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Al bekomen van het stormgeweld? 
Het weer kan van dag tot dag enorm verschillen. De 
ene dag regen, de volgende dag zon. Soms gaat het 
nog veel sneller en zie je op een enkele dag alle 
mogelijke weertypen voorbijkomen. Met het klimaat 
is dat heel anders. Het klimaat verandert niet van de 
ene op de andere dag. En zelfs niet binnen de termijn 
van een paar jaar. Klimaatveranderingen voltrekken 
zich eerder over eeuwen. Maar nu gaat het sneller. En 
dat kunnen we aan den lijve ondervinden. De wereld 
warmt opmerkelijk snel op. Binnen een enkele 
generatie kunnen we wel degelijk verschil zien. Denk 
aan de hete en droge zomers van de afgelopen jaren, 
of het uitblijven van ouderwetse winterkou. 
Klimaatverandering is als een onzichtbare vijand. Dat 
werd ook gezegd van het coronavirus, dat die nare 
coronacrisis veroorzaakt(e). Maar een virus kun je in 
ieder geval nog onder de microscoop zien, en de 
gevolgen zijn helaas ook maar al te bekend. 
Klimaatverandering laat zich veel moeilijker zien. Ja, 
we hadden hete en droge zomers, maar als we weer 
eens een normalere zomer krijgen, zijn we al die 
hittegolven net zo snel weer vergeten. Dan gaan we 
over tot de orde van de dag en maken we ons over 
klimaatverandering niet meer zo druk. De term 
‘onzichtbare vijand’ is dus ook met betrekking tot het 
klimaat echt op zijn plaats. De toekomst wordt dus 
bepaald door die snel opwarmende wereld. Maar ook 
door onszelf. Want de oorzaak van die opwarming is 
allang bekend. Duurzaamheid is het antwoord. Of 
mooier geformuleerd: rentmeesterschap. Gelukkig 
wordt ten diepste de toekomst door God bepaald. We 
kunnen dus ook bidden voor meer rentmeesterschap 
en rechtvaardigheid in de wereld, voor een mooiere 
toekomst voor alles wat leeft! 
Reinier van den Berg - weerman 
 
Komende dienst 
Het moderamen van de Protestantse Gemeente 
Biggekerke/Meliskerke is blij dat voor kerkdiensten de 
coronaregels inmiddels ook zijn versoepeld. Met 
ingang van dit weekend zullen geen beperkingen meer 
gelden, omdat de verplichte 1,5m afstand is komen te 
vervallen. Wel blijven de basisregels belangrijk. Voor 
kerkgangers met een kwetsbare gezondheid en de 
kerkgangers die nog graag de 1,5m afstand willen 
bewaren is dit mogelijk in het gedeelte recht 
tegenover de preekstoel. In de dienst zal nog niet 
worden gecollecteerd. De zakken blijven voorlopig bij 
de uitgang staan. Na de dienst is er de mogelijkheid 
om koffie te blijven drinken. Met nadruk wijst het 
moderamen erop dat daarbij de basisregels moeten 
worden nageleefd. Mondkapjes zijn niet meer 

verplicht, maar als u zich er prettig bij voelt dan is 
daar niets op tegen. Zondag 27 februari gaat voor 
onze eigen predikant ds. Gert Kwakkel. De 
kerkdiensten kunt u op de gebruikelijke tijden ook 
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. 
 
Veertigdagentijd - films 
Dit jaar volgt Kerkinactie in de weken naar Pasen toe 
de zogenaamde 'werken der barmhartigheid'. Wij 
volgen dat in de vespers elke week afwisselend in één 
van de drie kerken van het cluster op donderdag. 
Tevens lijkt het ons mooi om elke week samen met 
wie dat wil een film te bekijken over die werken der 
barmhartigheid (Mat 25:35-36). Behalve de eerste 
keer is het daarna elke week op maandagavond in de 
Odulphuskerk om 19.30, telkens een 'gewone' 
verrassende film passend bij het thema van die week. 
We beginnen op Aswoensdag, vanouds de start van 
de 40-dagentijd: 2 maart, dan gaat het over 'de 
hongerigen eten geven'. Daar hebben we een 
inspirerende en grappige film bij gevonden. Kom en 
zie! Opgeven mag, maar u mag ook om zeven uur 
bedenken: kom ik ga. Welkom! 
En zoals gezegd daarna elke maandagavond, tot 
Pasen. 
Hanny Langebeeke en Gert Kwakkel 
 
40-dagenboekje 
Het 40 dagen-boekje 2022 is klaar. Het thema dit jaar 
is “Alles komt goed” met een vraag- én een 
uitroepteken. Het is verrassend hoe men met het 
thema bezig is geweest. De boekjes liggen in de kerk 
vanaf de zondag vóór Aswoensdag; het begin van de 
40-dagentijd. Als u niet in staat bent om ze uit de kerk 
mee te nemen, dan kunt u terecht bij Jos van Keulen 
telefoon 06-48350211. U kunt ook een email sturen 
naar 40dagen@pknbm.nl. De drukkosten van het 
boekje zijn ongeveer twee euro, maar iedere 
vrijwillige bijdrage is welkom. Hartelijk dank aan 
iedereen die hieraan heeft meegewerkt. 
 
Bloemen 
Vorige week zijn de bloemen uit de kerk bezorgd bij 
mevrouw Ria Burgmeijer-Pont. Deze zondag gaan de 
bloemen met een groet van onze gemeente naar 
mevrouw Corrie Clarisse-Caljé. 
 
