WEEKBRIEF 6-12-2020
Advent 2020
Advent is de tijd om te verwachten,
om verzonken te zijn in gedachten.
Advent is de tijd om stil te staan
bij wat God voor ons heeft gedaan.
Advent is de tijd om ons voor te bereiden op Zijn komst
naar deze aarde.
Schatten wij die komst wel in op de juiste waarde?
Advent is de tijd om te gedenken
dat Hij ons Zijn zoon zou schenken!
Advent is de tijd om te denken aan het Licht
dat zich op ons zoekende mensen richt.
Advent is de tijd om bij jezelf te rade te gaan
Wat moet ik met de kerstboodschap aan?
Advent is de tijd om te denken, wat doet dat Kindje
met mij?
Of vind ik de tijd rond Kerst wel gezellig en neem ik er
de rest voor lief bij.
Advent is de tijd om te ontdekken wat Gods
boodschap met jou doet.
Hopelijk geeft het je hoop en moed.
Advent is de tijd om te danken voor dat Kind
waarin onze mensheid verlossing vindt!
Dienst 2e adventszondag-6 december 2020
Waken, wachten en verwachten.
Aanstaande zondag wordt de tweede adventskaars
aangestoken. Ook deze zondag mogen nog niet meer
dan 30 personen komen. U kunt de dienst direct
rechtstreeks beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl.
Het dringende verzoek om als u een uitnodiging heeft
ontvangen aan te geven of u wel of niet komt. De
uitnodiging is 24 uur geldig en bij niet reageren vervalt
de uitnodiging. Belangrijk is dus om de emailberichten
in de gaten te houden. Het kan zijn dat u door een of
andere oorzaak wel aangemeld bent, maar toch niet
kan komen, meld u dan af, dan kan een ander voor u
in de plaats komen. U kunt het zelf wijzigen.
Adventserie – Op zoek naar het licht.
Gemeenschappelijke online viering Geloof in Zeeland
vanuit de Heilige Willibrorduskerk in Zierikzee. Deze
dienst wordt opgenomen in samenwerking met
Omroep Zeeland. Voorgangers: ds. Jan van
Langevelde van de Christelijke Gereformeerde kerk in
Zierikzee en pastor Ria Mangnus van de parochies
Boven de Schelde. Het programma is zondag van 9.00
uur tot 12.00 uur doorlopend te zien bij Omroep
Zeeland TV en Omroep Zeeland-website. Het
programma kan later ook worden teruggezien op deze
website, evenals via Omroep Zeeland.

Afspraken voor de diensten in onze gemeente:
 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.
 Dienst kunt u meemaken via
www.kerkdienstgemist.nl
 Bijzondere diensten worden met beeld
opgenomen en zijn op een later tijdstip
beschikbaar op ´kerkdienstgemist.nl´
 In acht nemen van de huisregels verplicht.
 Als u naar de dienst komt is mondkapje
verplicht. Als u zit mag het af.
Aanmeldsysteem
Nog niet alle mensen, die een kerkdienst willen
bezoeken hebben zich aangemeld. U kunt 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 e-mail 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 krijgen volgens een roulatiesysteem.
Zangers gezocht:
Om het groepje zangers wat meer te laten rouleren
zou het fijn zijn als zich nog meer mensen aan zouden
melden. Vooral mannelijke zangers zijn nodig.
aanmelden kan bij Peter Verhage per email:
peter@pknbm.nl
Ontmoeting met koffie of thee
Nu de maatregelen rondom corona wat zijn
versoepeld, kan weer met een paar mensen in ’t
Klokuus koffie of thee worden gedronken op
donderdagochtend. Als u wilt komen neem dan
contact op met Ria Verstraate: telefoonnummer:
0118-551536 of doe een berichtje naar het
emailadres: jariver@zeelandnet.nl.
In Meliskerke is pas in het nieuwe jaar weer
koffiedrinken. Neem daarvoor contact op met Klazien
Matthijsse: telefoonnummer 0118-561495.

