
WEEKBRIEF 9 MEI 2021 
 

 
Hemelvaartsdag 2021 

 
Meester, waar gaat U naar toe? 

 
Meester, wat bedoelde U nu eigenlijk 

toen U zei: Ik vertrek 
en jullie kunnen daar niet komen 

want het is Mijn Vaders plek? 
 

En U zei dat wij wel wisten 
waar U naar toe zou gaan, 

maar vertel het ons toch Meester 
U kunt ons toch niet zo laten staan! 

 
Mijn vrienden luister goed naar Mij 

Ik ga naar Mijn Vaderhuis, 
daar waar Ik vandaan kom 

ja daar hoor Ik werkelijk thuis! 
 

Maar Ik laat je niet als wezen achter 
Ik zal Mijn Trooster zenden 

Die zal jullie alles zeggen 
zoals jullie Mij ook kenden! 

 
Zó zal Hij altijd bij je zijn 

een Helper groot van kracht, 
een Trooster in al je nood 

Hij komt eraan, dus wacht! 
 

Wacht totdat Ik terug ga 
dan komt Hij de Beloofde 
en vult je met Zijn Geest 

wat de boze ooit eens roofde. 
 

Dán zullen jullie weten 
Ik geef niet met mate 

en Mijn lieve Heilige Geest 
zal je nooit verlaten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dienst 9 mei 2021 en Hemelvaartsdag 13 mei 2021 
Aanstaande zondag 9 mei is de dienst om 10.00 uur 
met 30 bezoekers en vier zangers. Op Hemelvaartsdag 
13 mei begint de dienst ook om 10.00 uur. Helaas zal 
er dit jaar geen dauwtrappen op de fiets in zitten. Wij 
vinden het nog te risicovol. 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. 
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Huwelijk 
Zaterdag 8 mei is eindelijk de grote dag voor Marin 
van den Berge en George Schanck. Om 16.15 uur 
willen ze een zegen vragen in de kerk over hun 
huwelijk. De dienst is helaas enkel voor genodigden. 
Wel zal de dienst worden opgenomen en 
uitgezonden. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn vorige week namens onze gemeente 
gebracht bij de familie Jo Koets. De bloemen gaan 
deze week, met een groet namens onze gemeente 
naar mevrouw Rina Koets-van Leerzem. 
 
Omzien naar elkaar 
De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de 
naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar 
bieden om de weg met God te gaan, in alle 
omstandigheden van het leven. Binnen de gemeente, 
maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker 
ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat 
kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en een 
begrijpend woord. 
 
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. 
 
9 mei collecte voor het Dovenpastoraat 
“Geloven in gebaren” want gebaren zijn de taal van 
het hart van doven, ook voor de communicatie van 
het geloof. Het Interkerkelijk Dovenpastoraat ziet 
graag dat doven volwaardig kunnen meedoen in de 
gemeente van Christus. Daarvoor is gebarentaal 
onmisbaar. Het IDP bevordert het gebruik van deze 
taal in de plaatselijke kerken. Ook de dove jongeren 
worden bereikt met het evangelie van Jezus Christus, 
jongeren in en jongeren buiten de kerk. Daarom is in 
het beleidsplan gekozen voor een tweesporenbeleid. 
Het aloude spoor en een spoor ontwikkelt gericht op 
jongeren. Bij beide is gebruik van gebarentaal leidend. 
Ook worden de moderne communicatiemiddelen 
optimaal benut. Onder de zegen van God hoopt men 
het doel te bereiken dat horende en dove gelovigen, 
jong en oud, samen gemeente van Christus zijn. Geef 

in de collecte of maak uw gift over op de rekening van 
de diaconie. Het rekeningnummer is  
NL 21 RABO 0314 468 536. 
 

13 mei Stichting Leergeld 
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om 
financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die 
voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij 
staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze 
kinderen mee laten doen! Via ruim 80 lokale Leergeld 
stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te 
kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse 
activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een 
springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en 
vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. 
Het werkgebied van Stichting Leergeld Walcheren 
behelst op dit moment: Vlissingen, Veere en 
Middelburg. Geef in de collecte of maak uw gift over 
op de rekening van de diaconie. 
NL 21 RABO 0314 468 536. 
  
Voor de kinderen 9 mei 
Op een dag zal ik er niet meer zijn, zegt Jezus tegen 
zijn leerlingen. Toch wil ik dat het werk van God 
doorgaat. 
Dit is een mooi onderwerp om mee aan de slag te 
gaan. Luister naar het Bijbelverhaal op 
https://www.kindopzondag.nl/digitaal/  
Ken jij een spelletje waarbij je iemand moet nadoen? 
Doe anders een spelletje memory nadat je hebt 
nagedacht over de betekenis van Jezus’ woorden. 

 
 

 
 

Kijk ook eens op de website www.pknbm.nl 

https://www.kindopzondag.nl/digitaal/
https://www.pknbm.nl/

