WEEKBRIEF 7-6-2020
'Hallo, ik ben er even niet. Spreek uw boodschap in na
de piep …' Hoeveel keer per dag, per week horen we
deze boodschap niet? Het zal je maar overkomen; juist
nu je in deze coronatijd 'echt' iemand nodig hebt, kan
je hem of haar niet bereiken, is hij of zij er niet. Soms
stemt het ons moedeloos. Toch zien we, horen we ook
vaak het tegenovergestelde, telefoongesprekken
brengen soms raad, geven een
gevoel van aanwezigheid, en de
schwung om weer even verder te
kunnen. In Exodus hoofdstuk 3,
het sprekende verhaal van het
brandende braambos, lezen we
hoe God zijn Naam kenbaar
maakt aan Mozes: "Ik ben die is"
Ik ben er voor jou. Ik maak tijd voor jou. Ik sta bij je. Ik
sta je bij.
Dank aan de leerkracht die met heel veel geduld voor
de derde keer uitleg geeft aan de leerling die moeite
heeft met de leerstof.
Ik ben er.
Dank aan de mensen in de zorg, die ondanks al hun
drukke werkzaamheden een persoonlijk woord hebben
voor de patiënt of cliënt.
Ik ben er.
Dank aan al diegenen die zeggen en doen: "Ik luister!
Zeg maar! Ik ben er! Kom en doe je verhaal!"
Ik ben er.
Vieringen
Van verschillende kanten klinken positieve reacties op
de online-vieringen die worden opgenomen.
Aangezien we voorlopig met deze vorm van vieren
doorgaan wordt de behoefte aan zangers dringender.
Het kleine groepje dat op dit moment meewerkt doet
dit met veel plezier, maar het zou heel fijn zijn
wanneer meer mensen zich melden. Zo kan er meer
worden afgewisseld en is de belasting minder. U hoeft
geen perfecte stem te hebben, als u maar toon kunt
houden en het niet erg vindt om in beeld te zijn
tijdens de viering. Vrijwilligers kunnen zich melden bij
Peter Verhage, tel. 06- 53 44 45 55 of
peter@pknbm.nl.
De dienst kunt u bekijken via kerkdienstgemist.nl en
dan zoekt u de Odulphuskerk op en daar staat dan de
dienst van 7 juni. De liturgie kunt u ook terugvinden
op de website van de kerk. 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.
Omzien naar elkaar
Zo langzaamaan verruimen de mogelijkheden zich
voor de kerken. Samen komen in kleine groepen is
weer mogelijk en ook het bezoekwerk kan weer
beginnen, mits we ons aan de 1,5 meter afstand
houden. Als u het fijn vindt dat er iemand van het
pastoraal team bij u langskomt, laat het weten en dan
maken we een afspraak. Ouderling Ivanka den Otter is
vanaf nu ook weer volledig beschikbaar voor het
pastoraat.
Mevrouw Wil Geschiere-Cijvat, Koudekerkseweg 27 in
Biggekerke is gevallen en heeft haar bovenbeen
gebroken. Inmiddels is zij geopereerd en wacht zij op
een plekje voor revalidatie.
Bericht van overlijden: Op woensdag 3 juni j.l is
overleden mevrouw Riet Flipse-Zachariasse, die
woonde aan de Valkenisseweg 32 in Biggekerke. Ze is
89 jaar geworden. De uitvaart vindt zaterdag 6 juni in
besloten kring plaats vanuit de Dorpskerk in
Biggekerke.
Geslaagd!!!
Heeft u de vlaggen, tassen of slingers voor de
geslaagden al zien hangen? Veel activiteiten die bij
een dergelijke mijlpaal horen kunnen nu niet. U kunt
in ieder geval hieraan aandacht besteden door een
kaartje in de bus te doen, zodat toch nog een
feestelijk tintje aan het slagen wordt gegeven.
Waarom is aanmelden zo moeilijk?
We doen als gemeente ons best om verschillende
activiteiten weer op te pakken, zoals de koffie
momenten. Ook de vieringen stellen we open voor
een beperkt aantal bezoekers. We horen namelijk dat
mensen het onderlinge contact missen. Dat begrijpen
we en daarom doen we ook zo ons best om
ontmoetingen weer mogelijk te maken. Alleen, we
kunnen niet zo als voor de coronacrisis de deuren
open zetten en kijken wie er komt. We hopen van
harte dat die tijd ooit weer terugkomt, maar tot die
tijd is aanmelden voor activiteiten noodzakelijk.
Dus als u contact wilt, pak de telefoon en bel!
Voor de koffieochtend in Biggekerke: Ria Verstraate
tel. 55 15 36 of jariver@zeelandnet.nl. Voor de
koffiemiddag in Meliskerke: Klazien Matthijsse,
tel. 56 14 95.
Voor het bijwonen van de opname van de viering
meldt u zich bij Adrie van Sluijs, tel. 56 20 90.
Voor pastoraal bezoek kunt u contact opnemen met
een ouderling, predikant of pastoraal medewerker.

