WEEKBRIEF 16 januari 2022
ENKEL ONLINE DIENSTEN
Afspraken voor de diensten in onze gemeente:
Goede God,
 Kerkdiensten online met medewerkers.
Wij komen tot U met de zorgen van ons leven,
 Medewerking van enkele zangers.
met de zorgen waar we ons geen raad mee weten,
 Dienst kunt u volgen via
met onrust die leeft in ons binnenste,
www.kerkdienstgemist.nl
met onze zoektocht naar veiligheid voor hen die wij
 In acht nemen van de huisregels verplicht.
liefhebben,
 Als u een taak heeft in de dienst is een
met het besef van kwetsbaarheid dat wij het leven niet
mondkapje verplicht. Als u zit mag het af.
in eigen handen hebben.
Er zijn voor elkaar
Wij bidden U, Vader in de Hemel, voor onze dorpen en
Een crisis kent vele slachtoffers. Angst en verlies
voor alle mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd,
maken deze periode een tijd van inkeer. We raken iets
voor allen die ziek zijn geworden.
kwijt wat nooit of misschien ooit terugkomt. Er is
Wilt U nabij zijn met uw zorg, liefde, bescherming en
verlies van mensen die we liefhebben zoals een opa of
genezing. Geef dat er handen zijn om te zorgen. Dat er
oma, een vriend of gemeentelid. Ook in onze
aandacht is voor wie dat nodig hebben.
gemeente. Twee gemeenteleden kwamen vrij
onverwacht te overlijden. Cobi Davidse-Kerkhove uit
Wij bidden U voor de mensen die werken in de zorg,
Meliskerke en Piet Huibregtse uit Biggekerke. Wij
voor artsen, verpleegkundigen, verzorgenden. Geef
leven mee met de familie Davidse-Kerkhove en de
hun moed, kracht, zegen, volharding om het werk te
familie Huibregtse-Wijkhuijs, dat zij kracht en sterkte
doen dat voor hen ligt.
mogen ervaren om met het verlies om te gaan en
mensen om hen heen hebben om het verlies samen te
Wij bidden U voor onze overheid, voor wijze
kunnen dragen. Er is ook verlies van gezondheid, van
beslissingen om ons land te besturen met daadkracht
werk, van vrijheid om te gaan en staan waar we
en zegen.
willen. Verlies van je gevoel van veiligheid of van
verbondenheid met vrienden. Als we terugkijken op
Wij bidden U, geef ons een open hart om om te zien
deze tijd zullen we het belang van betekenisvolle
naar mensen in nood, geef ons open ogen om het
relaties nog meer inzien. Daarom is het zo belangrijk
onrecht om ons heen te zien in deze wereld, geef ons
om nú verbinding te zoeken, ondanks alle drukte die
vertrouwen dat U alles in Uw hand heeft.
er kan zijn. Vraag aan elkaar: ‘Hoe gaat het nu écht
met je?’ Dat er relaties zijn en vieringen waar
Wij bidden U dat we in de stilte en rust die we
erkenning is van verlies. Lijden maakt deel uit van het
gekregen hebben mogen ontdekken wie wij zijn en
leven. We zouden liever zeggen ‘kusje erop en klaar’
ontdekken waar het in het leven op aan komt.
of ‘even slikken en dan weer verder’. Maar de
gevolgen van deze crisis gaan dieper. We zullen de tijd
Goede God, ontferm U over ons, in en door deze crisis
moeten nemen om dat te verwerken. In de kerk
heen. Dat wij mogen vertrouwen op U die voor ons
kennen we het mysterie van de Lijdende Mens. We
zorgt en nabij is.
weten van lijden en sterven. Van het niet hebben van
Dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus. Amen
gemakkelijke antwoorden en het niet te snel
oordelen. Erken verlies. Het mag er zijn. Daarmee help
Komende dienst
je elkaar om je open te stellen voor het werk van de
Nog steeds zal de kerkdienst digitaal worden
Trooster die ons op geheel eigen wijze wil dienen en
gehouden. Gemeenteleden, die thuis niet in staat zijn
leiden.
de dienst digitaal te volgen mogen de diensten
bezoeken. Op zondag 16 januari gaat voor Ds. Bouke
Burenhulp
de Haan uit Nieuw en Sint Joosland.
De Michaëlskerk in Koudekerke zal grondig worden
De kerkdiensten kunt u op de gebruikelijke tijden
verbouwd. De werkzaamheden zijn deze week
direct volgen op www.kerkdienstgemist.nl en ook via
begonnen. In deze periode is deze kerk niet voor de
een directe link op onze website www.pknbm.nl
eredienst te gebruiken. Onze gemeente heeft
(plaatje met de kerken op de openingspagina), maar
aangeboden om tijdens de verbouwing gebruik te
het kan ook op een later tijdstip.
maken van de Dorpskerk in Biggekerke. Vanaf
aanstaande zondag zal dat het geval zijn. Voorlopig is
het ook enkel voor een digitale uitzending.

