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VAKANTIE 2021 
 

Velen gaan naar verre oorden, 
samen op de grote weg. 
In een lange, lange file, 
wat is dat gezellig zeg. 

 
Holland is zo wonder mooi, 
Mijn dierbaar stukje grond, 

waarop ik geboren ben, 
en een zinvol leven vond. 

 
Het is een land met blauwe luchten, 

waar wolken speels hun wegen gaan. 
Het zachte ruisen van het riet, 

en akkers vol met goudgeel graan. 
 

Een land met groene weiden, 
vol met prachtig zwartbont vee. 

Waar de duinen schitteren in de zon, 
bij het eeuwig ruisen van de zee. 

 
Een land waar weidse heidevelden, 

bloeien tot de horizon. 
Waar vogels dartelen van vreugde, 

in de vroege ochtendzon. 
 

Dit land is een geschenk van God, 
aan ons allen toevertrouwd. 

Waar wij bouwen en bewaren. 
Waarin ik vakantie houd. 

 
Komst nieuwe predikant 
Enige tijd geleden konden wij u blij meedelen 
dat ds. Gert Kwakkel het door onze gemeente 
uitgebrachte beroep heeft aangenomen. In 
het overleg dat daarop volgde betreffende de 
huisvesting, datum van bevestiging, intrede en 
andere zaken werd toch duidelijk dat dit wel 
enige tijd in beslag zou nemen. Met name de 
huisvesting. In verband met de beperking van 
mevrouw Kwakkel hebben wij in goed overleg  
met hen en het college van kerkrentmeesters 
een oplossing gevonden. Dat neemt helaas 
enige tijd in beslag. Wij zijn blij dat dit gelukt is 
en in het bericht van de kerkrentmeesters in 
deze nieuwsbrief leest u hier meer over.  
 

Verder is door de kerkenraad met ds. Gert 
Kwakkel afgesproken de bevestiging- en 
intrededienst voorlopig vast te stellen op 
zondag 28 november 2021 (1e advents 
zondag). 
De kerkenraad is zich bewust dat u lang moest 
wachten op deze informatie. In goed overleg 
met kerkenraad, kerkrentmeesters en het 
echtpaar Kwakkel zijn de besluiten genomen. 
Dit is een goede basis voor een zegenrijke 
samenwerking  voor en met onze gemeente. 

 
Adri Davidse 

 
Aanpassingen aan de pastorie 
De echtpaar Kwakkel is van plan om half 
oktober in de pastorie te gaan wonen. 
Mevrouw Kwakkel heeft een lichamelijke 
beperking. Een aanpassing aan de pastorie is 
voor haar dus nodig. Dit zal zijn in de vorm van 
een zorgunit aan de achterzijde van de 
pastorie. Aan de pastorie zelf hoeft weinig 
aangepast te worden. Deze zorgunit zal eind 
oktober geplaatst worden door de firma Van 
Keulen Mobielbouw uit Nijverdal. De 
betegeling in de tuin en de toegankelijkheid 
van de poort naar de achterdeur zullen ook 
worden aangepast. We hopen dat met deze 
voorzieningen ds. en mevrouw Kwakkel een 
thuis krijgen in een fijne leefomgeving. 
 
Beeld en geluid Dorpskerk 
De komende weken wordt door vrijwilligers en 
de firma Schaapsound beeld en geluid 
aangelegd in de Dorpskerk. Als straks de 
samenkomsten in de Dorpskerk weer mogelijk 
zijn, kan de dienst ook gevolgd worden via een 
beeldverbinding. 
 
Vrijwilligers gezocht 
Voor werkzaamheden in en om de pastorie 
zoeken wij nog vrijwilligers. Het gaat onder 
andere om het schoonmaken, schilderen, 
onderhoud en aanpassingen van de tuin. 
Graag aanmelden bij één van de leden van het 
College van Kerkrentmeesters. 

 
Rinus Kamerling 

 



Dienst van 29 augustus 2021 
Aanstaande zondag 29 augustus is de dienst 
weer om 10.00 uur in de Odulphuskerk, 
Meliskerke. Zolang de 1,5 meter maatregel 
nog van kracht is, blijven wij in Meliskerke 
kerken. U bent welkom om te komen. Er is 
genoeg plaats. Alle mensen, die in het 
aanmeldsysteem zitten krijgen een 
uitnodiging. Als u de uitnodiging accepteert, 
dan bent u al geregistreerd. Van degenen zie 
zonder uitnodiging komen moet alsnog de 
naam en het telefoonnummer worden 
genoteerd.  Aan de registratie zitten we 
voorlopig nog vast.  
Wilt u zich ook aanmelden om een uitnodiging 
te ontvangen via het aanmeldsysteem dan kan 
dat via de volgende link: 
https://app.kerktijd.nl/member/register/d03e2a

6c-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: 

 Kerkdiensten met maximaal 100 
bezoekers. 

 Koffie na de dienst op gepaste afstand 

 Zang door gemeenteleden soms in 
wisselzang 

 Registratie is verplicht. 

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

 
Omzien naar elkaar 
Onze opdracht is om te zien naar elkaar in de 
praktijk van ons dagelijkse leven. Op basis van 
geloof zijn we met elkaar verbonden en geven 
we zorg aan wie dat nodig heeft. Meeleven is 
een verantwoordelijkheid van de hele 
gemeente en is breder dan onze eigen 
gemeente. Onze bijzondere aandacht gaat uit 
naar de mensen, die ziek zijn en/of eenzaam 
en degenen die verdriet hebben omdat een 
dierbare uit familie-, vrienden- of 
kennissenkring is overleden. Ook in de 
afgelopen zomerperiode zijn gemeenteleden 
en dorpsbewoners getroffen door ziekte of 

zijn in rouw over het verlies van een geliefd 
mens. Ga hen niet uit de weg en soms is 
meelevend luisteren het enige wat nodig is.  
 
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. 
 
29 augustus NOODHULP HAÏTI 
De opbrengst van de diaconale collecte is 
bestemd voor noodhulp aan Haïti. Twee 
weken geleden trof een aardbeving het eiland 
Haïti. Daar bovenop kwam vorige week de 
tropische storm Grace. Het dodental na deze 
beide rampen is opgelopen richting de 1.500. 
Bijna 7.000 mensen zijn gewond en meer dan 
83.000 huizen zijn beschadigd of vernietigd. 
Ook bemoeilijkt de nasleep van de storm de 
hulpverlening vanwege ondergelopen 
gebieden en modderstromen. Aardbevingen 
en orkanen teisteren Haïti met regelmaat. Na 
orkaan Matthew in 2016 bouwde Kerk in Actie 
via ons internationaal kerkelijk netwerk ACT 
rampbestendige huizen. Deze huizen staan in 
het huidige aardbevingsgebied en staan nog 
steeds overeind. Uw steun doet ertoe! Via ACT 
hebben we direct 1.000 hygiënepakketten en 
500 nood/bouwpakketten kunnen uitdelen. 
Ook wordt er nu geld uitgetrokken voor het 
herstellen van waterbronnen. Gebrek aan 
schoon water is een groot probleem en ziekte-
uitbraken liggen op de loer. Uw steun blijft 
nodig! U kunt uw bijdrage overmaken op 
rekening NL89 ABNA 0457 457 457 ten name 
van Kerk in Actie te Utrecht, of op de rekening 
van onze diaconie NL21 RABO 0314 468 536 
onder vermelding van 'aardbeving Haïti’ 
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