 
 
 

https://www.kerkdienstgemist.nl/
https://www.pknbm.nl/
mailto:40dagen@pknbm.nl


Ontmoeting met koffie of thee 
Iedere donderdag is weer de mogelijkheid vanaf 10.00 
uur om elkaar te ontmoeten in ’t Klokuus, Kerkplein 7 
in Biggekerke onder het genot van een kopje koffie of 
thee. 
 
Collecteren eigen gemeente 
In de kerk kunt u uw bijdrage in de collectezak 
deponeren, maar u kun ook een bijdrage overboeken 
op de bankrekening van het college van 
kerkrentmeesters: NL 77 RABO 0373 716 389. De kerk 
heeft uw ondersteuning heel hard nodig. 
 
27 februari 2022 – Mission te seafarers 
Wereldwijd zijn op schepen vele duizenden mannen 
en vrouwen werkzaam. Ook al zijn bemanningen op 
een schip dat voorbij vaart niet zichtbaar, elke 
zeevarende is een mens als ieder ander, met het 
verschil dat hij of zij werkzaam is in een buitengewone 
omgeving en onder buitengewone omstandigheden. 
Altijd als er de gelegenheid is voor zeevarenden om 
tijdens een oponthoud in de haven het schip te 
kunnen verlaten, is het belangrijk dat er een plek is 
waar zij naar toe kunnen. Al sinds vele decennia zorgt 
de Stichting “Mission to Seafarers Vlissingen” ervoor, 
dat er zo’n plek bestaat waar zeevarenden terecht 
kunnen, ongeacht hun nationaliteit, geslacht, 
geaardheid, geloof of sociale status. In gesprek gaan 
met iemand die even wil luisteren. Een havenpastor, 
enkele betaalde krachten en vele vrijwilligers maken 
dit mogelijk. Steun dit belangrijke werk voor onze 
medemens door een gift in de collecte of door een 
bedrag over te boeken op de rekening van de diaconie 
NL 21 RABO0 314 468 536. 
 
Vespers 
Volgende week begint de 40-dagentijd. In deze 
periode voor Pasen zal iedere donderdagavond een 
vesper worden gehouden. Afwisselend in Koudekerke, 
Zoutelande of Meliskerke. Aanvang 19.00 uur. 
Voorafgaande aan de vesper is de mogelijkheid om 
deel te nemen aan een sobere maaltijd. Hiervoor 
vragen wij u om 17.45 uur aanwezig te zijn. De eerste 
vesper is 3 maart in de Klimop in Koudekerke. Om 
berekend te zijn op het aantal deelnemers aan de 
maaltijd vragen wij om als u bij de maaltijd wilt zijn 
zich aanstaande week vóór dinsdag op te geven bij 
Adrie Minderhoud a3ada@zeelandnet.nl of 
telefonisch 06-10869519. 
 
Paasgroetenactie 2022 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen 
gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan 
gevangenen in Nederland en Nederlandse 
gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke 
gedetineerden in Nieuwersluis maakte 
justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat 

afgebeeld staat op de paaskaarten. Het beeldt Gods 
licht uit dat schijnt op de gebrokenheid van het leven. 
Dat ervaren gedetineerden als geen ander. De draad 
staat voor de helende kracht van God. Hij maakt alles 
weer nieuw. Ook onze gemeente doet mee aan de 
Paasgroetenactie. Voor gedetineerden is het 
bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar 
ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet 
precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan 
overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de 
gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke 
gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de 
gevangenis worden uitgedeeld. Meer informatie : 
protestantsekerk.nl/paasgroetenactie 
 
Ben je klaar voor het feest? 
In de veertigdagentijd lezen we met de kinderen 
verhalen uit het Johannesevangelie: de alternatieve 
lezingen van het oecumenische leesrooster. Met deze 
verhalen willen we ons voorbereiden op het nieuw 
begin van de paasmorgen. De projectverbeelding is 
een grote slinger/vlaggenlijn die we zelf willen 
aankleden met “vlaggen” die betrekking hebben op 
het Bijbelverhaal. U wordt van harte uitgenodigd om 
hoopgevende ervaringen in beeld te brengen en toe 
te voegen aan de vlaggenlijn(en). Heeft u iets 
meegemaakt of gelezen dat u wilt delen met de 
gemeente? Schrijf het op, maak een gedicht of 
tekening en neem het ’s zondags mee naar de kerk. 
Door samen Inspiratie te delen wordt het project een 
teken van hoop en verwachting voor iedereen. Én 
wordt het steeds feestelijker in de kerk. 
 
Datum  Lezing   Voorwerp 
6 maart 2022 Johannes 11:55-12:11 parfumflesje 
13 maart 2022 Johannes 12:20-36 graankorrel 
20 maart 2022 Jesaja 53:1-11a, boek 

Johannes 12:37-50  
27 maart 2022 Johannes 15:1-8 druiventros 
3 april 2022 Spreuken 1:20-33 2 blikken 

verbonden door een                                
touwtje   

10 april 2022 Johannes 12:12-19 palmtak 
17 april 2022 Johannes 20:1-18 jezelf 
 
Zo maakt u een vlag van een A4-tje: 
1. Bepaal het midden van een korte zijde 
2. Vouw de 2 hoeken van die korte zijde naar binnen. 
Het a4-tje heeft nu een punt; dat is de onderkant. 
3. Vouw de bovenkant in zijn geheel 2 cm naar 
binnen. Met die flap hangen we de vlag over de lijn. 
4. Keer het blad. Aan die kant kan de creatieve 
verwerking komen: verhaal, gedicht, tekening 
(enzovoorts) naar keuze. We hopen op een goede 
veertigdagentijd als voorbereiding op het feest van 
Pasen. 
Leiding kindernevendienst 
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