WEEKBRIEF 2.8-2020
Geloven is een werkwoord!

Vieringen

Wat heb je aan geloof?' zei de zeepfabrikant die op
verjaardagsvisite was bij ziin buunnan, de dominee.
'Kijk eens nsor de ellende in de wereld. Al die
duizenden jaren ven christelijk Eeloof heeÍt niks
geholpen.'De dominee zei:'Kom eens mee ncar
buiten.' Daw was een steliongens ssn het vaetballen.
'Zie je die kinderen', zei de dominee. 'We hebben al
duizenden jaren zeep, moor ze zijh zo vles dls varkens.
Wat vaor nut tteeft zeep dan?' 'Ja, wacht eens, zei de
fabrikont, 'zeep moet je eerst gebruiken', 'Precies', zei
de daminee, 'met geloaf is het net za.'

Geloof in God is niet hetzelfde als het aanhangen van
een stel opvattingen. ln de bijbel gaan woorden die
met geloof te maken hebben allemaal terug op een
hebreeuws woord dat met trouw of vertrouwen te
maken heeft. Leven uit geloof is leven uit vertrouwen.
Welk Ídee over God of over jezelf dan ook, of de
zekerheid van je familie, je baan, je gezondheid, ze
kunnen wegvallen en dat doen ze ook regelmatig. Ook
godsdienst is uiteindelijk niet bedoeld als houvast.
Godsdienst met al zijn w'rjsheid, rituelen en
Ievensregels is bedoeld om een mens te helpen om
vanuit vertrouwen te leven. Het belangrijkste inzicht is
dit: mensen leren pas leven uit vertrouwen als ze zich
niet meer zo vastklemrnen aan hun eigen wereldje van
veiligheid, overzicht en controle.

lVlet ingang aanstaande zondag 2 augustus kunt u de
kerkdienst weer bijwonen in de Odulphuskerk in
Meliskerke, Zolang het Covid-l9 virus actief is en de
richtlijnen vanuit de overheid, het RIVM en de
landelijke PKN van kracht zijn worden deze richtlijnen
ook ter bescherming van de gezondheid in de
Odulphuskerk opgevolgd:
Wanneer u of een van uw gezinsleden klachten heeft,
die kunnen wijzen op Covid-19, moeten wij u vragen

thuis te blijven.
De richtlijnen leiden tot ohderstaande huisregels:
Eezoek de kerk niet bij klachten die kunnen
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Maak geen gebruik van de garderobe, neem
uw jas mee naar uw plaats.
Maak - zo mogelijk - geen gebruik van het

toiÍet.
Neem alleen plaats op aanwijzingen van de
coördinatorlkoster.
Zitplaatsen staan op 1,5 meter. StoeÍen niet
verschuiven.
ln aangepaste vorm Ís zingen mogelijk
§r is kindernevendienst.

Verlaten van de kerk op aanwijzingen van de

coördinatorlkoster.
Collecte Ís niet in de dienst, maar bij uitgaan
van de kerk.
Neem zo rnogelíjk uw eigen !íedboek mee.Er
nog geen bea mer-presentatie.
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De dienst is rechtstreeks met enkel geluid te volgen
om L0.00 uur. De dienst wordt welmet beeld
opgenomen, maar is pas in de loop van de zondag te
bekijken via kerkdienstgemist.nl. Op onze eigen
website klikt u "kerkdiensten" aan in de blauwe balk.
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Vervolgens gaat u

haar'ïienst Meliskerke

kijkenlluisteren". Daarna seiecteert u de dienst, die u
wilt bekijken of beluisteren.
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wijzen op Covid-l9, zoals verkoudhei{
hoesten, benauwdheid of koorts.
Houdt 1,5 meter afstand tot anderen.
Desinfecteer bij binnenkomst uw handen.
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Bloemengroet
De bloemen van vorige week zijn bezorgd bij Ad en
Koos Simonse. De blaenren gaan deze week, rnet eeR
groet namens onze gemeënte, naar mevrouw Neeltje
Simpelaar-Corbijn, Scheldehof, Peperdijk 137 kamer 6
in Vlissingen.

