WEEKBRIEF 7 februari 2021
ONLINE DIENSTEN
God spreekt ook vandaag tot ons en zegt: Ik ben de
HEER, jouw God en Vader, die je van de verslaving
van de zonde bevrijdt en in een nieuw koninkrijk zet.
1. Je zult Mij op de eerste plaats zetten in je leven.
2. Stel je vertrouwen op Mij alleen. Alleen dan kun je
een leven leiden. Facebook, WhatsApp, televisieseries,
idolen of sterren, je zult ze niet verheerlijken. Als je
naar Mij luistert en doet wat Ik van je vraag, zal Ik je
mijn genade overvloedig geven.
3. Je zult niet de naam van God doelloos gebruiken.
Ook niet woorden die daarvan zijn afgeleid, want als
je een vloek gebruikt zul je niet onschuldig zijn.
Gebruik ‘Oh My God!’ (OMG) alleen als je mijn hulp
echt nodig hebt.
4. Neem één dag in de week vrij van je dagelijkse
bezigheden en richt je aandacht op God. Op deze
manier kun je genieten van rust en ontspanning, net
als God deed op de zevende dag toen Hij de schepping
gemaakt had. Zes dagen heb je de tijd om bezig te zijn
met school, werk, sociale media en andere dingen. Ik
gun je één dag om je extra op Mij te focussen en van
Mij en van elkaar te genieten.
5. Heb respect voor je ouders, zoals zij respect voor jou
behoren te hebben. Vrede tussen ouders en kinderen is
een zegen.
6. Je zult niemand doodslaan, doodwensen of
uitschelden. Ook geen politieagent of
ambulancebroeder.
7. Je zult geen onrust stoken binnen relaties, en
vechten voor je huwelijk.
8. Je mag op geen enkele wijze iets stelen. Geen
materiële dingen, maar ook niet iemands leven. Houd
je verre van rellen en plunderingen.
9. Spreek altijd de waarheid. Maak geen vals
(facebook)profiel aan, waarop je jezelf mooier
presenteert dan je in werkelijkheid bent. Ik geef jou je
identiteit, je bent geliefd, een koningskind.
10. Je zult je zinnen niet zetten op iets van een ander.
Je zult niet zijn of haar vriend of vriendin, uiterlijk,
mobiel, tablet, kennis, auto, kleding begeren, of ook
maar iets dat van een ander is. Wees tevreden met
wat je hebt.

Dienst op 7 februari 2021
Ook aanstaande zondag is nog steeds een online
dienst. Het zijn diensten zonder kerkbezoek en zang.
Als u geen mogelijkheid hebt om deze dienst digitaal
te volgen, dan mag u de dienst bezoeken. 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.
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 gebracht bij
mevrouw Nelly van Etten. De bloemen gaan deze
week, met een groet namens onze gemeente naar
mevrouw Koos Geschiere-de Visser.
Beroepingswerk
De beroepingscommissie vergaderde voor de eerste
keer. Het beroepingswerk zal mogelijk wat anders
verlopen dan gebruikelijk door de huidige
contactbeperkingen maar voorlopig zijn we nog niet
toe aan het gaan "luisteren". Een eerste stap is dat het
team mobiliteit van het dienstencentrum in Utrecht,
die ook arbeidsbemiddeling tot taak heeft, ons een
advieslijst stuurt waarop mogelijke kandidaten
genoemd worden. Deze lijst wordt samengesteld op
basis van de door de kerkenraad opgestelde
profielschetsen van de gemeente en de gezochte
predikant. Ook is er de mogelijkheid voor
gemeenteleden om namen aan te dragen van
predikanten die u kent en die naar uw mening een
goede kandidaat zouden zijn. Als u hiervan gebruik
wenst te maken kan dat bij een van de leden van de
beroepingscommissie (Jacolien Boogaard, Lilian
Kluijfhout, Jan Vink, Arie de Kraa of Jopie Dingemanse
(Zoutelande) en Piet Wielemaker (Koudekerke).
Bert Vermeer (voorzitter) telefoonnummer:
0118-850403 of e-mail: bert.vermeer@hotmail.com

