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PINKSTEREN 2021 
 

 
 

Vuur! 
 
Heeft u een navigatiesysteem in de auto? Ideaal zo’n 
apparaat. Luister goed naar de aanwijzingen en je 
komt precies op jouw bestemming. Dat ging vroeger 
anders en soms met de kaart op schoot. De 
aanwijzingen links of rechts werden helaas nogal eens 
genegeerd! 
Als je onderweg bent, dan zie je niets van alle 
technische details die ervoor zorgen dat je het 
navigatiesysteem kunt gebruiken. Je ziet en hoort 
enkel de aanwijzingen. Zo is het ook met de Heilige 
Geest, je ziet het niet maar als je stil bent en goed 
luistert kunt je de aanwijzingen zien en horen. Hoe? 
Door iets wat je in de Bijbel leest, door een lied wat je 
aanspreekt, iets wat iemand tegen je zei of een zachte 
stem in je hart.  
Met Pinksteren wordt de Geest zichtbaar door vuur. 
Vuur verlicht en verwarmt. Alsof je een lamp aandoet 
in een donkere kamer. Je ziet opeens alles helder, 
maar je ziet ook dingen die niet zo mooi zijn, die je 
moet opruimen. Tijd voor de schoonmaak. Op een 
mooie avond steek je de vuurkorf aan als het wat fris 
begint te worden. Als je het dan te koud hebt, ga je 
dichter bij het vuur zitten. Het vuur houdt je lekker 
warm. Gods Geest verwarmt je hart.  
 
Ssst. Zet je tv of mobiel uit en luister: God praat tegen 
je…………. 
 
Dienst 23 mei 2021 - Pinksteren 
De pinksterdienst is zondag 23 mei weer in de 
Odulphuskerk, Meliskerke. De dienst begint om 10.00 
uur met 30 bezoekers en vier zangers. Als u 
overweegt om een dienst te bezoeken, dan moet u 
eerst bekend zijn in het aanmeldsysteem. Daarna kunt  
 

 
 
 
u een uitnodiging voor de kerkdienst ontvangen U 
kunt zich aanmelden via de volgende link:  
https://app.kerktijd.nl/member/register/d03e2a6c-fdf3-

4576-a9c2-2697ad22b653.  
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.  
 
Algemene coronaregels 
Bij de bezoekers van de kerkdiensten merken we dat 
de basisregels rondom corona slecht worden 
nageleefd. Wij willen u er met klem op wijzen de 
maatregelen serieus te nemen niet alleen voor uzelf 
maar ook voor de ander. 

 HOUDT 1,5 AFSTAND  

 DRAAG HET MONDKAPJE OP DE JUISTE 
MANIER 

 VUL IN DE KERK DE ZITPLAATSEN VAN 
ACHTERAFAAN  

 VERMIJD FYSIEK CONTACT 

 GEEN HANDEN SCHUDDEN 

 BLIJF THUIS BIJ KLACHTEN 
 
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. 

 
Beroepingswerk 
De beroepingcommissie heeft aan de kerkenraad een 
voorstel gedaan voor een te beroepen predikant voor 
onze gemeente. De kerkenraad heeft de voordracht 
overgenomen en heeft dan ook het voornemen een 
beroep uit te brengen op Ds. G. Kwakkel. Verdere 
informatie krijgt u op korte termijn over de 
voordracht en hoe de procedure zal zijn om de 
gemeente hierin te betrekken. 
 
 
 

https://app.kerktijd.nl/member/register/d03e2a6c-fdf3-4576-a9c2-2697ad22b653
https://app.kerktijd.nl/member/register/d03e2a6c-fdf3-4576-a9c2-2697ad22b653
https://www.kerkdienstgemist.nl/
https://www.pknbm.nl/


Bloemengroet 
De bloemengroet is vorige week gegaan naar de 
familie Koets-Wisse in Biggekerke. De bloemen gaan 
deze week, met een groet namens onze gemeente 
naar mevrouw Jannie Lampert-Geschiere. 
 
Omzien naar elkaar 
Solidariteit, elkaar helpen, zorg voor wie kwetsbaar 
zijn, je zou nog bijna opgeven voor je eraan begonnen 
was. Maar we hoeven het niet allemaal uit onszelf te 
halen. Gods belofte is er: Ik zal hen eensgezind 
maken, ik zal hen een nieuwe geest geven, hun 
versteende hart vervangen door een levend hart. God 
geeft ons kracht. Willen wij die kracht eigenlijk wel 
ontvangen? Staan we er voor open? Of houden we 
toch liever vast aan oud vertrouwd, zoeken we het 
zelf wel uit? Is dat misschien wel elk jaar opnieuw de 
spannende vraag bij Pinksteren? Die Geest, die ons is 
beloofd, durven we, kunnen we ons daarvoor open 
stellen? 
 
Afgelopen zondag is Jo Matthijsse, L. Simonsestraat 4, 
Biggekerke met spoed opgenomen in het ziekenhuis. 
In Rotterdam hebben de doctoren een stolsel weg 
kunnen halen. Het was en is een spannende week 
voor Jo en zijn gezin. Na enkele dagen in het 
ziekenhuis te zijn opgenomen, mocht hij naar huis 
waar hij verder moet revalideren. Wij wensen hem 
daarbij sterkte toe.  
Coby Davidse is in huis ongelukkig gevallen en moet 
voor revalidatie opgenomen worden in Ter Reede, 
Vlissingen. Wij wensen ook haar sterkte en goede 
moed. Haar adres is afdeling 25 kamer 9. 
 
Online collecteren 
In de kerk kunt u uw bijdrage in de collectezak bij de 
uitgang deponeren. De gemeenteleden die de dienst 
nog niet bij kunnen wonen, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 mei Zending 
Bijbelcompetitie in Egypte stimuleert Bijbellezen. 
In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld 
voor een eigen bijbel. Het Egyptisch 
Bijbelgenootschap deelt daarom losse Bijbelboeken 
uit in het kader van de jaarlijkse bijbelcompetitie voor 
kinderen. Samen met hun ouders lezen de kinderen 
een Bijbelboek, beantwoorden vragen en maken een 
opdracht. Tijdens een groot festival op verschillende 
plekken in Egypte wordt de competitie afgesloten met 
een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben 
geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bijvoorbeeld 
een geïllustreerde bijbel. Met uw bijdrage steunt u 
het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en 
wereldwijd. Geef aan de collecte of maak een bijdrage 
over op NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk 
in Actie onder vermelding van collecte 
Pinksterzending. Meer informatie op 
http://www.kerkinactie.nl/bijbelcompetitie 
 
Voor de kinderen 23 mei 
Jezus wil dat wij doorgaan met het werk van God, nu 
Hij in de hemel is. Hoe kunnen wij dat doen? Met de 
hulp van de Heilige Geest. Vandaag vieren wij dat wij 
geholpen worden door de Geest. 
Luister maar hoe dit verhaal in de Bijbel staat. 
https://www.kindopzondag.nl/digitaal/ Misschien heb 
je deze dagen tijd (en het materiaal) om een 
windmolentje te maken. 
https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-c/pinksteren-
jaar-c/extras/een-windmolentje-vouwen.html 
Wat we nu vieren met Pinksteren wordt ook uitgelegd 
in dit filmpje : Pinksteren uitgelegd met LEGO. 

 
 

 
 
 

Kijk ook eens op de website www.pknbm.nl 
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