Omzien naar elkaar
Leanard Boogaard heeft inmiddels een
levertransplantatie ondergaan. Na twee zware
operaties blijft het voor hem en zíjn gezin spannend
en wi.! hcpen dat het goed mag blijven gaan. In kleine
stapjes gaat hij vooruit. l-eonard en zijn gezin zijn
dankbaar dat hij een nieuwe lever heeft mogen
ontvanËen. Wees hen tot stËuft in uw gedachten en
uw voorbeden. Voor íedereen die het moeilijk heeft in
deze hijzondere, verwarrende en lastige tijd veel
sterkte en hsudt goede moed.

Online collecteren
Voor degenen, die
nog niet de
kerkdiensten
bezceken kunt u
digÍtaal bijdragen aan
de coílecte. Door
bijgevoegde QR code
te scannen komt u op
een
betaalpagina en kunt
u ui,v gift rÍïeteen vie
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
ís een verzamelrekening, vanuít deze rekening worden
de gelden overgemaakt naar de rekening van onze
kerkelijke gemeente. Wij danken u voor uw gift!

Ontmoeting
ledere 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. 551,536 of iarlver@zeeiandnet.nl De koffiemiddag
in Meliskerke gaat volgende week donderdag 6
augustus een keer niet door.
Boshut
Zondag is weer een díenst bij cie Boshut arn 10.00 uur
als het goed weer is, De koffie is dan ook weer na de
dienst. Het eerste team is inmiddels vertrokken en het
tweede team zal zondag arriveren. Hopelijk is het
tweede team net zo enthousiast en is de opkomst bij
de activiteiten net zo goed. Beste teamleden van teanr
twee succes en geniet ervan.

2 augustus - Speelgoedbank Zeeland
De Speelgoedbank Zeeland ontvangt speelgoed van
uiteenlapende l<waliteit. De Speelgoedbank heeft als

visie dat kínderen in armoede niet het idee moeten
krijgen dat zij met "afdankertje van een and€r"
worden *pgeseheept. Daarsm wordt speeigoed
gesorteerd op kwaliteit. Van goed gebruikt speelgoed
kan zeker nog wat gedaan kan worden. De
Speelgaedbank Zeeland verkoopt dit speelgoed in hun
winkel 2nd Chance. De opbrengst van het verkochte
speelgoed wordt gebruíkt voor de aankoop van nieuw
speeigoed voor de doeigroep van de Speelgoedbank
Zeeland. Dit nieuwe speelgoed wordt dan weer door
de Speelgoedbank Zeeland weggegeven tíjdens
Sinterklaas, Kerst of als k!,nderen uit de doelgroep jarig
zijn. De winkel 2nd is gevestigd op het adres Lange
Zelke 17 in Viíssingen. U ki.rnt uw bi.idi"age overboeken
op het bankrekeningnummer van de diaconie op het
rekeningnumrner NL 21 RABO 03L4 468 535.

Beeldapparatuur
Het college van kerkrentrneesters is nog steeds
dringend op zoek naar mensen, die de
beelCepparatuur kunnen en willen bedienen. Als u
manfvrouw iets voor de kerk wil betekenen op
praktisch gebied dan is dit misschien iets voor u.
Nadere informatie kunt u inwinnen bij het college van

kerkrentmeesters Ha n Kole: ernail h koi@Zeela
of telefonisch 06-20415409.
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Voor de kinderen
Wat is het tegenovergestelde van iets voor jezelf
houden? Vandaag hebben we het over samen delen.
Döt past heel goed bij het verhaal van vandaag:
https ://www.
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nt/u p loa C sls itesi2l2Q20i06lKg.Z co m p eet20200802.pdf Samen delen van brood en vis. En jouw
talent, datgene waar jij gaed in bent, houd je dat voor
jeeelf of laat je anderen daarvan mee profiteren. Er is
genoeg om over te praten, na te denken en te doen.
Op https://w.wuu. ki ndopzo ndae. n Uwpco nte
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content/uploads/sites/212020/06lKidK werkbladen 0
706-2308. pcjf staat een verwerking.

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

