WEEKBRIEF 01-11-2020
Ploegen en zaaien
Wij ploegen en wij zaaien,
bewerken trouw het land,
doch of wij zullen maaien,
dat staat in ’s Heren hand.
Hij heeft het al geschapen,
’t is door zijn hand gegaan;
Hij doet terwijl wij slapen,
ontkiemen ’t dorre graan.
Elke goede gave daalt van de hemel neer;
de dank komt toe aan God de Heer,
geeft Hem alleen de eer!
De Heer zendt dauw en regen,
maanlicht en zonneschijn,
en zonder ’s Heren zegen
kan ’t veld niet vruchtbaar zijn.
Hij geeft om ons te sterken
het dagelijkse brood;
wij mogen medewerken, de wasdom komt van God.
Elke goede gave daalt van de hemel neer;
de dank komt toe aan God de Heer,
geeft Hem alleen de eer!
De Heer schenkt elke morgen
voor ’t werken nieuwe kracht;
bij Hem zijn wij geborgen,
ook als de avond wacht.
Laat ons zijn goedheid loven
nu en te allen tijd op aarde en daarboven
eens in zijn heerlijkheid.
Elke goede gave daalt van de hemel neer;
de dank komt toe aan God de Heer,
geeft Hem alleen de eer!

Zondagse viering en dankdagdienst
Nog steeds kunnen nog maar 30 bezoekers de
kerkdienst bezoeken. Het dringende verzoek om te
reageren als u een uitnodiging heeft ontvangen of u
wel of niet van de uitnodiging gebruik wilt maken en
als de aanmelding voor meer mensen is gedaan
hoeveel mensen er komen. Als u zonder uitnodiging
komt, dan kunnen we geen uitzondering maken. U
kunt de dienst hoe dan ook rechtstreeks beluisteren
op kerkdienstgemist.nl.

De dankdagdienst van 4 november zal gezamenlijk
met Zoutelande worden gehouden in de
Catharinakerk, Zoutelande. Aanvang 19.30 uur en niet
zoals ik het kerkblad stond om 10.00 uur!
Ook hiervoor krijgt u een uitnodiging.
Afspraken voor de diensten in onze gemeente:
 Kerkdiensten met maximaal 30 bezoekers
exclusief medewerkers
 Geen koffie na de dienst
 Niet zingen tijdens de dienst
 Medewerking van enkele zangers
 Kindernevendienst en crèche op verzoek.
 Aanmelding is verplicht
 Bezoek van de kerkdienst kan enkel op
uitnodiging
 Dienst is te volgen via ´kerkdienstgemist.nl´
 Bijzondere diensten worden met beeld
opgenomen en zijn op een later tijdstip
beschikbaar op ´kerkdienstgemist.nl´
 Voorlopig gelden deze afspraken tot en met
zondag 15 november
 In acht nemen van de huisregels verplicht
ALS U NAAR DE DIENST KOMT IS HET GEBRUIK VAN
EEN MONDKAPJE VERPLICHT. (als u zit mag het af)
Aanmeldsysteem
Al verschillende weken wordt met een
aanmeldsysteem gewerkt. Veel mensen, die een
kerkdienst willen bezoeken hebben zich aangemeld.
Als u dit alsnog wilt doen, dan kunt u zich aanmelden
met de volgende link:
https://app.kerktijd.nl/member/register/d03e2a6cfdf3-4576-a9c2-2697ad22b653
U moet daar eenmalig een zelf te verzinnen
wachtwoord invullen, u heeft dat daarna niet meer
nodig. Ter controle van het e-mailadres krijgt u een email met een link ter verificatie. U kunt de link ook
vinden op de website van de kerk. Als u eenmaal
aangemeld bent, dan kunt u een uitnodiging voor de
dienst krijgen volgens een roulatiesysteem.
Omzien naar elkaar
Leonard Boogaard verblijft nog in het ziekenhuis in
Antwerpen. Sterkte met het herstelproces. In de
gemeente zijn meerdere gemeenteleden, die te
kampen hebben met hun gezondheid. Ook aan hen
denken wij. Vergeet u ook deze gemeenteleden en
dorpsbewoners niet. In verband met de privacy
mogen we zonder toestemming geen namen noemen
van betrokkenen. Als men vermelding in de weekbrief
wil, dan moet dat expliciet gevraagd worden of men
geen bezwaar heeft.

