WEEKBRIEF 28 maart 2021
Palmpasen
'Palmzondag' is de eerste dag van de Goede
Week. Zeven dagen lang herdenken wij de
laatste week uit het leven van Jezus en bereiden
ons voor op Pasen.
Grote schoonmaak
De week voor Pasen was vroeger ook de tijd van de
grote schoonmaak. Het werd lente en je kon weer
werken op het land. Alles moest op orde zijn. Mensen
kochten nieuwe kleren om er op hun 'paasbest' uit te
zien.
Palmtakken en de palmezel
Op Palmzondag vieren we de intocht van Jezus in
Jeruzalem. Hij reed op een ezel de stad in en de
mensen wuifden hem juichend toe met palmtakken.
In de middeleeuwen trok men op Palmzondag in
processie door de stad, waarbij een afbeelding van
Jezus op de ezel werd meegevoerd. Na de Reformatie
werd dit gebruik in de Noordelijke Nederlanden
verboden, maar in het zuiden en het aangrenzende
Duitsland bleef de traditie bestaan.

Dienst op 28 maart 2021
Zondag is het Palmpasen. Deze kerkdienst is met
maximaal 30 bezoekers en vier zangers. Dan
begint de dienst gewoon om 10.00 uur.
Door de verlengde avondklok kan de dienst op
Stille Zaterdag 3 april niet om 22.30 uur worden
gehouden. De dienst is vervroegd naar 19.30 uur.
Het staat u uiteraard vrij om de dienst, die
opgenomen wordt later te bekijken/beluisteren.
Als u een keer de dienst zou willen bezoeken en
nog niet in het aanmeldsysteem bekend bent,
dan moet u zich aanmelden via de volgende link:
https://app.kerktijd.nl/member/register/d03e2a6
c-fdf3-4576-a9c2-2697ad22b653.
Voor de mensen, die niet in de gelegenheid zijn
de dienst fysiek bij te wonen, zal de dienst ook
digitaal worden aangeboden 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.
Huisregels op een rij:
 Kerkdiensten met maximaal 30 bezoekers
exclusief medewerkers.
 Geen koffie na de dienst.
 Geen 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 is verplicht. Als u zit mag het
af.
Bloemengroet
De bloemen zijn vorige week namens onze gemeente
gebracht bij Sam en Stien Janse-Boogaard in
Meliskerke. De bloemen gaan deze week, met een
groet namens onze gemeente naar Piet en Riet
Jasperse.

Jezus op de ezel. Nederrijn, ca. 1600

Vacature
Ouderling / pastoraal medewerk(st)er

Vespers
In de veertigdagentijd is afwisselend iedere week een
vesper opgenomen in respectievelijk Koudekerke,
Meliskerke en Zoutelande. Deze kunt u bij de
betreffende kerk nog terugkijken.
LITURGISCH BLOEMSCHIKKING PALMPASEN
Respect hebben voor de overledenen, de doden
begraven, het leven gedenken. Woorden die bij elkaar
horen. In de vazen plaatsen we paarse tulpen. Paars is
de kleur van reflectie en gedenken. De tulp, het
symbool wat we eerder gebruikten om het gebed te
symboliseren, past ook mooi bij deze thematiek. De
verbinding tussen de vaasjes wordt gelegd door
rozemarijn. Het bitterzoete kruid, de herinnering aan
leven.
Beroepingswerk
Een bericht over het werk van de
beroepingscommissie. De commissie is verheugd dat
reacties zijn ontvangen van predikanten die een
beroep naar onze gemeente willen overwegen.
Binnenkort hoopt de commissie met enkele
predikanten in gesprek te gaan. Een gesprek om van
beide kanten te oriënteren. De beroepingcommissie
doet dit werk in vertrouwen dat God inspireert en
leidt. De commissie vergadert online. Dat is in deze
tijd noodzakelijk maar niet eenvoudig. Ook voor het
bijwonen van diensten wordt gebruik van gemaakt
van de digitale mogelijkheden die we tot onze
beschikking hebben.
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 worden, 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.
28 maart 2021 6e zondag van de veertigdagentijd
Jong Protestant (Paaschallenge)
Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal
voor mij? Elk jaar gaan meer dan zesduizend jongeren
in heel Nederland met deze vraag aan de slag
wanneer ze, in groepen, de PaasChallenge doen. De
PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor
Pasen, is een spel dat is ontwikkeld door Jong
Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de
Protestantse Kerk. In dit spel vol puzzels, opdrachten
en uitdagingen doorleven jongeren het paasverhaal.
Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en
waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. Met uw

bijdrage geeft u jongeren die het paasverhaal al vaak
hebben gehoord de kans om op een nieuwe manier in
aanraking te komen met de boodschap van Pasen!
Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op
NL52 ABNA 041 41 41 415 ten name van Jeugdwerk
Protestantse Kerk, onder vermelding van. Jong
Protestant Palmpasen. Hartelijk dank!
Omzien naar elkaar
De titel van ons beleidsplan is “Kerk in, voor en op het
dorp”. Dit is niet nieuw. Ook Luther en Calvijn
propageerden dat. Maarten Luther (1483-1546)
propageerde de zielzorg voor elkaar als huisgenoten,
buren en collega’s. Hij vond daarvoor het werkwoord
‘zielzorgen’ uit. Johannes Calvijn, een andere
kerkhervormer, werkte de onderlinge zorg uit in de
vorm van huisbezoeken bij alle inwoners van Genève.
Hij leefde mee vanuit Genève via brieven over heel
Europa. Dus aandachtig meeleven is niet bedoeld als
binnenkerkelijk gebeuren, maar als zorg voor het
samenleven met elkaar. Een dankbare opdracht voor
ieder van ons.
Helaas moest Leonard Boogaard weer voor een
ingreep naar het ziekenhuis in Antwerpen. Hopelijk is
het maar van korte duur en komt niet meer terug. Het
was toch weer een tegenvaller, maar gelukkig voelt hij
zich goed. We wensen hem en allen die het nodig
hebben sterkte en de kracht van de Eeuwige toe.
Voor de kinderen 28 maart
In het verhaal van
vandaag horen we
hoe Jezus aankomt in
Jerusalem. Luister
naar het verhaal op:
https://www.kindopz
ondag.nl/digitaal/
Is het nog gelukt om
een Palmpasen stok
te maken? Maak er
een foto van en stuur
die naar
nevendienst@pknbm
.nl. (tot zaterdag
12.00 uur) Dan laten
we de foto in de
dienst zien. Dat zou
erg fijn zijn! Of meld je aan voor de dienst en neem de
versierde takken mee.
https://kindernevendienst.files.wordpress.com/2017/
04/palmpaasstok-net-even-anders-v2.pdf

Kijk ook eens op de website www.pknbm.nl