Kerkenraad
Onze ouderlinge Ivanka den Otter heeft besloten om
persoonlijke redenen te stoppen met het
kerkenraadswerk. Het spijt ons dat ze tot deze
beslissing is gekomen. Wij bedanken haar voor haar
inzet in de gemeente en wensen haar het allerbeste
toe. Nu is weer een vacature in het team van
ouderlingen ontstaan, dus als u zelf een steentje zou
willen bijdragen aan onze gemeente of u weet
iemand, dan kunt u dat melden bij iemand van de
kerkenraad.
Online collecteren
In de kerk zijn maar enkele medewerkers aanwezig en
dat levert in de collecte niet zoveel op. De
gemeenteleden die aan de collecte willen deelnemen
kunnen een bijdrage overboeken op de bankrekening
van het college van kerkrentmeesters:
NL 77 RABO 0373 716 389.
7 februari 2021 Collecte Werelddiaconaat
Water staat Bengalen aan de lippen. Bijna jaarlijks
treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers.
Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater
zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering
heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker,
heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een
goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis
op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op
grotere afstand van de rivier. Met de opbrengst van
de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh
om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven.
Maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457
ten name van Kerk in Actie onder vermelding van
rampenbestrijding Bangladesh. Meer informatie op
www.kerkinactie.nl/rampenbestrijdingbangladesh.
LITURGISCHE THUISSCHIKKING
Tijdens de 40 dagentijd en Pasen staat er een
liturgische bloemschikking in de kerk. Het is nu ook
mogelijk om thuis op een heel eenvoudige manier een
schikking te maken. Op deze manier zijn we liturgisch
met elkaar en de wereld om ons heen verbonden. De
basisbenodigdheden voor deze schikking zijn iedere
zondag hetzelfde en worden u samen met de
beschrijving aangeboden. De bloemen die gebruikt
worden, kunt u zelf kopen. Vindt u het leuk om mee te
doen dan kunt u zich via e-mail aanmelden bij Klazien
Matthijsse, e-mail: vinusklaz@zeelandnet.nl Of bij
Marian Meijer, e-mail: boomwei6@canaldigitaal.nl
Opgeven kan tot vrijdag 12 februari 2021.

40-dagenboekje
Hoewel de samenstellingscommissie van het 40dagenboekje 2021 niet fysiek bij elkaar kon komen is
het toch gelukt om een mooi boekje samen te stellen.
Met de hulp van onze gemeenteleden is het een
gevarieerd boekje geworden. Gemeenteleden, die
met ons willen delen waar men de hoop uit haalt in
deze bizarre coronatijd. Nu is het met de
coronapandemie nog niet veel beter en wij hopen dat
u dit jaar ook hoop uit het boekje kunt putten.
Nu we niet in de kerk bij elkaar kunnen komen
moeten we andere wegen zoeken om de boekjes bij u
te krijgen. U kunt hiervoor terecht bij Jos van Keulen.
U kunt ook een email sturen naar 40dagen@pknbm.nl
of bellen naar 06-48350211. Als u buren, vrienden,
bekenden of familie een boekje zou willen geven dan
kan dat zolang de voorraad strekt. Voor de drukkosten
van het boekje is een vrijwillige bijdrage altijd
welkom. De commissie heeft een enorme inspanning
moeten doen om het geheel voor elkaar te krijgen en
daarvoor onze hartelijke dank.
Omzien naar elkaar

Voor de kinderen 7 februari
Luister eerst naar het verhaal van deze zondag dat
staat in Marcus 1: 29-34 op:
https://www.kindopzondag.nl/digitaal/ Nu je dit
gehoord hebt, wat zegt dit over Jezus? Hoe is hij?
Hoe ziet het er uit als alle mensen naar Jezus komen?
Kan je er een tekening van maken? Teken je jezelf er
ook bij?
Groot(-ouders) kunnen via e-mail een logincode
aanvragen voor KindopZondag.nl. Dan kunt u zelf de
verhalen voorlezen en ziet u meer (verwerkings)ideeën. Mail naar: nevendienst@pknbm.nl

Ontmoeting met koffie of thee
Voorlopig is het geen koffie of thee drinken op de
donderdag.
Kijk ook eens op onze website www.pknbm.nl

