 of 
06-48350211. U kunt ook een berichtje sturen naar 
diakenen@pknbm.nl. Graag bestellen vóór 26 maart. 
 
Voor de kinderen 14 maart 
Vandaag horen we een heel bijzonder een verhaal uit 
het leven van Jezus. Het gaat over delen. Uitdelen. 
Verdelen. Luister naar het verhaal op: 
https://www.kindopzondag.nl/digitaal/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kijk ook eens op de website www.pknbm.nl

diakenen@pkn.nl.
mailto:diakenen@pknbm.nl
https://www.kindopzondag.nl/digitaal/
https://www.pknbm.nl/


 


