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BIJ MIJ 
 

Zomaar opeens is de wereld veranderd 
zomaar opeens zit de schepping op slot 

 
En de mens die gemaakt is om te zorgen, 

te geven, te troosten, 
te delen, elkaar te ontmoeten, 

liefdevol te begroeten met een kus of omhelzing 
of er gewoon te zijn 

houdt nu grote afstand en dat doet pijn. 
 

Gelukkig is er Eén die zegt komt maar bij Mij 
bij Mij mag je huilen, bij Mij mag je zijn, 

leg je hoofd op Mijn schouders, want Mijn  afstand 
is klein. 

Ik wil zorgen, ik wil geven, 
ik wil delen en helen 

Ik ben die Ik ben en Ik zal er zijn 
                        
Kerkdiensten 
De dienst van zondag 17 mei wordt op zaterdag 
opgenomen. Na montage is de dienst 
zondagochtend om 10.00 uur meteen met beeld 
en geluid beschikbaar. Als u de kerkdienst van a.s. 
zondag wilt bekijken en beluisteren gaat u naar 
kerkdienstgemist.nl en kijk dan bij Meliskerke. Of u 
gaat naar de website van onze gemeente, daar 
vindt u een directe link en komt u ook bij 
kerkdienstgemist uit. Een korte viering voor 
hemelvaartsdag zal volgende week donderdag 
beschikbaar zijn. Voorgaande diensten met beeld 
en geluid zijn te vinden op de website van onze 
kerk www.pknbm.nl 
 
Zangers 
In vorige weekbrieven stond een oproep voor 
zangers. Aangezien de kerkdiensten voorlopig nog 
met een beperkt aantal mensen mogen worden 
gehouden zijn we op zoek naar mensen die graag 
hun steentje willen bijdragen door mee te zingen. 
Zeker mannenstemmen hebben we hard nodig om 
een evenwichtige stemverdeling te hebben. U kunt 
zich opgeven bij Peter Verhage, tel./app 06-
53444555 of peter@pknbm.nl. Voorlopig worden 
de kerkdiensten op de zaterdagochtend of 
zaterdagmiddag opgenomen, dus u moet dan wel 
op zaterdagen beschikbaar zijn. Ook als u een 
keertje een zaterdag niet kunt, mag u zich 
opgeven, want de zangers zullen wisselend 
worden ingezet. 

Ontmoetingsochtend/middag 
Het elkaar niet meer ontmoeten begint sommige 
mensen best zwaar te vallen. Anders spraken we 
elkaar nog wel na de kerkdienst bij de koffie, maar 
dat is weggevallen en we missen het enorm. In 
beperkte mate kijken we of er weer een vorm van 
ontmoeting kan plaatsvinden. We denken hierbij 
aan de dondermorgen in Biggekerke en de 
donderdagmiddag in Meliskerke. (volgende week 
niet in verband met hemelvaartsdag) Een ruime 
opstelling in ‘t Klokuus en de Odulphuskerk moet 
het mogelijk maken dat we naast een 
gastheer/vrouw een paar mensen kunnen 
ontvangen. 
Zomaar een uurtje voor een kopje koffie, even niet 
alleen zijn, een praatje en ook ruimte om je zorgen 
te delen. U begrijpt dat we dit 
ontmoetingsmoment moeten organiseren en 
sturen. Als u van een ontmoetingsmoment gebruik 
wilt maken, dan kunt u dit kenbaar maken bij ds. 
Nicolette, tel. 06-14454766. U ontvangt dan een 
een uitnodiging via de telefoon of mail wanneer u 
welkom bent. Zo kunnen bij toerbeurt toch wat 
ontmoetingen onderling plaatsvinden, binnen de 
grenzen van de regels. 
 