Bloemen
Vorige week zijn de bloemen uit de kerk bezorgd bij
mevrouw C. Boone. Aanstaande zondag gaan de
bloemen met een groet van onze gemeente naar
mevrouw E. Boone-Verhage in Simnia, Domburg.
Ontmoeting met koffie of thee
Voorlopig is er geen koffie of thee drinken in
’t Klokuus en de Odulphuskerk op de donderdag.
DENKT U BIJ HET ONLINE MEEVIEREN VAN DE
DIENSTEN AAN DE COLLECTES VOOR DE DIACONIE EN
DE KERKRENTMEESTERS. UW ONDERSTEUNING IS NU
ZEKER MEER DAN WELKOM
Online collecteren
Gemeenteleden, die willen deelnemen aan de collecte
kunnen dat doen door een bijdrage over te boeken op
de bankrekening van het college van
kerkrentmeesters: NL 77 RABO 0373 716 389. De kerk
heeft uw ondersteuning heel hard nodig.
16 januari 2022 – Ondersteuning gemeenten
Toerusting voor werkers in de kerk De grootste
vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de
kerk wel genoemd. Ook in onze protestantse kerken
zijn tienduizenden mensen actief: van missionair
werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot
jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen.
Het is belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag
gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk
vrijwilligers - maar ook professionals - met een groot
en gevarieerd trainingsaanbod. Geef aan de collecte
of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444
777 ten name van Protestantse Kerk onder
vermelding van Ondersteuning gemeenten of op de
bankrekening van de diaconie NL 21 RABO 0314 468
536
Geef vandaag voor de kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2022 komt eraan. Van zaterdag 15
januari tot zaterdag 29 januari 2022 doet de
Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke mee
aan de Actie Kerkbalans.

40 dagen boekje 2022 – Thema: “Alles komt goed”
Het zou fijn zijn als wij ook dit jaar weer een
gevarieerd 40 dagenboekje kunnen maken. Wij vragen
u om een bijdrage aan te leveren. Wij maken geen
koppeling met een leesrooster, maar het zou fijn zijn
als u zelf een verbinding weet te leggen tussen een
Bijbeltekst die u aanspreekt en een relatie heeft met
het thema “Alles komt goed”. Hebt u al nagedacht om
een bijdrage te leveren? Wilt u het wel, maar ziet u er
tegenop? Neem dan contact op. U kunt uw bijdrage
inleveren vóór 2 februari op e-mail adres:
40dagen@pknbm.nl. Aanleveren kan ook op papier bij
Jos van Keulen, L. Simonsestraat 17, Biggekerke.
Zaterdag 15 januari is het Nationaal Gebed tegen
polarisatie, voor vrede en verbinding
De livestream van het ‘Nationaal Gebed’ is vanaf
20.00 uur te zien op www.nationaalgebed.nl. Tijdens
de momenten van gebed tijdens het
avondprogramma kunnen mensen thuis meedoen. Dit
kan persoonlijk, maar ook in kleine groepjes. Het
‘Nationaal Gebed’ voor vrede en verbinding vormt de
aftrap van de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid
van christenen. Op zondagmiddag 16 januari om
17.00 uur willen de Protestantse Gemeenten
Biggekerke/Meliskerke, Koudekerke en Zoutelande in
een online viering hieraan aandacht schenken. Via
www.pknzoutelande.nl kerkdienst gemist is de viering
te volgen. Geloofsgemeenschappen over de hele
wereld bidden in deze week samen voor eenheid,
voor het dorp en voor de wereld.
Voor de kinderen

Heb jij weleens een feest meegemaakt? Meestal is er
lekker eten en drinken. Heb jij weleens meegemaakt
dat dat lekkere eten of drinken óp raakte, terwijl het
feest nog niet klaar was? Dit gebeurt in het
Bijbelverhaal van vandaag met de wijn. Maar Jezus
zorgt dat er weer wijn gedronken kan worden. Hij vult
het tekort aan. Lees er over:
https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-c/tweedezondag-door-het-jaar-c/bijbel/navertelling-johannes2-1-12.html of luister er naar:
https://www.kindopzondag.nl/podcasts/
Een speurkleurplaat:
https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-c/tweedezondag-door-het-jaar-c/extras/kleurplaat-de-bruiloftin-kana.html