Online collecteren
In de kerk kan weer gecollecteerd worden. Voor de
gemeenteleden, die niet in de kerk kunnen komen,
maar wel willen deelnemen aan de collecte zijn er
mogelijkheden. Uw bijdrage kunt u overboeken op de
rekening van het college van kerkrentmeesters NL 77
RABO 0373 716 389.
Collecte diaconie 1 november
Najaarszendingscollecte – Indonesië
Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de
ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig
en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij
waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een
leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn.
Vormingscentrum P3W wil daar verandering in
brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen
bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde
voeding of een vakopleiding. Zo spelen steeds meer
vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap,
en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven
dit op hun beurt weer door aan hun dochters. Met
deze collecte steunt u het werk van P3W in WestPapoea. Van harte aanbevolen! Geeft u ook? Dit kan
ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. Vrouwen kerk Papoea.
Dankdagcollecte diaconie 4 november - Voedselbank
Zeker 160 Nederlandse voedselbanken en
acht distributiecentra strijden samen voor een
vermindering van (verborgen) armoede. Dit doen ze
door levensmiddelen in te zamelen bij producenten
en distributeurs en deze te verdelen onder
particuliere gezinnen en organisaties. Zo gaan de
voedselbanken ook verspilling van levensmiddelen
tegen, dringen ze het sociaal isolement terug van
personen met een laag inkomen en stimuleren ze
deelname van vrijwilligers. Dit zorgt voor een grote
betrokkenheid van de samenleving! Een van die
voedselbanken is de Voedselbank Walcheren.
Filmavond – 8 november Odulphuskerk Meliskerke
19.00 uur
"De film gaat over een vluchteling uit Afrika, die al 10
jaar in Frankrijk woont, en daar een werkvergunning
probeert te krijgen. Hij komt in contact met een
vrouw die net een burn-out heeft gehad als manager
in het bedrijfsleven. Zij werkt nu bij een
vrijwilligersorganisatie en probeert hem te helpen om
die werkvergunning te krijgen.
Het lot brengt hen samen, er groeit iets moois, maar
dan keren de kansen en dreigt hij het land te worden
uitgezet.
Een mooie film, waardoor het vluchtelingenprobleem
dichterbij komt, en vluchtelingen een gezicht krijgen."

Bloemengroet
De bloemen van vorige week zijn zondag bezorgd bij
de familie Adriaanse. De bloemen gaan deze week,
met een groet namens onze gemeente, naar mevrouw
C. Boone, Torenstraat 3, Meliskerke.
Afscheid van ds. Nicolette Vlaming als predikant van
de protestantse gemeente Biggekerke/Meliskerke
Zaterdagmiddag 24 oktober 2020 was voor
gemeenteleden en dorpsbewoners de mogelijkheid
om van Nicolette afscheid te nemen in het dorpshuis
Onderdak in Biggekerke. Het was een ander afscheid
dan we onder normale omstandigheden zouden
hebben gedaan. In de afscheidsdienst van zondag 25
oktober heeft onze classispredikant ds. Arie van der
Maas haar losgemaakt als predikant van onze
gemeente. De afscheidsdienst is opgenomen met
beeld en geluid en is via kerkdienstgemist.nl
te volgen.
In haar nieuwe gemeente Easterein zal Nicolette als
gemeentepredikant worden bevestigd op
zondagmiddag 8 november. Deze dienst zal ook met
beeld en geluid worden opgenomen en is ook op een
later tijdstip beschikbaar.
Ds. Nicolette Vlaming is inmiddels verhuisd en haar
nieuwe adres is Populiereleane 9, 8734 HS Easterein.
Jaarproject diaconie ten behoeve van de stichting
Dekat di Hati
Eind oktober zal de groente- en boekenkast bij de
pastorie weer in de winterstalling worden opgeslagen.
De verkoop is dit jaar bijzonder goed verlopen.
Iedereen die heeft bijgedragen aan dit succes voor
ons jaarproject hartelijk dank.
Voor de kinderen 1 november
Met jou wil God een feestje vieren. Want jij hoort bij
hem! Vandaag hoor je dit hele fijne verhaal vertellen,
dat je hopelijk nooit vergeet.
Hoe kan je jezelf helpen bij het onthouden van dit
bericht? Kan je feestmuts of een tekening maken? En
als je daar dan naar kijkt denk je: God houdt van mij.
Voor de (groot-)ouders. Wilt u het voorleesverhaal
van www.kindopzondag.nl gebruiken? U heeft er nu
een login voor nodig. Vraag de inlogcode aan een
kindernevendienstleidster. De zaligsprekingen zijn
bijzonder mooi verwoord voor de kinderen. Of
lees: https://www.kinderwoorddienst.nl/jaara/vierde-zondag-door-het-jaar-a/bijbel/navertellingmatteus-5-1-12a.html

Kijk ook eens op de website: www.pknbm.nl