Bezorging weekbrief 
De weekbrief op papier zal voortaan enkel bezorgd 
worden bij de gemeenteleden, waarvan wij weten 
dat zij niet over een e-mailadres beschikken. 
De weekbrief is ook altijd na te lezen op de 
website www.pknbm.nl 

 
Verruiming regels rond kerkdiensten 
Zoals het er nu naar uitziet kunnen per 1 juni weer 
kerkdiensten met 30 personen gehouden worden 
en vanaf 1 juli met maximaal 100 personen, met 
1,5 meter onderlinge afstand. Weliswaar zonder 
gemeentezang, omdat het vermoeden bestaat dat 
dit een belangrijke vorm van besmetting is. Het 
zijn geen eenvoudige beslissingen. De landelijke 
kerk geeft richtlijnen aan. Wij willen ons daar aan 
houden en vervolgens kijken wat bij ons mogelijk 
en uitvoerbaar is. 
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Online collecteren 
Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst 
vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. 
We doen dat in het volle besef van onzekerheden 
bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. 
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 GoedDoen.  
Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening 
worden de gelden overgemaakt naar de rekening 
van onze kerkelijke gemeente. Wij danken u voor 
uw gift! Daarnaast kunt u ook uw gift overschrijven 
naar het plaatselijk college van kerkrentmeesters: 
NL 77 RABO 0373 716 389. 
 
Diaconale collecte 17 mei 2020 
Stichting Leergeld Walcheren zet zich in voor het 
voorkomen van sociaal isolement of sociale 
uitsluiting van jongeren in ontwikkeling en 
schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 
jaar in de gemeenten Vlissingen, Middelburg en 
Veere. De doelgroep zijn kinderen uit 
minimagezinnen (tot 120% sociaalminimum) voor 
wie overheidsvoorzieningen zijn uitgeput, niet 
toereikend of niet beschikbaar zijn, terwijl de 
gezinnen niet in staat zijn hiervoor eigen middelen 
in te zetten. De Stichting stelt zich ten doel 
concrete faciliteiten ter beschikking te stellen 
zodat deze kinderen alsnog kunnen participeren 
binnen het onderwijs en/of in het sociaal 
maatschappelijk leven op en rond school. Stichting 
Leergeld Walcheren richt zich daarbij op vier 
gebieden, namelijk onderwijs, sport, cultuur en 
welzijn. Bankrekeningnummer is:  
NL74 RABO 0389 389 412. U kunt ook overboeken 
op de rekening van de diaconie:  
NL 21 RABO 0314 468 536 
 
 
 
 

Bloemengroet 
De bloemen van vorige week zijn bezorgd bij 
mevrouw Willeke Oostlander. De bloemen van 
deze week zullen, met een groet namens onze 
gemeente, worden gebracht bij mevrouw Nel 
Polderman-Geschiere, die nu woont in het woon- 
en verzorgingshuis Nieuw Sandenburgh in Veere. 
 
Voor de kinderen 
Ken jij de regels waaraan je je het beste kunt 
houden in deze coronatijd? Het is belangrijk dat je 
je eraan houdt; het handen wassen, elleboog voor 
je mond als je kucht, hoest of niest, enzovoorts. 
God heeft ook regels gemaakt. Ook dat zijn erg 
belangrijke woorden om te horen en te doen. 
Weet jij welke het zijn? 
https://www.kindopzondag.nl/wp-
content/uploads/sites/2/2020/04/KoZ_compleet-
20200517.pdf 
De verwerking is deze zondag een puzzel 
https://www.kindopzondag.nl/wp-
content/uploads/sites/2/2020/04/KidK_werkblade
n_1904-0706.pdf 
Heb je de kijkdoos gemaakt? Schrijf "tien 
woorden" op een steen en doe deze in de doos.  
 

Voor de ouders 
Donderdag is het Hemelvaart. Jong Protestant 
heeft een creatieve viering samengesteld die je 
thuis met het gezin kunt doen: 
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/ 
werkvormen/hemelvaart-jezus-laat-ons-niet-
alleen/ 

 
Kijk ook eens op onze website www.pknbm.nl 
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