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De afgelopen maanden hebben duizenden 
mensen zich ingezet om anderen te helpen. Als 
bedankje lanceert de campagne #Nietalleen nu 

het lied ‘Niet alleen’. 
 

Niet alleen 
Ik beken vandaag dat ik kwetsbaar ben, 

als een veldbloem in de wei, 
die vandaag nog bloeit, stralend, 

zorgeloos, morgen door de wind verwaait. 
 

Onze Vader weet dat we kwetsbaar zijn, 
want zo heeft Hij ons gemaakt. 

Zo ontmoet ik jou, zo ontmoet jij mij, 
want Hij gaf ons aan elkaar. 

 
Ik geef je mijn handen die vangen en dragen. 
Ik geef je mijn ogen die kijken zonder vragen. 
Al zijn we gescheiden door muren en ramen: 
ik kijk zonder angst, mijn hart raakt je aan. 

 
Als de bloem verwelkt, als het gras verdort, 

als de angst ons overmant, 
dan vertel ik jou, dan vertel jij mij: 

“We zijn veilig in Gods hand.” 
 

Ik geef je mijn handen die vangen en dragen. 
Ik geef je mijn ogen die kijken zonder vragen. 
Al zijn we gescheiden door muren en ramen: 
ik kijk zonder angst, mijn hart raakt je aan. 

 
Je bent niet alleen. 
Ik loop met je mee. 

Dan ben je wel verdrietig, 
maar je bent niet meer alleen. 

 
En is het vandaag 

mijn beurt om sterk te zijn: 
morgen ben jij het misschien 

die mij op handen draagt. 
 

Onze Vader weet dat we kwetsbaar zijn, 
want zo heeft Hij ons gemaakt. 

Zo ontmoet ik jou, zo ontmoet jij mij, 
want Hij gaf ons aan elkaar. 

 
 
 
 

Vieringen   
De dienst van 5 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 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). 
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. 
Vanaf aanstaande zondag 5 juli zullen weer om 
10.00 uur kerkdiensten plaatsvinden bij de 
Boshut (mits het goed weer is). Het zal anders 
zijn dan gebruikelijk, maar in de buitenlucht 
kan er meer. Hierbij moet ook rekening 
worden gehouden met de 1,5 meter afstand. 
Om zo weinig mogelijk bewegingen te krijgen is 
geen koffie vóór de dienst; wel na de dienst.  
 
Kerkenraad en gemeenteavond 
Aanstaande donderdag 9 juli is om 19.30 uur 
weer kerkenraad in de Odulphuskerk. De 
uitgestelde gemeenteavond is nu gepland op 
16 september om 19.30 uur ook in de 
Odulphuskerk. Noteer vast de datum.  
 
Beeldapparatuur 
Het college van kerkrentmeesters is druk bezig 
met het bestuderen van de offertes voor 
beeldapparatutuur in onze kerkgebouwen. 
Belangrijk is dat er mensen zijn, die de 
apparatuur kunnen en willen bedienen. 
Schroom niet, maar meldt u aan bij het college 
van kerkrentmeesters Han Kole: email 
hkol@zeelandnet.nl of telefonisch 
06-20415409 

mailto:hkol@zeelandnet.nl


Bijeenkomsten 
Onder voorwaarden kan weer door derden 
gebruikgemaakt worden van de Odulphuskerk, 
Dorpskerk of 't Klokuus. Afspraken worden 
vooraf gemaakt over verantwoordelijkheid, 
aansprakelijkheid en schoonmaak.  
 
Omzien naar elkaar 
Leonard Boogaard ligt nog steeds in het 
ziekenhuis in Antwerpen. Hij heeft afgelopen 
week moeilijke dagen gehad. Hopenlijk is er 
snel een lever beschikbaar voor transplantatie.  
Wij leven mee met hem en zijn gezin. 
 
Bloemengroet 
De bloemen van vorige week zijn bezorgd bij 
de Piet en Sjaan Schreijenberg. De bloemen 
gaan deze week, met een groet namens onze 
gemeente, naar de mevrouw Jo Schreijenberg-
Maljers, die nu in zorgcentrum Ter Reede in 
Vlissingen woont. 
 
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 5 juli  - Vakantiepret 
Eén op de negen kinderen in Nederland groeit 
op in armoede. Wanneer in de zomervakantie 
hun klasgenootjes vakantie vieren, blijven zij 
achter. Met de actie Vakantietas van Kerk in 
Actie kunnen wij de plaatselijke kerken 
kwetsbare kinderen kort vóór de 
zomervakantie verrassen met een vakantietas. 
Via de school zullen deze aan de kinderen 
worden uitgedeeld. In 2019 hebben 165 
protestantse gemeenten in Nederland 
meegedaan met de actie Vakantietas. Er 
konden bijna 10.000 kinderen in Nederland blij 
worden gemaakt met een vakantietas vol leuke 
spullen voor de vakantie. Wilt u de actie 
financieel ondersteunen, dan kunt u een 
bijdrage overmaken op het rekeningnummer 
van de plaatselijke diaconie  
NL 21 RABO 0314 468 536. 
 
Voor de kinderen 
Heb jij ook zo'n zin in de grote vakantie? Ben je 
er aan toe, aan 6 weken rust?  
Vandaag lezen we dat Jezus zegt tegen de 
mensen: kom maar naar mij, dan geef ik je 
rust. https://www.kindopzondag.nl/wp-
content/uploads/sites/2/2020/06/KoZ_comple
et-20200705.pdf 
Als verwerking kan je misschien naar buiten 
kijken. Of bij mooi weer ergens op het gras 
liggen. Kijk eens een tijdje naar de lucht, naar 
de wolken. Hoe voel je je na een paar 
minuten? Voel je je rustiger dan toen je begon? 
Zou Jezus dit bedoelen?  
 

 
Afwezigheid predikant 
Ds. Nicolette Vlaming is 9 juli weer terug van 
vakantie. Voor pastoraal bezoek kunt u nu nog 
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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