Online collecteren
In de kerk wordt weer gecollecteerd. Voor de
gemeenteleden, die niet in de kerk kunnen komen,
maar wel willen deelnemen aan de collecte kan dat. U
kunt uw bijdrage overboeken op de bankrekening van
het college van kerkrentmeesters:
NL 77 RABO 0373 716 389. De kerk heeft uw
ondersteuning nodig.
Collecte diaconie - Kinderen in de knel
Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te
blijven, op onderwijs om iets van het leven te kunnen
maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er
wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige
situatie leven. Kerk in Actie wil er voor deze kinderen
zijn en kinderen in Nederland daarbij betrekken. Dat
doen we met Kids in Actie. Geef in de kerk of doe een
overboeking op de bankrekening van de diaconie: NL
21 RABO0 314 468 536.
Omzien naar elkaar
Wat fijn dat Leonard Boogaard deze week naar huis
mocht komen. Na vijf maanden zal het toch wel
vreemd zijn in de eigen omgeving te zijn. Wij wensen
hem en zijn gezin verder herstel en de moed om door
te gaan. Vooral in de adventstijd is omzien naar een
mededorpsbewoner van groot belang. Een telefoontje
of ouderwets een kaartje kunnen zoveel betekenen.
Bloemengroet
De bloemen van vorige week zondag zijn bezorgd bij
de heer David de Buck, Biggekerke. De bloemen gaan
deze week, met een groet namens onze gemeente
naar de heer Klaas de Buck, Oostweg 5, Biggekerke.
Oproep
Het einde van het jaar nadert. Het zou fijn zijn als alle
achterstallige betalingen nog dit jaar binnenkomen en
verwerkt kunnen worden. Denk aan de vrijwillige
bijdrage, acceptgiro’s voor verschillende doelen,
abonnement kerkblad en solidariteitskas. Een beetje
schoon schip maken kan geen kwaad.
Soepactie
In december zal bruine bonensoep worden gekookt.
Op verzoek kunt u ook een vegetarische

pompoensoep bestellen. Door de coronatijd mogen
minder mensen in de kerk waardoor er ook minder
collectegeld is opgehaald. De vraag om hulp is enorm
toegenomen en daarom lijkt het ons goed om een
soepactie te houden zodat er wat extra geld
binnenkomt om wat aan de nood in de wereld te
kunnen doen.
-----------------------------------------------------------------------Ja, ik wil graag soep bestellen en kom deze zelf
afhalen in het dorphuis Onderdak en doe dit strookje
vóór 14 december in de brievenbus op een van de
volgende adressen: Dorpsstraat 52, L. Simonsestraat
17, Vliedberg 4, Schuitvlotstraat 56 of in Meliskerke:
Jan Vaderstraat 21. U kunt uw bestelling ook mailen
naar diakenen@pknbm.nl
…….. liter(s) pompoensoep (vegetarisch)
…….. liter(s) bruine bonensoep
Ophalen zaterdag 19 december 11.00-12:00 uur
Naam:………………………………………..
Adres:………………………………………..
Telefoonnummer:………………………
Ik kan de soep niet zelf ophalen. Graag bezorgen.
(alleen als u niet in staat bent om het op te halen)
-----------------------------------------------------------------------Voor de kinderen - 6 december
Maria wordt de moeder van Jezus! Dat Beste Nieuws
horen de kinderen in de kindernevendienst. Op het
officiële leesrooster staat Johannes de Doper.
Johannes zegt dat God met ons een nieuw begin wil
maken. De podcast van dit kinderverhaal is te
beluisteren op https://www.kindopzondag.nl/digitaal/
Wilt u thuis het kindernevendienstmateriaal
gebruiken? Vraag een inlogcode via
nevendienst@pknbm.nl
Adventsbode
Er zijn al twee hele mooie berichten voor de
Adventsbode van 6 december. Heeft u ook nog een
bijdrage met Goed Nieuws die u (anoniem) wil delen?
Stuur uw Beste Nieuws voor zaterdag 12.00 uur naar
nevendienst@pknbm.nl of lever uw bijdrage op papier
in bij de Valkenburgstraat 8, Meliskerke.

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

