WEEKBRIEF 26-7-2020
ZOMER 2020
De lockdown van dit voorjaar,
doet denken aan een tijd,
dat stilte heel gewoon was,
iets wat men nu vermijdt.
We hollen, vliegen, haasten,
weer door het leven heen,
ons einddoel blijft een raadsel,
want niemand weet, waarheen.
Soms denk ik vol verlangen,
aan hoe het vroeger was,
een vader en een moeder,
met kind'ren op het gras.
Een picknick in de zomer,
dichtbij de keukendeur,
wij, kind'ren zongen liedjes,
omringd door bloemengeur.
Het leek altijd vakantie,
want niemand had het druk,
maar achteraf bekeken,
was dát ons groot geluk.
De lockdown geeft te denken,
wat rust en vrijheid is,
uit ver vervlogen zomers,
met recht een groot gemis!
Nu komt de grote zomer,
waarnaar ik méér verlang,
De Heer zegt: 'Komt toch allen,
al ben je moe en bang.
Ik geef je rust en vrede,
die niemand geven kan,
ga nu maar rustig zitten,
Mijn rust duurt levenslang.

Vieringen
De dienst van 26 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 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).
Hervatting kerkdiensten
De toename van de besmettingen van het coronavirus baart ons zorgen. Wij kunnen nu voldoen aan de
richtlijnen als wij in augustus kerkdiensten gaan
houden in de Odulphuskerk. Als strengere
maatregelen worden aangekondigd kan dat weer
anders zijn. Wij zijn voorbereid en wat het zingen
betreft zijn er mogelijkheden. In de weekbrief van
volgende week krijgt u meer informatie.
Boshut
Aanstaande zondag is op het terrein van de Boshut
weer een dienst om 10.00 uur als het goed weer is.
De koffie is dan ook weer na de dienst. Het eerste
team is sinds afgelopen woensdag compleet en heeft
er inmiddels weer al een week op zitten. Tot nu toe
met prima weer.
Beeldapparatuur
Het college van kerkrentmeesters is nog steeds
dringend op zoek naar mensen, die de
beeldapparatuur kunnen en willen bedienen. Als u
man/vrouw iets voor de kerk wil betekenen op
praktisch gebied dan is dit misschien iets voor u.
Nadere informatie lunt u inwinnen bij het college van
kerkrentmeesters Han Kole: email hkol@zeelandnet.nl
of telefonisch 06-20415409.
Omzien naar elkaar
Voor Leonard Boogaard en zijn gezin zijn het
spannende dagen. Leonard ligt nog steeds in het
ziekenhuis in Antwerpen. Wij wensen hen veel sterkte
toe. Ook een woord van bemoediging voor allen die te
kampen hebben met hun gezondheid of andere
problemen.
Bloemengroet
De bloemen van vorige week zijn bezorgd bij Jan en
Janny Simonse. De bloemen gaan deze week, met een
groet namens onze gemeente, naar de familie Ad en
Koos Simonse, Martinus Nijhoffstraat 9, Biggekerke.

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!
26 juli – Stichting Vrienden Cliënten Emergis
Stichting Vrienden Cliënten Emergis ondersteunt
cliënten van Emergis. Vooral cliënten die na een lange
behandeling in een kliniek weer zelfstandig(er) gaan
wonen en leven. De stichting helpt hen dan met
materialen of activiteiten die zij zelf niet kunnen
betalen en die ook niet door Emergis, een
zorgverzekeraar of de gemeente betaald worden.
Denk aan de inrichting van een woning, een cursus of
een tweedehands fiets. Op die manier wil de stichting
actief een bijdrage leveren aan het persoonlijk en
maatschappelijk herstel van mensen met een
psychiatrische aandoening. De ondersteuning bestaat
altijd uit een financiële gift. De stichting kan haar werk
alleen doen dankzij giften van kerkelijke instellingen,
sponsors en donateurs. Ook uw bijdrage is van harte
welkom! U kunt uw bijdrage overboeken op het
bankrekeningnummer van de diaconie op het
rekeningnummer NL 21 RABO 0314 468 536.

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.
Voor de kinderen
Vandaag wil Jezus ons iets leren over de nieuwe
wereld. Over het Koninkrijk van God. Hij doet dat door
weer een voorbeeldverhaal te vertellen. Luister maar:
https://www.kindopzondag.nl/wpcontent/uploads/sites/2/2020/06/KoZ_compleet20200726.pdf
Als verwerking kan je deze plaat kleuren of
beschrijven. https://www.kindopzondag.nl/wpcontent/uploads/sites/2/2020/06/KidK_werkbladen_0
706-2308.pdf
Probeer na te denken over wat jij belangrijk vindt voor
onze wereld, voor jouw leven en kleur dat in de
blaadjes van het klavertje vier.

Bronvermelding: Uit boek: Acht verhalen van Jezus /
Nick Butterworth en Mick Inkpen.

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

