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SCHIETGEBEDJES 
 

’t Zijn van die kleine gebedjes, 
zonder dat iemand het ziet, 

waarin je de Vader laat weten 
wat ied’re dag weer geschiedt. 

Een buurman zegt je zijn zorgen: 
‘k hoop dat het goed gaat met mij, 

een ander zegt onder tranen: 
‘k voel me gewoon niet zo blij! 

 
’t Zijn van die kleine gebedjes, 
die door de eeuwigheid gaan, 

waarmee je and’ren laat weten: 
Ik zal wel achter je staan! 

Zonder je handen te vouwen, 
zeg je wat velen bezwaart, 

waardoor een kracht wordt gegeven, 
die hij of zij dan ervaart. 

 
‘t Zijn van die kleine gebedjes, 

wat onbeholpen en stil, 
die God met aandacht beluistert 

en nooit genoeg horen wil. 
Bid ze van ’s morgens tot ’s avonds 

met een bewogen gemoed 
en zeg dan tegen de ander, 

Het komt beslist wel weer goed! 
 

 
 
Dienst van 25 april 2021 
Aanstaande zondag 25 april is de dienst weer 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.  

 
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. 

 
Omzien naar elkaar 
Pastoraat in onze kerkgemeente is in eerste plaats het 
omzien naar elkaar in het dagelijkse leven. Op basis 
van ons geloof zijn we met elkaar verbonden en geven 
we zorg aan wie dat nodig heeft. Voor het meeleven 
met elkaar zijn ouderlingen en pastorale medewerkers 
actief. Maar meeleven is ook een 
verantwoordelijkheid van de gehele kerkgemeente. 
Onze bijzonder aandacht gaat uit naar de mensen, die 
ziek en/of eenzaam zijn en degenen die verdriet 
hebben omdat een dierbare uit familie-, vrienden- of 
kennissenkring is overleden. Alle gemeenteleden die 
aangeven dat er behoefte is aan een pastoraal bezoek 
worden bezocht. Schroom niet maar geef aan als u 
een pastoraal bezoek thuis (of als het lekker weer is in 
de tuin) wilt ontvangen. 
 
Beroepingscommissie 
Biggekerke/Meliskerke blijkt voor een predikant een 
aantrekkelijke standplaats te zijn ondanks dat maar 
een 75% dienstverband aangeboden kan worden. Er 
hebben zes kandidaten gereflecteerd en al snel bleek 
dat een keuze niet gemakkelijk was. Daarom besloten 
we met drie kandidaten nader kennis te maken. 
Inmiddels hebben wij twee sollicitanten ontmoet en 
zien wij zaterdag 24 april de derde sollicitant. Om 
besmettingsgevaar te vermijden worden de 
gesprekken tijdens een bos- en duinwandeling 
gevoerd waartoe de beroepingscommissie zich in drie 
groepjes heeft verdeeld die afzonderlijk de door hen 
voorbereide vragen stellen. Dit blijkt goed te werken. 
Na afloop wordt er nog een kop koffie gedronken 
waarna de predikant vertrekt en de 
beroepingscommissie de middag evalueert. De 
beroepingscommissie verwacht rond het einde van de 
maand de voorbereidende werkzaamheden af te 
ronden. 
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Bloemengroet 
De bloemen zijn vorige week namens onze gemeente 
bezorgd bij de mevrouw L. de Klerk-de Visser in 
Meliskerke. De bloemen gaan deze week, met een 
groet namens onze gemeente naar mevrouw Gré 
Kodde. 
 
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 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. 
 
25 april Binnenlands diaconaat 
Vrolijkheid in asielzoekerscentra 
Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor 
geweld en onderdrukking. Ze hebben vaak nare 
ervaringen achter de rug. In asielzoekerscentra 
wachten ze op de beslissing of ze in Nederland mogen 
blijven. Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc’s 
wekelijks het KunstLab, met creatieve activiteiten 
zoals dans, theater, muziek, film en fotografie voor 
kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren 
ontdekken en ontwikkelen hun talenten. Kunst en 
creativiteit versterken hun veerkracht en 
zelfvertrouwen. Met steun van Kerk in Actie is het 
Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-
bewoners ook in de schoolvakanties creatieve 
workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke 
presentatie voor bewoners van azc’s worden de 
workshops afgesloten. Met uw bijdrage steunt u 

diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het 
Vakantie KunstLab voor kinderen en jongeren in azc’s. 
Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op 
NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie  
onder vermelding van De Vrolijkheid. Meer informatie 
op www.kerkinactie.nl/vrolijkheid  
 
Huis-vol-muziek 
Volgende week zondag 2 mei wordt een huis-vol-
muziek in de Catharinakerk, Zoutelande om 16.30 uur 
opgenomen. U kunt het huis-vol-muziek direct 
meevieren of eventueel op een later tijdstip. 
 
Voor de kinderen 25 april 
Elke zondag denken we aan wat Jezus voor ons 
betekent. Vandaag met het verhaal over de Goede 
Herder. Luister naar: 
https://www.kindopzondag.nl/digitaal/ Er zijn meer 
verhalen in de Bijbel over de Goede Herder. Psalm 23 
bijvoorbeeld: 
https://www.youtube.com/watch?v=LBhvM6nQQwM  
Hoe wil jij dit verhaal verwerken? Door een tekening 
te maken? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kijk ook eens op de website www.pknbm.nl 

http://www.kerkinactie.nl/vrolijkheid
https://www.kindopzondag.nl/digitaal/
https://www.youtube.com/watch?v=LBhvM6nQQwM%20
https://www.pknbm.nl/

