WEEKBRIEF 12-7-2020
Kom tot rust............
Als je merkt dat druk, stress en mensen jou in de greep
krijgen
wordt het tijd om stil te staan.
En een plaats van verkwikking te zoeken
om je geest te verfrissen.
God is die plaats van rust.
God houdt van je om wie je bent!
Niet om wat jij voor hem doet!
God heeft je niet gemaakt om als slaaf
voor hem te werken.
Hij heeft jou geschapen als mens.
Met wie hij in de eerste plaats een liefdesrelatie wil.
Stop daarom regelmatig met jouw activiteiten.
En zoek Jezus steeds weer op.
In gebed, in de Bijbel, in de rust.
Thuis, in de kerk of in de natuur.
Hij wil je liefhebben.
En Hij wil dat jij Hem ook liefhebt.
Neem daar dan ook de tijd voor.
Niet alleen in het weekend of in de vakantie.
Maar juist ook daarbuiten
Zodat je fris en ontspannen in het leven staat
en ECHT kan genieten wat God je geeft.

Hervatting kerkdiensten
Onder voorwaarden kunnen weer kerkdiensten
gehouden worden mits 1,5 meter kan worden
gewaarborgd. De diensten in juli gaan bij ons nog online. Vanaf augustus kunnen weer kerkdiensten op
zondagochtend gehouden worden, als de situatie niet
verandert. Nadere instructies krijgt u vooraf in de
weekbrief. Voorlopig zijn deze diensten in de
Odulphuskerk tot verdere verruiming diensten in de
Dorpskerk mogelijk maken.
Boshut
De dienst bij de Boshut is zondag om 10.00 uur (mits
het goed weer is). Het zal een andere opstelling zijn
dan gebruikelijk, maar in de buitenlucht is meer
mogelijk. Hierbij moet wel rekening worden gehouden
met de 1,5 meter afstand. Om zo weinig mogelijk
bewegingen te krijgen is geen koffie vóór de dienst;
wel na de dienst.
Beeldapparatuur
Het college van kerkrentmeesters is zich nog aan het
oriënteren en beraden over beeldapparatuur in onze
kerkgebouwen. Belangrijk is dat er mensen zijn, die de
apparatuur kunnen en willen bedienen. Als u
man/vrouw iets voor de kerk wil betekenen op
praktisch gebied dan kunt u zich aanmelden bij het
college van kerkrentmeesters Han Kole: email
hkol@zeelandnet.nl of telefonisch 06-20415409.
Bijeenkomsten
Onder voorwaarden kan weer door derden
gebruikgemaakt worden van de Odulphuskerk,
Dorpskerk of 't Klokuus. Afspraken worden vooraf
gemaakt over verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid
en schoonmaak.

Vieringen
De dienst van 12 juli kunt u weer bekijken via
kerkdienstgemist.nl. Op onze eigen website klikt u
“kerkdiensten” aan in de blauwe balk.
Vervolgens gaat u naar “dienst Meliskerke
kijken/luisteren”. Daarna selecteert u de dienst, die u
wilt bekijken of beluisteren.
Voor het bijwonen van de opname op zaterdag kunt u
zich nog steeds aanmelden bij Adrie van Sluijs,
tel. 56 20 90. De liturgie kunt u terugvinden op de
website van de kerk op de pagina zondagsbrieven
(ook in de blauwe balk).

Omzien naar elkaar
Na een paardagen thuis te zijn geweest moest
Leonard Boogaard toch weer worden opgenomen in
het ziekenhuis in Antwerpen. Heel veel sterkte
gewenst. Ook denken we aan iedereen die te maken
krijgen met ziekte, zorg of spanning.
Bloemengroet
De bloemen van vorige week zijn bezorgd bij
mevrouw Jo Schreijenberg-Maljers. De bloemen gaan
deze week, met een groet namens onze gemeente,
naar mevrouw Suus Schreijenberg-Minderhoud,
L. Simonsestraat 6, Biggekerke.

Vakantietas
Ook wij hebben weer meegedaan met de actie
vakantietas. Deze tasjes zijn op school uitgereikt.
Namens de kinderen hartelijk dank aan allen die
hieraan een bijdrage hebben gegeven.
Ontmoeting
Iedere donderdag is het mogelijk om met een kleine
groep samen koffie te drinken. U wordt daarvoor
persoonlijk uitgenodigd of u meldt uzelf aan. Voor de
koffieochtend in Biggekerke: Ria Verstraate
tel. 551536 of jariver@zeelandnet.nl
Voor de koffiemiddag in Meliskerke:
Klazien Matthijsse, tel. 561495.
Online collecteren
Omdat we niet
kunnen
collecteren in de
eredienst vragen
we u om uw
collecte digitaal
bij te dragen.
Door bijgevoegde
QR code te
scannen komt u
op een
betaalpagina en
kunt u uw gift
meteen via iDEAL betalen.
Of klik op deze link: Online collecteren
De betaling wordt gestort op rekening Stichting
Derden Gelden ten name van Samen Goed Doen. Dit
is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden
de gelden overgemaakt naar de rekening van onze
kerkelijke gemeente. Wij danken u voor uw gift!

Afscheid groep 8
Bij het afscheid van de kinderen uit groep 8 was onze
predikant Nicolette aanwezig. Zij heeft de kinderen
toegesproken en een boekje overhandigd met daarin
de volgende tekst. Het gebaar namens de kerk werd
erg gewaardeerd.
Als je wil
echt graag wil
kan je alles zijn
heel veel
Kan je alles doen
groot en klein
Gaan er deuren open
blijken er weggetjes te zijn
…
Geloof maar in jezelf
en wees een beetje voorbereid
Op een lach en energie
op van droom tot werkelijkheid
Voor de kinderen
Jezus wil graag dat de mensen Hem begrijpen. Maar
dat is vaak moeilijk. Daarom geeft Jezus voorbeelden.
Vandaag geeft hij het voorbeeld van de zaaier. Als wij
proberen om te doen wat Jezus zegt, lijkt dat op zaad
dat in de goede aarde valt. Luister maar naar het
verhaal: https://www.kindopzondag.nl/wpcontent/uploads/sites/2/2020/06/KoZ_compleet20200712.pdf
Er is een kleurplaat van de zaaier:
https://www.dehenkieshow.nl/images/Kleurplaat_va
n_de_zaaier.pdf
Zie je die schaal met graankorrels, die links staat op de
foto? Dat is de opbrengst van de schotel met het zaad,
aan de rechterkant op de foto.

Collecte 12 juli - Bloemendienst
De bloemengroet vanuit onze kerken is een teken van
omzien naar elkaar. Dat dit gebaar erg gewaardeerd
wordt blijkt uit vele reacties. Om dit belangrijke werk
te kunnen blijven doen, kunt u een steentje bijdragen
door een financiële bijdrage. Is het niet in de
collectezak, dan kan het ook op de
bankrekeningnummer van de diaconie op het
rekeningnummer NL 21 RABO 0314 468 536.

Kijk ook eens op de website: www.pknbm.nl daar kunt u ook de voorgaande weekbrieven teruglezen

