WEEKBRIEF 20 juni 2021
Schenk ons
Schenk ons
de kracht van het luisteren,
de kunst van het zien,
de durf om diepere vragen te stellen.
Schenk ons
het vermogen om tijd te blijven vrijmaken,
de moed om weer op stap te gaan,
de energie voor een nieuw zorgbezoek.
Schenk ons
de trouw van het langlopend bezoek,
de trouw van het eindeloos luisteren, her-beluisteren,
de trouw om mee te gaan tot in de donkerste dagen.
Schenk ons
de innerlijke vernieuwing van onszelf,
de vriendschap van de band in ons gemeente,
de kracht van het geloof in ons kostbaar werk,
de deugd van het schouderklopje van Jezus en het
evangelie voor onze inzet.
Dienst 20 juni 2021
Zondag is de kerkdienst in de Odulphuskerk,
Meliskerke. De dienst begint om 10.00 uur en we
mogen met 60 mensen in de kerk samenkomen en
vier zangers. Aan het eind van de dienst mag een lied
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.
Ambtsdragers
Volgende week zondag 27 juni zal de (her)bevestiging
en het afscheid plaatsvinden van ambtsdragers. Dit is
een half jaar uitgesteld in verband met de coronabeperkingen. Als ouderling zal worden bevestigd Lilian
Kluijfhout. (Her)bevestiging van Rinus Kamerling en
Wim Wattel als ouderling-kerkrentmeester en Sonja
Minderhoud, Jan Vink en Marco de Visser als diaken.
Afscheid zal worden genomen van Adrie van Sluijs –
ouderling en Han Kole – ouderling-kerkrentmeester.

Ontmoeting
Iedere donderdag is het weer mogelijk om in
Biggekerke met een kleine groep samen koffie te
drinken. Graag zelf initiatief nemen en doorgeven als
u wilt komen. Voor de koffieochtend kunt u contact
opnemen met Ria Verstraate tel. 551536 of
jariver@zeelandnet.nl
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
mevrouw Truus Maljaars-Reijnhoudt. De bloemen
gaan deze week, met een groet namens onze
gemeente naar mevrouw Riek Matthijsse-Tollenaar.
Bedankje
Hartelijk dank voor alle kaarten, bloemen, mails en
appjes tijdens mijn ziekenhuisopname en thuiskomst.
Els en Jo Matthijsse
Omzien naar elkaar
Omdat onze welvarende maatschappij verandert in
een prestatiegerichte, economisch gedreven cultuur
ontstaat de vervreemding van God en van elkaar. We
worden in toenemende mate egoïstisch en
egocentrisch. We hebben minder tijd voor elkaar.
Leuke dingen doen en kopen lijkt onze honger naar
geluk te kunnen voeden, maar schijn bedriegt.
Ontmoeting en verbinding zegt iets over de kern van
ons leven. Wij zijn gemaakt voor relaties met elkaar

en met God! Zoals God Adam schiep en met hem door
de Hof van Eden wandelde en die er vervolgens naar
verlangde iemand te hebben die bij hem paste, zo
maakte Hij jou en mij om verbonden te zijn met elkaar
en met Hem. Wij mensen zijn bedoeld om relatie te
beleven in ontmoeting en verbinding. De ultieme daad
van verlangen naar verbinding was de keus van Jezus
om aan het kruis te sterven om door Zijn opstanding
de verbinding tussen God en mensen te herstellen. Hij
zelf was het die liet zien waarvoor wij gemaakt zijn. De
ontmoeting met Jezus is de beste en mooiste die je je
maar kunt wensen.
Mensen willen niet alleen maar een dienst met een
liturgie van tien tot elf uur waarin ze horen over God
en Hem aanbidden. De volgende generatie wil de
ontmoeting met elkaar en met God voelen en beleven.
Ze willen de bevestiging ervaren dat ze in verbinding
staan met elkaar en met God. Ons diepe
scheppingskenmerk, ‘behoefte aan relatie’ zal juist in
de eredienst ervaren moeten worden. De vertrouwde
liturgische opbouw is voor ouderen nog steeds een
zegen, zij worden door deze manier van ontmoeting
en verbinding met God geraakt. Willen we echter
meemaken dat in de toekomst opnieuw bloeiende
kerken zijn, dan zal ontmoeting en verbinding in
nieuwe vormen moeten worden beleefd óók door
kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Aansluitend
op hun belevingswereld. Met nog steeds dezelfde
kern; Jezus.
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. Opgeven maandag 14 juni
tussen 19:00 en 20:00 op telefoonnummer: 0620439870. Er is ruimte voor 20 personen. Vol is vol.
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.

20 juni Noodhulp
Griekenland - Opvang voor gestrande vluchtelingen
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele
wereld op de vlucht, op zoek naar veiligheid en een
betere toekomst. Mensen uit Syrië, Afghanistan en
Iran komen via Turkije terecht in Griekse
vluchtelingenkampen. Ze verblijven in gammele
tenten, en er is gebrek aan schoon drinkwater,
medicijnen en sanitaire voorzieningen. Hen wacht een
moeilijke en onzekere tijd, vanwege lange procedures.
Kerk in Actie gelooft dat vluchtelingen recht hebben
op een beter leven. We helpen hen met voedsel,
gezondheidszorg en onderwijs en proberen hen op
een betere plek te krijgen. Met uw bijdrage steunt u
het werk van Kerk in Actie voor opvang van gestrande
vluchtelingen, en andere noodhulpprojecten
wereldwijd. Geef aan de collecte of maak een bijdrage
over op NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk
in Actie onder vermelding van collecte Griekenland.
Meer informatie op
www.kerkinactie.nl/vluchtelingenlesbos
Huis-vol-muziek
In de Odulphuskerk, Meliskerke is op zondag 20 juni
een huis-vol-muziek. Aanvang 17.00 uur. Inmiddels
mogen weer meer mensen in de kerk samen komen.
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. Helaas mag nog niet
voluit gezongen worden, toch hopen we op een
zinvolle samenkomst.
Voor de kinderen 20 juni
Vandaag gaan we
verder met het
verhaal van de
Samaritaanse
vrouw bij de bron.
Jezus vertelt aan
zijn leerlingen dat
de mensen er klaar
voor zijn om de
woorden van God
te geloven. Ze
hoeven het alleen
maar te vertellen. Luister naar het verhaal op:
https://www.kindopzondag.nl/digitaal/
Wat zou jíj over Jezus vertellen?
De Samaritaanse vrouw rende terug van de waterput.
Het is misschien leuk als jij vandaag, ook lekker buiten,
een spelletje met water doet!

Kijk ook eens op de website www.pknbm.nl