Registratie gegevens
Vanaf heden liggen bij samenkomsten in de kerk
registratielijsten klaar waarop alle aanwezigen hun
naam en adresgegevens moeten invullen. Dit maakt
deel uit van het gebruiksprotocol dat we als kerkelijke
gemeente hanteren. Mocht er een uitbraak komen
binnen onze kring, dan is te achterhalen met wie
diegene in contact is geweest en wanneer.

speelplezier. U kunt meedoen aan het vullen van de
tasjes en een bijdrage leveren door bijvoorbeeld
teken-/knutselspullen of een spel. De tasjes zijn niet
zo groot, dus graag spullen van beperkt formaat. Het
gaat om 2 jongens van 10 jaar, 2 jongens van 8 jaar en
een meisje van 10 jaar. U kunt het afgeven bij Sonja
Minderhoud, Jan Vaderstraat 21, Meliskerke of Jan
Vink, Vliedberg 4, 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 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.

Bloemengroet
De bloemen van vorige week zijn bezorgd bij de
familie Pundke. De bloemen van deze week zullen,
met een groet namens onze gemeente, worden
gebracht bij mevrouw Tannie Rotte-Matthijsse, De
Brouwpit 6, Meliskerke.

Diaconale collecte 7 juni 2020
Stichting Leergeld Walcheren zet zich in voor het
voorkomen van sociaal isolement of sociale uitsluiting
van jongeren in ontwikkeling en schoolgaande
kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar in de
gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere. De
doelgroep zijn kinderen uit minimagezinnen (tot 120%
sociaalminimum) voor wie overheidsvoorzieningen
zijn uitgeput, niet toereikend of niet beschikbaar zijn,
terwijl de gezinnen niet in staat zijn hiervoor eigen
middelen in te zetten. De Stichting stelt zich ten doel
concrete faciliteiten ter beschikking te stellen zodat
deze kinderen alsnog kunnen participeren binnen het
onderwijs en/of in het sociaal maatschappelijk leven
op en rond school. Stichting Leergeld Walcheren richt
zich daarbij op vier gebieden, namelijk onderwijs,
sport, cultuur en welzijn. Het bankrekeningnummer is:
NL74 RABO 0389 389 412 of u maakt over op de
rekening van de diaconie NL 21 RABO0 314 468 536.
Vakantietas
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland
groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie
hun klasgenootjes uitvliegen naar
vakantiebestemmingen, blijven zij achter. Samen met
de school wil onze diaconie kinderen die in armoede
opgroeien, verrassen met een vakantietas vol

Voor de kinderen
Pinksteren is voorbij. Luister maar eens naar het
verhaal van vandaag:
https://www.kindopzondag.nl/wpcontent/uploads/sites/2/2020/05/KoZ_compleet20200607.pdf
Jezus vertelt ons wat we moeten doen: vertel de
mensen over mij en wat je van mij leert en doop ze
dan. Is dat ook zo gebeurd? Denk je dat jíj over Jezus
kan vertellen? Probeer het maar eens. Maar met
woorden, gebaren, tekenen...
Gebarentaal is ook een manier om door te vertellen.

Het gebaar voor 'Jezus' gaat zo: met je middelvinger
tik je tegen de binnenkant van je andere hand. Dit doe
je, om en om, 3 keer.
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

