WEEKBRIEF 17 januari 2021
ENKEL ONLINE DIENSTEN

GEBED OM INNERLIJKE VREDE IN DEZE ONZEKERE
TIJDEN:
Onnoembare, ongeziene, God van alle leven,
help me wat rust en kalmte te vinden
als wat buiten gebeurt me opjaagt,
als gebeurtenissen en emoties me overspoelen,
als de zorgen me benauwen,
als de angst mijn hartenklop verhevigt,
als ik niet weet wat te beginnen.
Onnoembare, ongeziene, God van alle leven,
Neem me dan bij de hand
en versterk mijn vertrouwen in U.
U bent voor mij als een Vader en een Moeder
en U hebt het beste met me voor,
Ook al verloopt het leven soms anders dan mijn
verwachtingen.
Blijf bij mij God,
waak over elk van ons,
altijd en overal.
Amen
Dienst op 17 januari 2021
Afgelopen dinsdag was weer een persconferentie van
premier Rutte en coronaminister De Jonge. Hierin
werd aangekondigd dat de strenge maatregelen nog
met drie weken worden verlengd. Het moderamen
heeft het dringende advies overgenomen van de
generale synode en de classis om niet meer te zingen
tijdens de online-diensten. Grote zorgen zijn er
omtrent de Britse variant van het corona-virus, die
extreem besmettelijk is. Het advies is om de fysieke
contactmomenten te minimaliseren en daarmee de
verspreiding te vertragen zodat de overbelasting van
onze ziekenhuizen en verdere zorginstellingen de
komende tijd een minder dramatisch verloop krijgt
dan we nu zien in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.
Wij gaan wel door met de online-diensten.
Voor God is het geen belemmering om door te gaan
met Zijn werk in ons leven, in de kerk en in de wereld.
Laten we ons daaraan vasthouden, en elkaar
aansporen om het van Hem te blijven verwachten.
Deze maatregel geldt in ieder geval vier zondagen dus
tot en met 7 februari. De diensten kunt u wel op de
gebruikelijke tijden direct volgen op
www.kerkdienstgemist.nl en nu ook via een directe
link op onze website www.pknbm.nl (plaatje met de
kerken op de openingspagina), maar kan ook op een
later tijdstip.

Afspraken voor de diensten in onze gemeente:
 Kerkdiensten online met enkele medewerkers.
 Dienst kunt u meemaken via
www.kerkdienstgemist.nl
 Geen zang tijdens de dienst
 In acht nemen van de huisregels verplicht.
 Voor medewerkers is een mondkapje
verplicht. Als u zit mag het af.

Bloemengroet
De bloemen van vorige week zondag zijn bezorgd bij
de familie L. Dekker. De bloemen gaan deze week,
met een groet namens onze gemeente naar mevrouw
W. Dekker-Maljaars.
Omzien naar elkaar
De beelden uit Engeland zijn schokkend. Patienten die
moeten wachten in de ambulance omdat er geen
plaats is in de ziekenhuizen. Hoewel inmiddels in
Nederland begonnen is met het vaccineren zijn we
voorlopig nog niet af van de corona-pandemie. Dit
betekent nog een langere periode strenge
maatregelen. Het is zeker niet makkelijk maar
noodzakelijk om de maatregelen op te volgen. Toch
moeten we de mensen die het moeilijk hebben
binnen en buiten onze gemeente niet uit het oog
verliezen. Verwarm het hart van hen die verdriet
hebben. Laat niemand in de steek. Probeer mensen
op te beuren als ze worden getroffen door ongeluk,
moeite of verdriet Dat een glimp van de
menslievende Onzichtbare door u werkzaam mag zijn.
40 dagen boekje 2021 – Thema: “Ik ben er voor jou”
Nog steeds kunt u voor het nieuwe 40-dagen boekje
2021 een bijdrage aanleveren. Welke Bijbeltekst is
voor u hoopgevend in deze coronatijd? De 40
dagentijd begint al op 17 februari, dus u moet snel
aan de slag. Als u mee wilt doen dan kunt u contact
opnemen met Jos van Keulen per email via
vkeulen6@zeelandnet.nl of telefonisch 06-48350211.
Uw bijdrage kunt u uiterlijk 19 januari inleveren op
het emailadres: 40dagen@pknbm.nl
Actie Kerkbalans van 16 – 30 januari 2021

Met uw bijdrage voor kerkbalans kunnen we kerk zijn
in onze dorpen. Hierdoor is het onder andere mogelijk
om vieringen in beeld en geluid uit te zenden.
Komende week kunt u de envelop in de bus
verwachten. Uw antwoord zal na 30 januari worden
opgehaald. Als college van kerkrentmeesters bevelen
deze actie van harte bij u aan.

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
In de kerk zijn enkele medewerkers aanwezig en dat
levert in de collecte niet zoveel op. Voor de
gemeenteleden, die willen deelnemen aan de collecte
kan dat 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.
Collecte 17 januari voor ondersteuning gemeenten
Goed toegerust aan de slag in de kerk. In onze
protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief
op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire
presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van
bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod
helpt de Protestantse Kerk zowel professionals als
vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen.
Steeds meer ontwikkelt de Protestantse Kerk ook
online trainingen, e-learnings en webinars. Daardoor
kunnen tijdens de coronacrisis trainingen, met de
nodige aanpassingen, toch doorgaan. Met de
trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis,
doen ze ideeën op en wisselen ervaringen uit. Met uw
bijdrage steunt u de Protestantse kerk bij het
ontwikkelen van trainingen voor ambtsdragers zodat
zij goed toegerust aan de slag kunnen! Maak uw
bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 ten name
van Protestantse Kerk onder vermelding van
ondersteuning gemeenten.
Ontmoeting met koffie of thee
Voorlopig is het geen koffie of thee drinken op de
donderdag.

Voor de kinderen 17 januari

Stel je eens voor. Op een feest is de wijn op. Dat
gebeurt in het verhaal van vandaag. Maar Jezus is ook
op het bruiloftsfeest. Hij doet er zijn eerste wonder.
Het tekort, vult Hij aan.
Op https://www.kindopzondag.nl/digitaal/ wordt het
verhaal voorgelezen.
Een link naar link een kleurplaat en puzzel:
https://kindernevendienst.wordpress.com/2010/01/1
3/water-wordt-wijn-het-leven-krijgt-weer-glans/

