WEEKBRIEF 31-12-2020 en 3-1-2021
ENKEL ONLINE DIENSTEN
Wacht niet in 2021 op bijzondere momenten maar maak momenten bijzonder

EEN NIEUW BEGIN….
Een nieuw jaar kun je beginnen
Met je mooiste kleren aan
Dat is wel erg gezellig
Maar je hebt er niet veel aan
Een nieuw jaar kun je beginnen
Met een grote zak vol goud
Maar dat heeft weinig waarde
Als niemand van je houdt
Een nieuw jaar kun je beginnen
Met een lekker glaasje wijn
Maar als dat op is, wat dan nog?
Er moet iets beters zijn
Een nieuw jaar kun je beginnen
Met 'n heel erg mooi gedicht
Maar het beste is altijd nog:
Begin met een blij gezicht!

Diensten oudjaar donderdagavond 31 december en
zondagmorgen 3 januari
De oudejaarsdienst begint om 19.00 uur in de
Odulphuskerk. Hierin gaat voor Frans van der Heijde
uit Zoutelande. Op de eerste zondag in 2021 op
3 januari gaat voor ds. Gert-Jan Smit uit Middelburg.
Normaal gesproken is na de dienst nieuwjaarswensen.
Doordat we niet als gemeente samen komen is dit
niet mogelijk. Toch wensen wij u alle goeds en goede
hoop voor het nieuwe jaar. Wij mogen ons gedragen
weten door de Eeuwige, die van alle tijden is en alle
tijden in Zijn hand heeft. U kunt de diensten
rechtstreeks of op een later tijdstip meevieren. 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).
Liturgisch bloemstuk
Voor de adventszondagen en op kerstmorgen hebben
Klazien Matthijsse en Marian Meijer weer een
schitterend liturgisch bloemstuk gemaakt. Jammer dat
maar enkele gemeenteleden dit bloemstuk in de kerk
hebben gezien. Nu de diensten op beeld zijn
opgenomen kunt u de diensten terugzien en daarbij is
het bloemstuk in beeld gekomen. De serie is ook te
zien in de fotogalerij op de website. Het is zeker de
moeite waard. Klazien en Marian hartelijk dank voor
jullie bijdrage aan de adventsperiode en het
kerstgebeuren.
Afspraken voor de diensten in onze gemeente:






Kerkdiensten online met enkel medewerkers.
Medewerking van enkele zangers.
Dienst kunt u meemaken via
www.kerkdienstgemist.nl
In acht nemen van de huisregels verplicht.
Als u naar de dienst komt is mondkapje
verplicht. Als u zit mag het af.

Bloemengroet
De bloemen van vorige week zondag zijn bezorgd bij
mevrouw K. Clarisse-Caljé. De bloemen gaan deze
week, met een groet namens onze gemeente naar
mevrouw Cathrien Davidse-Louwerse.

Ontmoeting met koffie of thee
Voorlopig is het geen koffie of thee drinken op de
donderdag.
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 wordt niet meer gecollecteerd. 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. Denk u ook nog aan
het voldoen van de vrijwillige bijdrage als u dat nog
niet heeft gedaan?
Eindejaarscollecte 31 december
Doet u met ons mee? Dat kan door uw bijdrage te
geven middels de acceptgirokaart. Met de
opbrengsten organiseren we verbindende activiteiten
waar jong en oud welkom zijn. Met uw gift aan deze
eindejaarscollecte draagt u bij aan een kerk die
gastvrij en open midden in de samenleving staat! Het
bankrekeningnummer van het college van
kerkrentmeesters is NL 77 RABO 0373 716 389.
Nederlands Bijbelgenootschap 3 januari
Het NBG is een vereniging van 110.000 enthousiaste
leden, bijna 19.000 donateurs en honderden
vrijwilligers. Steun ons werk voor de Bijbel. Het NBG
zorgt in Nederland voor eigentijdse bijbelvertalingen,
zoals de Bijbel in Gewone Taal, de Samenleesbijbel en
de kinderdienstmethode Bijbel Basics. Zo geven we de
Bijbel door aan nieuwe generaties. Als onderdeel van
de United Bible Societies dragen we verder bij aan
meer dan 80 bijbelprojecten wereldwijd. Van de
eerste bijbelvertaling ooit voor Karakalpakstan, tot de
verspreiding van bijbels in Angola. Om al ons werk in
binnen- en buitenland mogelijk te maken, kunnen we
niet zonder de steun van leden en donateurs. U kunt
rechtstreeks overboeken op NL74 SNSB 0266 3808 08
van het NBG of op de rekening van onze diaconie:
NL 21 RABO 0314 468 536.

Omzien naar elkaar
Het afgelopen jaar is voor veel gemeenteleden zwaar
geweest. Dat kwam niet enkel door de coronapandemie. Ziekte, eenzaamheid en rouw of gemis van
werk, contact en inkomsten. Veel leed is aan het licht
gekomen maar nog veel meer is onder de radar
gebleven. Blijf er niet mee zitten maar schroom niet
en maak ons deelgenoot van uw zorgen. Wij kunnen
niet alles oplossen, maar wij kunnen u wel een
luisterend oor bieden. Daarnaast zijn er in het
afgelopen jaar ook mooie momenten geweest. Herstel
van ziekte, op beperkte schaal toch wat onderling
contact en nieuwe initiatieven. Wij moeten niet in het
negatieve blijven hangen, maar wij mogen ook oog
hebben voor het goede en daarvan genieten ook al
lijkt het nog zo klein.
Voor de kinderen 3 januari
Uit het Oosten komen 3 wijzen. Zij zoeken een
koningskind en gaan naar Koning Herodes. Vinden ze
baby Jezus in het paleis in Jeruzalem?
Lees het verhaal op:
https://www.kinderwoorddienst.nl/jaarb/openbaring-des-heren-jaar-b/bijbel/navertellingmatteus-2-1-12.html
Misschien is het goed om na te denken over wat jij
aan Jezus kan geven. Voor een handreiking voor het
gesprek klik op de knop verwerking. Vouw een doosje
van papier. Doe er een briefje in waarop je schrijft wat
jij aan Jezus wil geven.

Kijk ook eens op de website: www.pknbm.nl

