WEEKBRIEF 31 MEI 2020

Ik wens je wat licht
in momenten van zorgen;
ik wens je wat hoop
en wat uitzicht op morgen.
Ik wens je wat warmte
in kil-grijze dagen;
ik wens je een antwoord
bij twijfels en vragen.
Ik wens je wat zachtheid
als woorden te hard zijn,
wat vreugde en vrede
als gedachten te zwart zijn.
Ik wens je wat rust
temidden van werk;
ik wens je wat stilte,
het make je sterk.
Ik wens je een hand
die je verder geleidt,
een stralende glimlach
die je vrienden verblijdt.
Ik wens je een plaats
om bij regen te schuilen;
ik wens je een mens
die niet schrikt van je huilen.
Ik wens je een bloem
om je dag op te beuren
en een vriendelijk gebaar
om weer bij te fleuren.
Ik wens je Gods zegen
met deze pinksterdagen,
dat Hij met Zijn liefde
ons altijd wil blijven dragen.
WIJ WENSEN U ALLEN EEN GEZEGEND
PINKSTERFEEST

Vieringen
De Pinksterdienst kunt u bekijken via
kerkdienstgemist.nl en dan zoekt u de Odulphuskerk
op en daar staat de dienst van 31 mei. Ook op de
website van de kerk www.pknbm.nl staat een link die
u direct brengt bij de pagina van de Odulphuskerk en
daar kunt u de dienst aanklikken.De liturgie kunt u
ook terugvinden op de website van de kerk. Om de
Pinksterdienst goed te kunnen volgen is het wel goed
om deze bij de hand te hebben. We zingen namelijk
een aantal liederen die niet in het liedboek staan!
Liturgie van de vieringen
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, dan wordt deze bij u in de
bus gedaan.
Voor Biggekerke kunt u bellen met Jos van Keulen,
tel. 552957. Voor Meliskerke kunt u zich melden bij
Adrie van Sluijs, tel. 562090.
Meevieren
Het aanbod staat nog steeds dat u de opname van de
kerkdienst op zaterdag kunt bijwonen wanneer u geen
toegang heeft tot internet en de beeld- of
geluidsopname niet kan volgen.
Als u zo’n viering op zaterdag wilt bijwonen dan kunt
u dit doorgeven aan Adrie van Sluijs, tel. 562090. U
krijgt dat ook te horen hoe laat de dienst begint.
Uitzendingen ‘Geloof in Zeeland’
Pinksterzondag is voorlopig de laatste keer dat het
programma ‘Geloof in Zeeland’ te zien is via Omroep
Zeeland. Verschillende kerkgenootschappen werkten
samen aan een gemeenschappelijke uitzending op de
zondagmorgen. Het initiatief is genomen door ds. Arie
van der Maas, classispredikant van de Protestantse
Kerk voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden.
Omzien naar elkaar
Dinsdag 26 mei is in Middelburg overleden Mevouw
W.J. Meulenberg-Otte in de leeftijd van 105 jaar. Zij
heeft altijd in Biggekerke gewoond en zal ook daar
begraven worden. Dinsdag 2 juni zal de dienst in
besloten kring plaatsvinden in verband met de
Corona-maatregelen, welke geleid wordt door Ds.
Neeltje van Doorn. De dienst begint om 11.00 uur in
de Dorpskerk en is te beluisteren via
kerkdienstgemist.nl

Kees Davidse verblijft na zijn val en operatie
momenteel in de Scheldehof, Peperdijk 263, 4381 EN
in Vlissingen woning 3 kamer 8.
Geslaagd??
Let u nog op of in uw buurt jongelui geslaagd zijn om
hier aandacht aan te besteden? Het zou toch wel leuk
zijn om mee te leven door een kaartje in de bus te
doen of een attentie te bezorgen.
Bloemengroet
De bloemen van vorige week zijn bezorgd bij de
familie Pronk. De bloemen van deze week zullen, met
een groet namens onze gemeente, worden gebracht
bij de familie Pundke, Valkenisseweg 49, Biggekerke.
Koffieochtend en -middag
Vanaf juni start op de donderdagen een koffieochtend
in Biggekerke in ‘t Klokuus en een koffiemiddag in
Meliskerke in de Odulphuskerk. Ria Verstraate
coördineert deze voor Biggekerke en Klazien
Matthijsse doet dit voor Meliskerke.
We kiezen er bewust voor om dit op de dorpen apart
te organiseren. Woont u in Meliskerke en wilt u de
koffiemiddag bezoeken, dan meld u zich bij Klazien,
tel. 56 14 95. Van haar krijgt u dan te horen op welke
donderdagmiddag u welkom bent en hoe laat. Woont
u in Biggekerke en wilt u de koffieochtend bezoeken,
dan meld u zich bij Ria, tel. 55 15 36 of
jariver@zeelandnet.nl en dan krijgt u ook het tijdstip
te horen. Zo proberen we weer voorzichtig wat
ontmoetingsmomenten te organiseren nu we elkaar al
zo’n lange tijd niet hebben kunnen zien.
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.

Diaconale collecte 31 mei 2020
Met Pinksteren collecteren we voor de kerken in
Marokko. De kerk groeit in dit islamitische land. Dankzij
uw bijdrage aan de collecte kan Kerk in Actie de kerk in
Marokko ondersteunen om predikanten op te leiden
en hulp te bieden aan migranten.
Diaconaal jaarproject /acties
De groente- en boekenkast zal weer worden geplaatst
bij de pastorie in Biggekerke. De diakenen hopen, dat u
regelmatig komt kijken wat er te koop is. Met de
opbrengst ondersteunt u het jaarproject.
Voor 5 juni kunt u nog een driegangenverrassingsmenu bestellen. Het is dan een menu voor
twee personen voor de prijs van € 20,00. Als u alleen
bent, dan heeft u eten voor twee dagen. U kunt vóór
31 mei bestellen op diakenen@pknbm.nl of
telefonisch/app op 06-48350211. Wij nemen dan
contact op over ophalen/bezorgen en betaling van
beide acties. Giften voor het jaarproject kunt u
rechtstreeks storten op de bankrekening
NL 21 RABO 0314 468 536 met vermelding jaarproject.
Voor de kinderen
Hoe gaat het met jouw kijkdoos? Toen we er mee
begonnen, was hij bijna leeg. Op zondag kwam er iets
bij. Dingen die je helpen te begrijpen hoe God is en hoe
hij voor ons zorgt. God is er voor iedereen op de
wereld. De leerlingen van Jezus worden daar erg blij
van. En wij mogen daarom feest vieren vandaag.
Luister je naar het verhaal?
https://www.kindopzondag.nl/wpcontent/uploads/sites/2/2020/04/KoZ_compleet20200531.pdf. Vandaag kan je een vlammetje tekenen
en in de doos doen. Nu is de kijkdoos klaar! Een doos,
vol met herinneringen aan verhalen over God.
Je kan ook een talenpuzzel doen
https://www.kindopzondag.nl/wpcontent/uploads/sites/2/2020/04/KidK_werkbladen_1
904-0706.pdf.
In 2015 waren er koekjes in de kindernevendienst met
Pinksteren.

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.

Afwezigheid predikant
In verband met haar zomervakantie is ds. Nicolette
Vlaming van 8 juni tot en met 8 juli afwezig. U kunt
contact opnemen met uw ouderling wanneer er zaken
zijn die niet kunnen wachten. De ouderling kan dan
namens u contact opnemen met de waarnemend
predikant.

Kijk ook eens op onze website www.pknbm.nl

