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De zon schijnt door een kaartje 
spontaan bij mij gebracht 

dit lieve zonnestraaltje 
zomaar, onverwacht 

geeft aan een donkere dag  
een gouden randje 

en schenkt mij nieuwe kracht. 
  

De zon schijnt door een hand 
die op mijn schouder wordt gelegd 

dit warme zonnestraaltje 
zonder woorden 

heel oprecht 
geeft mij meer dan in  

woorden wordt gezegd. 
  

De zon schijnt door een lieve blik 
die hart en ogen raakt 

dit troostend zonnestraaltje 
zo plots en ongevraagd 

verwarmt mijn hart 
en wordt de kou nu 

snel verjaagd. 
  

De zon schijnt door een kinderstem 
die opklinkt in de straat 

een handje die de mijne zoekt 
en vrolijk verder praat 

dit kleine zonnestraaltje 
ontmoet ik als 

het even niet meer gaat. 
  

De zon schijnt door Gods regenboog 
die kleurt in donk’re lucht 

een boog zo mooi, zo vol van trouw 
brengt mij op hoge vlucht 
dit hemels zonnestraaltje 

dat door de wolken breekt  
ontlokt mij zacht een diepe zucht. 

  
Zo pluk ik elke dag een zonnestraal 

en bind ze bij elkaar 
een lint van vreugde erom heen 

en…mijn eigen zonboeket is klaar.. 
 

 
 
 

 
 
 
Vieringen   
De dienst van 28 juni 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). 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de 
liturgie van de website van de kerk te halen, 
dan kunt u om een papieren exemplaar vragen 
en wordt deze bij u in de bus gedaan. Voor 
Biggekerke kunt u bellen met Jos van Keulen, 
tel. 55 29 57. Voor Meliskerke kunt u zich 
melden bij Adrie van Sluijs, tel. 56 20 90. 
Onder voorwaarden kunnen weer kerkdiensten 
gehouden worden mits 1,5 meter kan worden 
gewaarborgd. Voor juli waren al afspraken 
gemaakt voor de online diensten. Vanaf 
augustus zullen weer kerkdiensten op 
zondagochtend gaan houden, als de situatie 
niet veranderd. Nadere instructies krijgt u 
vooraf in de weekbrief. Voorlopig zijn deze 
diensten in de Odulphuskerk tot verdere 
verruiming diensten in de Dorpskerk mogelijk 
maken. 
 
Omzien naar elkaar 
Nu de verruimingen steeds verder worden 
versoepeld komen weer veel vakantiegasten in 
onze gemeente. Het is te merken op de wegen 
en de fietspaden. Ook in de winkels is het 
aardig druk. Ook gemeenteleden gaan weer 
van een vakantie genieten. Anderen blijven 
lekker thuis en genieten van alles wat onze 
omgeving te bieden heeft. Wij wensen 
iedereen een ontspannen vakantie en hopen 
dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid 
serieus wil nemen. Denk aan elkaar. 
Leonard Boogaard moest afgelopen zondag 
onverwacht weer voor een behandeling naar 
het ziekenhuis in Antwerpen en is daar nog. 
Wij wensen hem en zijn gezin veel sterkte toe 
bij deze tegenslag. Mevrouw Ria Burgmeijer-
Pont, Vliedberg 27 is inmiddels weer thuis. 
 
 



Bloemengroet 
De bloemen van vorige week zijn bezorgd bij 
de familie J. Schreijenberg, Korte Oostweg 6 in 
Biggekerke. De bloemen gaan deze week, met 
een groet namens onze gemeente, naar de 
familie P. Schreijenberg, Schuitvlotstraat 4 in 
Biggekerke. 
 
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 
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. 
 
Collecte 28 juni - Recreatiewerk de Boshut 
De Protestantse Stichting Interkerkelijk 
Recreatiewerk De Boshut is genoemd naar het 
gebouw waar het recreatiewerk iedere zomer 
plaatsvindt. De commissie, nu een stichting,  is 
in 1964 in het leven geroepen om samen te 
gaan werken met Dabar (vereniging voor 
zending in Nederland). Teams worden 
gefaciliteerd om met elkaar een afwisselend  
recreatieprogramma te organiseren waarin  
geloof gedeeld kan worden tijdens sport-, spel- 
en creatieve activiteiten, met kinderen, 

jongeren en ouderen in een fijne sfeer en 
omgeving. Dit jaar zullen weer twee teams zich 
weer twee weken van hun vrije tijd inzetten 
voor het recreatiewerk.  
Van onze gemeente zal Wouter Sipma in het 
eerste team van de Boshut meedraaien. 
Paulien Sipma wordt teamlid op Camping Hoge 
Linde Overberg. Dit jaar is het recreatiewerk 
een hele uitdaging in verband met alle 
richtlijnen van het RIVM. Wij willen onze 
vrijwilligers uit de gemeente veel succes 
wensen en zegen op hun werk. Daarnaast 
willen wij u vragen om de vrijwilligers, de 
teams, campinggasten en de plaatselijke 
commissie mee te nemen in uw gebed. 
Uw financiële bijdrage kunt u overboeken op 
de rekening van de diaconie  
NL 21 RABO 0314 468 536 met de omschrijving 
Boshut. 
 
Voor de kinderen 
Stel er belt iemand aan bij jouw huis. Hij of zij 
wil het goede nieuws over Jezus vertellen. Doe 
je open? Luister je? Vraag je of die persoon 
binnen komt? Lees het verhaal van vandaag: 
https://www.kindopzondag.nl/wp-
content/uploads/sites/2/2020/06/KoZ_comple
et-20200628.pdf  
Ken je het liedje "Is je deur nog op slot?" dat 
past goed bij deze zondag. Als verwerking kan 
je misschien een welkomstbord maken. Het 
werkblad vind je op: 
https://www.kindopzondag.nl/wp-
content/uploads/sites/2/2020/06/KidK_werkbl
aden_0706-2308.pdf 

Afwezigheid predikant 
Ds. Nicolette Vlaming is van 8 juni tot en met 8 
juli met vakantie. Voor pastoraal bezoek kunt 
contact opnemen met een ouderling of 
pastoraal medewerker.

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