
WEEKBRIEF 15-11-2020 
 

Maar ik had de liefde niet……… 
 

Al had ik 
een huis 
met venster op de zee 
en een 
open haard 
met levendige vlammen. 

 
Maar ik had de liefde niet 

mijn ramen zouden beslaan 
ik had geen uitzicht 

en er zou 
geen licht uitstralen 

mijn haard 
zou wél branden 

maar geen warmte geven 
 
al bezat ik 
de meest 
luxueuze auto 
volledig geautomatiseerd 
 

maar ik had de liefde niet 
mijn bezit 

veranderde in 
een gevaar op de weg 

in het wilde weg 
gifgassen achterlatend 

 
 
al had ik 
een groot aantal vrienden 
om mee uit te gaan 
en plezier te maken 
 

maar ik had de liefde niet 
mijn hart bleef eenzaam 

want een hart zonder liefde 
vindt geen weerklank 

 
daarom  
vraag ik U, Heer 
help mij 
om het meeste 
en mooiste wat U bood 
- de liefde – 
in mijn hart te bewaren 
te voeden 
en er rijkelijk van te delen. 

 
 
 
 

 
Nog geen koffie of thee…….. 
Het koffiedrinken op donderdag in ’t Klokuus, 
Biggekerke en de Odulphuskerk, Meliskerke gaat tot 
nader bericht niet door. 
 
Zondagse viering  
Het rouleren van de maximaal 30 bezoekers van de 
kerkdienst gaat goed. Het komt niet altijd helemaal 
uit, maar het uitnodigingssysteem houdt bij wanneer 
u een keer de dienst heeft bezocht.  
Het dringende verzoek om te reageren als u een 
uitnodiging heeft ontvangen of u wel of niet van de 
uitnodiging gebruik wilt maken en als de aanmelding 
voor meer mensen is gedaan hoeveel mensen er 
komen. U kunt de dienst hoe dan ook rechtstreeks 
beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl  
 
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 is te volgen via 
www.kerkdienstgemist.nl 

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

 Voorlopig gelden deze afspraken tot en met 
zondag 15 november. 

 In acht nemen van de huisregels verplicht. 

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

 
Aanmeldsysteem 
Al verschillende weken wordt met een 
aanmeldsysteem gewerkt. Veel mensen, die een 
kerkdienst willen bezoeken hebben zich aangemeld. 
Als u dit alsnog wilt doen, dan kunt u zich aanmelden 
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. 
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Omzien naar elkaar 
Leonard Boogaard moet helaas nog langer in het 
ziekenhuis in Antwerpen blijven. Wij hopen en bidden 
dat het toch de goede kant op mag gaan. Wij denken 
ook aan de mensen, die  eenzaam zijn, verdriet 
hebben of ziek zijn. 
 
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. 
 
Collecte diaconie 15 november  Kledingbank 
Stichting Kledingbank Zeeland is een non-profit 
organisatie die gratis kleding verstrekt aan mensen die 
het zelf niet meer kunnen betalen. Het streven is om 
hen te voorzien van moderne, nieuwe of zo-goed-als-
nieuwe kleding. Sinds de opening van ons 
uitgiftecentrum in Middelburg in 2012 zijn meer dan 
negenduizend klanten geholpen, waarvan ongeveer 
de helft kinderen zijn onder de 18 jaar. Dit houdt in 
dat er al meer dan 15.500 kledingpakketten zijn 
uitgedeeld. De Kledingbank wordt draaiend gehouden 
door het toegewijde werk van ongeveer 100 
vrijwilligers. Begin 2020 is De Beurs opgezet met zo'n 
500 m² aan verkoopruimte. Deze verkoopbeurs is voor 
iedereen toegankelijk en men kan voor een gering 
bedrag kleding aanschaffen. Wilt u een bedrag aan de 
collecte bijdragen en het over willen boeken, dan 
graag op de bankrekening van de diaconie: 
NL 21 RABO 0314 468 536.  
 
Bloemengroet 
De bloemen van vorige week zondag zijn bezorgd bij 
mevrouw E. Boone-Verhage in Simnia, Domburg. De 
bloemen gaan deze week, met een groet namens 
onze gemeente, naar mevrouw J.J. Brasser-Bierens, 
Schuitvlotstraat 32 in Biggekerke. 
 
Vacatures in de kerkenraad 
Per 1 januari 2021 zijn veel kerkenraadsleden 
aftredend. Gelukkig willen een aantal van de 
aftredende ambtsdragers nog een periode doorgaan. 
Toch is er een vacature voor een diaken én voor een 
ouderling. Laat uw gemeente niet in de steek en 
daarom ons dringend verzoek om uzelf aan te melden 
of iemand voor te dragen als diaken of ouderling. Vele 
handen maken licht werk. Roep niet te snel, dat kan ik 
niet. Iedereen heeft talenten en mag die gebruiken. 
 
 
 
 

Soepactie (het kan nog) 
Iedereen ervaart deze Coronatijd als een snerttijd 
waarin we beperkt worden in de dingen die we graag 
doen. Door de coronatijd mogen  minder mensen in 
de kerk waardoor er ook minder collectegeld is 
opgehaald. De vraag om hulp is enorm toegenomen 
en daarom lijkt het ons goed om een soepactie te 
houden zodat er wat extra geld binnenkomt om iets 
aan de nood in de wereld te kunnen doen. 
------------------------------------------------------------------------ 
Ja, ik wil graag soep bestellen en kom deze zelf 
afhalen in het dorphuis Onderdak en doe dit strookje 
vóór 16 november 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) erwtensoep  
Ophalen zaterdag 21 november 11.00-12:00 uur   
 
…….. 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 echt niet in staat bent om het op te 
halen) 
------------------------------------------------------------------------ 
Voor de kinderen 
Je kunt alvast beginnen te werken aan het Koninkrijk 
van God, horen we vandaag. 
Hoe moet dat dan, wil je natuurlijk weten. Luister 
maar naar het voorbeeldverhaal uit Matteüs 25:31-45. 
Voor de (groot-)ouders. U heeft een login voor nodig 
voor het materiaal van KindopZondag. Vraag de 
inlogcode aan een kindernevendienstleidster. U kunt 
het verhaal ook beluisteren op: 
https://www.kindopzondag.nl/digitaal/ 
De verwerking: doe vandaag iets goeds voor een 
ander. Bijvoorbeeld: help met tafeldekken, maak een 
tekening voor iemand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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