WEEKBRIEF 13 juni 2021
Inspireren
Geloven als manier van kijken
Geloven is relevant, ook in deze tijd. Omdat het
inspireert. De Bijbelverhalen laten je met andere ogen
naar jezelf en de wereld kijken. Liefdevolle ogen (wees
niet zo hard voor jezelf) én kritische ogen (doe wat
goed is). Geloven kan mensen helpen zin te ervaren in
hun leven. We zoeken samen naar relevantie en
inspiratie, door samen over geloven te leren.
Leren om op koers te blijven
De kerk brengt verschillende mensen samen. Zo leer
je gemeenschap te vormen als mensen van allerlei
achtergronden. Dat kan de wereld wel gebruiken. De
geschiedenis van de kerk en veel van wat ons is
doorgegeven, helpt ons koers te bepalen of vast te
houden. Op weg naar…? Daar wordt ook in onze kerk
verschillend over gedacht. Maar wel met respect voor
elkaars opvattingen en inzichten en vol optimisme.
Kerkzijn = samenzijn
Tijdens de coronaperiode hebben we gemerkt dat de
online diensten goed werden bekeken. Wat we met
name in deze coronatijd hebben ervaren, is dat
hoewel we dachten dat alles maakbaar was, dat snel
onderuit kan worden gehaald. Het heeft ons ook tot
bezinning gebracht en doen inzien dat andere dan
materiële zaken belangrijk zijn. Nu weer meer mensen
in de kerk mogen komen, zou het heel fijn zijn als ook
u en jij (misschien weer) de stap wil zetten en actief
wil meedoen aan het kerkelijk leven. Wij hebben u en
jou hard nodig,
Dienst 13 juni 2021
Zondag 13 juni is de kerkdienst in de Odulphuskerk,
Meliskerke. De dienst begint om 10.00 uur en we
mogen weer met 60 mensen in de kerk en vier
zangers. Enkele coupletten aan het eind van de dienst
mogen zachtjes worden meegezongen. Als u
overweegt om een dienst te bezoeken, dan moet u
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/d03e2a6cfdf3-4576-a9c2-2697ad22b653.
Heeft u geen internet en toch wilt komen, dan kunt u
ook bellen: 06-48350211.
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
 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 60 bezoekers
exclusief medewerkers.
 Geen koffie na de dienst.
 Beperkte 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 zijn verplicht. Als u zit mag het af.
Bloemengroet
Vorige week zondag zijn de bloemen gebracht bij
Charles en Suus Landré in Biggekerke. De bloemen
gaan deze week, met een groet namens onze
gemeente naar mevrouw Truus Maljaars-Reijnhoudt.
Geslaagd
Heeft u ze al zien hangen. De tassen aan de
vlaggenstok en de vlag in top. Het is weer examentijd.
Het zou fijn zijn als u de geslaagden zou willen
feliciteren met het behaalde diploma. Het studeren
was zeker in deze corona-tijd niet makkelijk. Een
kaartje, telefoontje of bloemetje is altijd welkom. Kijk
eens goed in uw omgeving of u iemand blij kunt
maken.

Ontmoeting
Iedere donderdag is het weer mogelijk om in
Biggekerke met een kleine groep samen koffie te
drinken. U wordt daarvoor persoonlijk uitgenodigd of
u meldt uzelf aan. Voor de koffieochtend in
Biggekerke: Ria Verstraate tel. 551536 of
jariver@zeelandnet.nl
Omzien naar de ander.
Zoveel mensen zoveel zinnen,
kerken dicht maar toch vooruit.
Vlam die brandt van stil verlangen,
licht van hoop, gaat echt nooit uit.
Eén in zin, in woord, geloven,
ieder op zijn eigen wijs,
ieder mens zijn eigen waarde;
met elkaar gaan wij op reis.
Naar de hoogte, diepte, dalen,
naar geluk, verdriet en pijn
om te vieren en te troosten,
om er voor elkaar te zijn.
Open staan voor andere wegen,
zoekend naar het Levend Licht.
In dát licht vragen we zegen;
krijgt de kerk een nieuw gezicht.
Maaltijd op vrijdag in Onderdak, Biggekerke
De gezamenlijke maaltijd op vrijdagmiddag in het
dorpshuis Onderdak is weer begonnen. Een drie
gangen menu kost 7 euro (exclusief drank). Samen
eten geeft zoveel gezelligheid en werd in de afgelopen
periode enorm gemist. Laten we zo ook kerk van het
dorp zijn. Opgeven maandag 14 juni tussen 19:00 en
20:00 op telefoonnummer: 06-20439870. Er is ruimte
voor 20 personen. Vol is vol.
Nieuwe predikant
Met een ruime meerderheid is op de gemeenteavond
ingestemd met het voornemen om een beroep uit te
brengen op de door de beroepingcommissie
voorgedragen predikant: ds. Gert Kwakkel. Over de
vervolgstappen en procedure zult u snel mogelijk
worden geïnformeerd.
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.
13 juni Missionair werk
Dorpskerken willen van betekenis zijn
Zondag is de landelijke collecte voor de Protestantse
Kerk bestemd voor ondersteuning van dorpskerken.
Teruglopende ledenaantallen, minder financiële
middelen en het moeten sluiten van de kerkdeuren
maken het moeilijk om kerk van en voor het dorp te
zijn. Binnen de dorpskerkenbeweging van de
Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als
geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor
elkaar én voor het dorp. De Protestantse Kerk
ondersteunt dorpskerken bij het uitwisselen van
ervaringen en organiseert regiobijeenkomsten rond
kerk- en leefbaarheidsvraagstukken. Met uw bijdrage
steunt u dit belangrijke werk van de Protestantse Kerk
voor kleine dorpskerken. Geef aan de collecte of maak
een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 ten
name van Protestantse Kerk onder vermelding van
Dorpskerken. Meer informatie op
www.protestantsekerk.nl/dorpskerkenbeweging
Huis-vol-muziek
Het volgende huis-vol-muziek zal zijn op zondag 20
juni in de Odulphuskerk, Meliskerke aanvang 17.00
uur. Inmiddels mogen weer meer mensen in de kerk
samen komen. Helaas mag nog niet voluit gezongen
worden. Wel moet u zich van te voren aanmelden.
Dat kunt u doen op het e-mailadres cka@pknbm.nl of
telefonisch bij Jos van Keulen 06-48350211.
Voor de kinderen
13 juni
In het oude Israël
gingen mensen uit
Samaria liever niet
om met mensen uit
Judea. En
andersom. In het
verhaal van vandaag
hoor je hoe Jezus
ook voor
Samaritanen een
redder wil zijn.
Luister naar het
verhaal op: https://www.kindopzondag.nl/digitaal/
Als verwerking maak je zelf een waterbron van papier:
https://www.pkndevoorhof.nl/sites/default/files/ope
nbaar/Kindernevendienst/plakwerkje.pdf

Kijk ook eens op de website www.pknbm.nl

