WEEKBRIEF 24 januari 2021
ENKEL ONLINE DIENSTEN

Liefhebben in een tijd van Corona
‘Groet elkander met een heilige kus’, schreef Paulus
aan de gemeente van Korinthe. Het werd gezien als
een teken van broederliefde. Een teken dat je elkaar
accepteert en bij elkaar hoort.
We zijn echter terechtgekomen in een tijd waarin we
gedwongen worden om onze gewone manieren van
liefde tonen te herzien. Een virus zorgt ervoor dat
liefde tonen zoals we het gewend zijn, nu in veel
gevallen gevaarlijk is. We moeten terug naar de
inhoud en daar een nieuwe vorm bij vinden. In deze
tijd is een ‘heilige kus’ oftewel elk liefdevol lichamelijk
contact, geen liefde. Gastvrijheid is geen liefde. Niet
noodzakelijke bezoeken zijn geen liefde. Het is
gevaarlijk. Voor jou en voor anderen. Liefde moet
nieuwe vormen vinden, want zonder liefde redden
mensen het niet. Goddank hebben we talloze
communicatiemiddelen tot onze beschikking. Hou
regelmatig telefonisch of digitaal contact met mensen
die in een risicogroep zitten of die alleen zijn. Check of
men genoeg boodschappen en medicijnen heeft.
Neem de tijd om te praten en te luisteren en als ze dat
willen om samen te bidden. Gebruik waar mogelijk de
digitale mogelijkheden ten volle, zodat je elkaar ook
kunt zien als je praat. Praat met je buren over de
schutting. Als je zelf geen risicogroep bent, loop langs
het huis van iemand in isolatie, zwaai voor het raam
en hang wat lekkers aan de deur (met schone
handen!). Laat bloemen, een mooi boek of wat lekkers
aan de deur bezorgen. Help gezinnen met weinig geld
door cadeautjes voor de kinderen te kopen waarmee
ze de weken van isolatie door kunnen komen. Haal de
Donald Ducks van zolder en breng die of laat ze
brengen. Als ze een tuin hebben, geef
buitenspeelgoed. Stuur kaarten. Schrijf brieven en emails. Bid voor mensen en laat ze weten dat je bidt. Er
zijn talloze mogelijkheden om elkaar te bemoedigen
en voor elkaar te zorgen zonder elkaar lijfelijk te
ontmoeten. Wees creatief. Dit kan nog wel eens
maanden gaan duren.
Maar er komt een tijd dat mensen elkaar weer kunnen
omhelzen zonder gevaar. Doe wat goed is en roep
anderen op jouw voorbeeld te volgen. Deel op alle
denkbare niet-fysieke manieren de hoop die je hebt in
Christus. Wees dapper en bereid om bespot te worden.
Gebruik al je gaven om anderen te dienen.
We zijn niet de enigen die lijden onder deze epidemie.
Blijf betrokken bij organisaties die hulp bieden op
andere plekken in de wereld waar mensen armer zijn.

Dienst op 24 januari 2021
Aanstaande zondag zou de (her)bevestiging en het
afscheid zijn van ambtsdragers. Het is heel jammer
dat dit niet doorgaat, omdat het zo fijn is dat weer
mensen bereid zijn hun beste krachten te geven voor
het werk in onze gemeente. De nieuwe ambtsdragers
zullen wel al actief betrokken worden bij het werk wat
moet worden gedaan. Hopelijk is tegen de zomer al
wat meer mogelijk aan kerkbezoek, zodat we de
(her)bevestiging meer tot zijn recht kan laten komen.
Wij gaan nu nog door met de online-diensten. Het zijn
diensten zonder kerkbezoek en zang voorlopig tot en
met 7 februari. Als u geen mogelijkheid hebt om de
dienst digitaal te volgen, dan mag u de dienst in de
kerk bezoeken. De diensten kunt u 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 meevieren 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
mevrouw W. Dekker-Maljaars, Sivertstraat 11,
Meliskerke. De bloemen gaan deze week, met een
groet namens onze gemeente naar de familie
Engelvaart, Burgemeester Huijsmanstraat 23,
Meliskerke.

Omzien naar elkaar
Wij missen het informele contact in de gemeente.
Vaak wordt in de wandelgangen doorgegeven wat
speelt in de gemeente. Dat is nu anders. Toch is in de
gemeente veel aan de hand. Er zijn mensen, die ziek
zijn sommigen ernstig of die tobben met hun
eenzaamheid en rouw. Het is moeilijk om als
gemeente mee te leven, omdat men het soms niet wil
dat het bekendgemaakt wordt. Vanwege de
privacyregels mogen we het niet kenbaar maken als
niet uitdrukkelijk toestemming is gegeven. Toch willen
wij u vragen over deze schroom heen te stappen en
ons te melden als u vermeld wilt worden in weekbrief
en/of kerkblad. Dan geeft u de gemeenteleden de
mogelijkheid om mee te leven.
Hoewel Leonard Boogaard niet meer in het ziekenhuis
ligt denken wij aan hem en bidden dat zijn herstel vlot
mag verlopen. Deze week kregen wij bericht dat in Ter
Reede is overleden ons gemeentelid Ko Geschiere.
Een betrokken en meelevend lid van onze gemeente.
Wij wensen Koos en de familie Geschiere sterkte bij
het afscheid en in de komende tijd.
Actie Kerkbalans van 16 – 30 januari 2021
De antwoordenveloppen van de actie kerkbalans
zullen eerstdaags bij u worden opgehaald. Het zou fijn
zijn als u het antwoord al had ingevuld en de
enveloppe klaarligt, zodat het lid van het college van
kerkrentmeesters maar één keer langs hoeft te
komen. Voor uw medewerking bij voorbaat onze
dank.

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.

Kijk ook eens op onze website www.pknbm.nl

Collecte Protestantse Kerk - Missionair Werk
Een kerk van betekenis
Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is.
Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel
koffietentje voor mensen die een praatje willen.
Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met
hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van
betekenis voor voor hun dorp of stad en laten ze zien
dat het evangelie goed nieuws is voor álle mensen. De
Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt
missionair-diaconale initiatieven van gemeenten,
want zo zijn we een kerk van betekenis. 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 24 januari
Vandaag denken we na over de leerlingen van Jezus.
Wanneer mag je eigenlijk leerling van Jezus worden
en bij hem horen? Moet je daar nog een moeilijk
examen voor doen?
In het verhaal hoor je hoe dat bij Simon en Andreas
ging. Luister naar:
https://www.kindopzondag.nl/digitaal/
Verwerking: Heb je thuis een (koelkast-)magneet en
paperclips? Dan kan je een visspel maken. Teken
vissen, knip ze uit en maak een gaatje in de vis. Doe
daar een paperclip door. Met de magneet aan een
draadje kan je hengelen.
PS. Heb je weleens gehoord van een ménsenvisser?

