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Gebed 

 
Soms ben ik moe van al het strijden 

Steeds maar weer te vechten 
Tegen al die gevoelens 

Die me overspoelen. 
Tegen de onmacht in mij zelf. 
Het is vaak zo moeilijk, Heer 
Om altijd maar weer moedig 

En dapper door het leven te gaan. 
Vaak begrijp ik het niet, Heer 

Wat U allemaal bedoeld. 
Maar leer mij zo te leven 

Zoals U dat van mij vraagt. 
Draag mij Heer, door de momenten heen 

Waarin ik het zelf niet allemaal zo zie. 
Geef dan opnieuw de kracht 
Die ik van U verwachten mag 
Om weer opnieuw gesterkt  

De weg gaan die U mij wijst! 

 
Vieringen 
Afgelopen zondag is de kerkdienst goed verlopen. 
Aanstaande zondag 9 augustus bent u weer welkom in 
de kerkdienst in de Odulphuskerk in Meliskerke.  
De dienst is thuis rechtstreeks met enkel geluid te 
volgen om 10.00 uur. De dienst wordt wel met 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. 
Vervolgens gaat u naar “dienst Meliskerke 
kijken/luisteren”. Daarna selecteert u de dienst, die u 
wilt bekijken of beluisteren. 
 
Zolang het Covid-19 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 onderstaande huisregels: 

 Bezoek de kerk niet bij klachten die kunnen 
wijzen op Covid-19, zoals verkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of koorts. 

 Houdt 1,5 meter afstand tot anderen. 

 Desinfecteer bij binnenkomst uw handen. 

 Maak geen gebruik van de garderobe, neem 
uw jas mee naar uw plaats. 

 Maak - zo mogelijk - geen gebruik van het 
toilet. 

 
 

 

 Neem alleen plaats op aanwijzingen van de 
coördinator/koster. 

 Zitplaatsen staan op 1,5 meter. Stoelen niet 
verschuiven. 

 In aangepaste vorm is zingen mogelijk 

 Er is kindernevendienst, voorlopig nog geen 
crèche. 

 Verlaten van de kerk op aanwijzingen van de 
coördinator/koster. 

 Collecte is niet in de dienst, maar bij uitgaan 
van de kerk. 

 Neem zo mogelijk uw eigen liedboek mee.Er is 
nog geen beamer-presentatie.  

In het kerkblad stond dat op 23 augustus avondmaal 
gevierd zou worden. Besloten is dat voorlopig nog niet 
te doen. 
 
Boshut 
Aanstaande zondag is om 10.00 uur op het terrein bij 
de Boshut een dienst. Koffie alleen na de dienst. Het 
tweede recreatieteam heeft inmiddels al weer een 
week op zitten en wij hopen dat de tweede week ook 
succesvol mag verlopen. In tegenstelling van wat in 
het kerkblad staat, zal op 30 augustus nog een extra-
dienst bij de Boshut zijn. 
 
Beeldapparatuur 
Het college van kerkrentmeesters is nog steeds 
dringend op zoek naar mensen, die de 
beeldapparatuur kunnen en willen bedienen. Als u 
man/vrouw 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 Han Kole: email hkol@zeelandnet.nl 
of telefonisch 06-20415409. 
 
Omzien naar elkaar 
Leonard Boogaard heeft afgelopen week een nieuwe 
operatie moeten ondergaan. Wij hopen echt dat het 
de laatste operatie zal zijn en dat hij mag gaan werken 
aan zijn herstel. Het hele gezin voelt zich gesteund 
door uw meeleven en gebed. Wil Geschiere kan thuis 
verder revalideren en is blij weer in haar eigen 
omgeving te zijn. Voorbede is gevraagd voor het 
zwaar getroffen Libanon. Door een hevige ontploffing 
hebben veel mensen het leven verloren of zijn 
gewond geraakt en een enorme materiële schade. 
 
