WEEKBRIEF 18-10-2020
HELAAS BLIJVEN DE BESMETTINGEN VAN HET CORONA-VIRUS STEEDS VERDER OPLOPEN. HET KABINET HAD GEEN
ANDERE KEUZE DAN STRENGERE MAATREGELEN AFKONDIGEN. UITEINDELIJK LIGT ECHTER DE
VERANTWOORDELIJKHEID BIJ ONS ALLEMAAL.

Nogmaal de regels op een rij:
 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.
 Diensten zijn te beluisteren 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.
 Advies om mondkapjes te dragen bij
verplaatsingen.

Viering
De maatregelen, die deze week door het kabinet zijn
aangekondigd zijn fors. Wij kunnen nog steeds
diensten houden met maximaal 30 bezoekers. Dit
betekent, dat wij misschien gemeenteleden moeten
teleurstellen. Het aanmelden is noodzakelijk. Het
systeem werkt zo dat, in eerste instantie, die mensen
worden uitgenodigd die aangemeld zijn. Mochten zij
niet worden uitgenodigd, omdat wij aan de 30
kerkbezoekers zitten, dan zijn deze mensen als eerste
aan de beurt om uitgenodigd te worden voor de
eerstvolgende kerkdienst. Van belang is dat de
gemeenteleden de e-mail in de gaten houden, want
de uitnodiging is 24 uur geldig. Geef zo snel mogelijk
uw keuze op of u wel of niet van de uitnodiging
gebruikmaakt. Na 24 uur vervalt de uitnodiging en
wordt de volgende groep gemeenteleden uitgenodigd
tot het vol is. Het kan zijn dat door afmeldingen nog
ruimte komt. Kijkt u zaterdagavond nog even op uw email. Het zou jammer zijn als we de toegestane 30
kerkbezoekers niet benutten.

Aanmeldsysteem
Inmiddels is het aanmeldsysteem al enkele weken
actief. Als u nog niet in het systeem bent aangemeld
dan kunt u dit alsnog doen 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 emailbericht 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 verwachten.
Bloemengroet
Vorige week zondag zijn de bloemen bezorgd bij
mevrouw Ida de Witte-van Sluijs. De bloemen gaan
deze week, met een groet namens onze gemeente,
naar mevrouw Maaike de Wolf-Mol, Tolweg 4,
Biggekerke.
ZWO bijdrage 2020
Voor uw ZWO bijdrage voor het project van de classis
Delta ten behoeve van projecten in Indonesië vragen
wij u binnenkort om een gift. U krijgt daarvoor
informatie in uw brievenbus.

Ontmoeting
Iedere donderdag is nog mogelijk om met een kleine
groep (maximaal 4 personen) samen koffie te drinken.
U wordt daarvoor niet meer persoonlijk uitgenodigd ,
maar u meldt uzelf aan. Voor de donderdagochtend in
Biggekerke: Ria Verstraate tel. 551536 of
jariver@zeelandnet.nl. In Meliskerke is de
koffiemiddag ook op donderdag maar dan om de
week. Informatie Klazien Matthijsse tel. 561495. U
bent van harte welkom.
Omzien naar elkaar
Positief is te melden dat Leonard Boogaard in stapjes
vooruit gaat. Wij hopen en bidden voor hem en zijn
gezin dat hij verder mag aansterken en opknappen.
Nu de maatregelen weer zijn aangetrokken denken
wij aan allen die alleen zijn en zorgen hebben. Ook in
onze dorpen komen corona-besmettingen voor. Denk
niet het is de ver-van-mijn -bed-show. Voor allen
sterkte gewenst en probeer de moed erin te houden.
Op vrijdag 16 oktober zouden Marin van de Berge en
George Schanck in het huwelijksbootje te stappen.
Helaas hebben ze toch gemeend hun huwelijk uit te
stellen naar 16 januari 2021. Het is te hopen dat dan
weer meer mogelijkheden zijn om het huwelijk op een
feestelijke manier te vieren.
Mevrouw P. Arentse-Pleijte, die tijdelijk in Hof
Mondriaan in Middelburg was opgenomen, is naar
Nieuw-Sandenburgh, Sandenburghlaan 2, 4351 RL
Veere verhuisd.
Online collecteren
In de kerk kunnen
wij weer collecteren.
Ook kunt u digitaal
bijdragen. Door
bijgevoegde QR
code te scannen
komt u op een
betaalpagina en
kunt u uw gift
meteen via iDEAL
betalen.
Of klik op deze link:
Online collecteren De betaling wordt gestort op
rekening Stichting Derden Gelden ten name van
Samen Goed Doen. Dit is een verzamelrekening,
vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt
naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. Wij
danken u voor uw gift!

werken veel samen met de mensen ter plaatse. Zij
proberen vooral veelal kansarme jongeren op weg te
helpen door ondersteuning bij opleiding of
microkredieten voor het realiseren van hun
doelstelling. Uw bijdrage is meer dan welkom op de
bankrekening van de diaconie: NL 21 RABO 0314 468
536, omdat door de corona-cisis weinig acties opgezet
konden worden.
Afscheid ds. Nicolette Vlaming
Misschien heeft u het al gedaan, maar toch nog maar
even een herinnering. U kunt uw bijdrage voor het
afscheid van ds. Nicolette Vlaming nog steeds
overboeken op de rekening van het College van
Kerkrentmeesters: NL 77 RABO 0373 716 389 met als
omschrijving "cadeau Nicolette". Zoals het er nu naar
uitziet kunnen wij op zaterdag 24 oktober afscheid
nemen van Nicolette in het dorpshuis "Onderdak" in
Biggekerke. We kunnen maximaal 30 personen per
groep ontvangen. In de volgende weekbrief nadere
informatie. Gezien de korte tijd (half uur) per groep is
het niet mogelijk om lang met Nicolette te spreken.
Het is misschien handig om alvast te bedenken wat u
haar nog zou willen zeggen en op een kaart te
schrijven en die in een mandje neer te leggen in het
dorpshuis. Ze kan het dan nog eens rustig nalezen.
Vergeet dan niet uw naam erop te zetten. Om het
alles in goede banen te leiden zijn we genoodzaakt
het afscheid heel strak te organiseren. Wij nemen de
maatregelen rondom het corona-virus serieus en
houden ons eraan.
Voor de kinderen:
De mensen zijn Jeruzalem weer aan het opbouwen. Je
kunt al zien waar de tempel moet komen te staan. Er
is een nieuwe koning en wéér krijgen ze een brief.
Daarin staat: stop met bouwen! Kan het Volk van God
toch moed blijven houden?
Als verwerking kan je misschien weer bouwen met
Duplo of Lego. Vraag aan iemand anders of die
plotseling STOP zegt, terwijl jij bezig bent. Hoe is het
om iets te maken terwijl je niet weet wanneer je weer
verder kunt bouwen? Voor de (groot-)ouders.
Wilt u het voorleesverhaal van www.kindopzondag.nl
gebruiken? U heeft er nu een login voor nodig. Vraag
ons abonnementsnummer aan één van de
kindernevendienstleidsters.

18 oktober Collecte gezamenlijk diaconaal project
Het gezamenlijk jaarproject is door de diaconieën dit
jaar bestemd voor de Stichting Dekat di Hati. De
mensen van deze stichting komen bij ons uit de buurt
en hebben nauwe contacten op de Molukken en
Kijk ook eens op de website: www.pknbm.nl