Bloemengroet 
De bloemen van vorige week zijn bezorgd bij 
mevrouw Neeltje Simpelaar-Corbijn. De bloemen gaan 
deze week, met een groet namens onze gemeente, 
naar mevrouw Cathrien van Sparrentak-Geschiere, 
Dorpsstraat 56 in Biggekerke. 
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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 Goed Doen. Dit 
is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden 
de gelden overgemaakt naar de rekening van onze 
kerkelijke gemeente. Wij danken u voor uw gift!  
 
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 
De koffiemiddag in Meliskerke is om de week en 
aanstaande donderdag 13 augustus bent u welkom. 
Informatie Klazien Matthijsse tel 561495.  
 
9 augustus – Lilianefonds 
Een wereld die openstaat voor elk kind is de missie 
van het Lilianefonds: bijdragen aan een wereld die 
openstaat voor iedereen en waar ook kinderen met 
een handicap, die opgroeien in extreme armoede al 
hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Samen 
met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-
Amerika worden kinderen sterker gemaakt en hun 
omgeving toegankelijker. Het Lilianefonds heeft een 
netwerk van ongeveer 800 partnerorganisaties. 
U kunt uw bijdrage in de kerk geven of overboeken op 
het bankrekeningnummer van  de diaconie op het 
rekeningnummer NL 21 RABO 0314 468 536. 
 
Actie voor het diaconaal project 
Voor het diaconale project heeft de diaconie al een 
paar jaar een diaconale maaltijd georganiseerd. 
Aangezien wij nog steeds te maken hebben met de 
1,5 meter afstand zal dat dit jaar nog niet lukken. De 
diaconie heeft iets anders bedacht om toch nog wat 
voor ons jaarproject bijelkaar te krijgen. 
Wilt u het in de vakantie makkelijk hebben en niet 
hoeven koken? Dan hebben wij een oplossing voor u 
en u steunt ook nog ons jaarproject.  

Voor woensdag 19 augustus 
kunt u een portie nasi met kip, 
ei en kroepoek bestellen. Per 
persoon komt het op  
€ 5,00. Wij maken porties voor 
twee personen. Bent u maar 
alleen, dan heeft u het twee keer makkelijk.  
U kunt tot uiterlijk zondag 16 augustus 18.00 uur 
bestellen. Voor het afhalen van de maaltijd krijgt u 
bericht. Het zal 19 augustus rond 17.30 uur zijn.  
Per e-mail: diakenen@pknbm.nl  
Telefonisch/app of een briefje in de brievenbus bij: 
Sonja Minderhoud 06-81120663, Jan Vaderstraat 21, 
Meliskerke 
Marco de Visser 06-10831982, Schuitvlotstraat 56, 
Biggekerke 
Jan Vink 0646265750, Vliedberg 4, Biggekerke 
Jos van Keulen 06-48350211, L. Simonsestraat 17, 
Biggekerke 

Bestelling: … porties voor twee personen ad € 10,00 
 
Naam:…………………………………………………………….. 
 
Adres:…………………………………………………………….. 
 
e-mail of telefoonnummer:……………………………………… 
 

 
Voor de kinderen 
Ben jij wel eens 
aan iets 
begonnen en 
durfde je na een 
tijdje niet meer? 
Als de glijbaan 
of duikplank 
toch hoger is 
dan dat je van te 
voren dacht, 
bijvoorbeeld. 
Dan kan je bang worden. Wie of wat helpt jou als je 
bang bent?  Vandaag lezen we een bijzonder verhaal: 
https://www.kindopzondag.nl/wp-
content/uploads/sites/2/2020/06/KoZ_compleet-
20200809.pdf De verwerking wordt een doe-
verwerking. Na afloop kunnen we praten over: 
"vertrouwen" en "afleiding". Als je thuis bent kan je 
deze verwerking maken: 
https://www.kindopzondag.nl/wp-
content/uploads/sites/2/2020/06/KidK_werkbladen_0
706-2308.pdf 
 
 
 

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