Protestantse Gemeente Koudekerke
nieuwsbrief richting 30 augustus 2020

registratie
Wie een kerkdienst wil bezoeken mag zich voor af melden bij Piet Wielemaker. Dit kan
voor komende zondag tot vrijdag 28 augustus 19.00 uur. (tel. 551365, e-mail:
pietwielemaker@hotmail.com.)
Nu hoor ik hier en daar dat mensen zich niet op geven omdat ze er van uit gaan dat ze
er dan aan vast zitten. En als ze onverhoopt zondag toch niet naar de kerk kunnen dan
een plaats gereserveerd hebben waar een ander gebruik van had kunnen maken. Laat
ik u gerust stellen: u aanmelden betekent niet dat u verplicht bent ook te komen.
En ook andersom zijn we niet zo streng: wie op zondagmorgen spontaan van plan is
naar de kerk te komen maar misschien vergeten is zich op te geven is zeker van harte
welkom! We zitten echt nog niet aan het maximum aantal kerkgangers; niemand wordt
tegen gehouden.
De registratie dient alleen voor het geval als blijkt dat achteraf iemand met corona in
de kerk heeft gezeten. We kunnen dan iedereen achterhalen die er ook was en
informeren. Om meer gaat het niet. U zou ook ter plekke op zondagmorgen uw naam
en telefoonnummer kunnen noteren, maar we denken dat dat te veel ophoudt.
zingen
Het moderamen heeft besloten voorlopig nog geen gemeentezang te doen. De
ventilatie in ons kerkgebouw is gewoon niet optimaal. Iedere zondag neemt nu een
klein aantal gemeenteleden de zang voor hun rekening, Adrie Minderhoud coördineert
dat. Hebt u ook zin om (weer) eens te zingen in de kerk: laat het hem weten. (telefoon
552206 of e-mail: a3ada@zeelandnet.nl)
kindernevendienst
Vanaf zondag is er ook weer kindernevendienst. Om te voorkomen dat er in de kerk
heen en weer wordt gelopen en omdat de diensten toch korter duren dan normaal
(ons streven is drie kwartier) is er gedurende de hele dienst kinderkerk in de Klimop.
9.30 uur
Deze zondag de laatste dienst om 9.30 uur. Op verzoek van vele gemeenteleden gaan
we vanaf 1 september naar 10.00 uur met de diensten. Kijken of dit beter valt dan het
hele jaar door om 9.30. De bedoeling is dat we dit een jaar lang doen, en dan opnieuw
zullen evalueren. Uiteraard niet zonder u!

Bloemen
Afgelopen zondag was de bloemengroet vanuit de kerk voor dhr. D. Aarnoutse,
Vlissingsestraat 3b.
Geboren
Bij William en Monica Furster is op 4 augustus een dochter geboren: Tessa Cornelia. In
de kerkdienst is dit destijds al meegedeeld, nu ook op deze plek. Met een hartelijke
felicitatie en de wens dat jullie erg gelukkig met elkaar zullen zijn! Het gezin woont
Cithershillsingel 28, 4371 HS.
komende zondag
gaat ds Fred van Slooten voor. De liturgie in het kort:
Verwelkoming
Zingen : Psalm 142 : 1,4,6,7
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Zingen : 632 : 1 en 3
Gebed
Schriftlezing : Mattheüs 14 : 22 t/m 33
Zingen : 917 : 1,3,4,6
Preek
Zingen : Psalm 107 : 13.14.15
Dankgebed en voorbeden
Zingen : 352 1,2,3,5,7
Zegen.

Ter overweging:
“Het goede leven” is het jaarthema voor komend kerkelijk seizoen, ons aangereikt door
de landelijke kerk. Scriba René de Reuver over dit thema: "Het samenleven met
anderen, met mensen die je lief zijn, geeft zin. Het geeft zin om er voor elkaar te zijn.
Nu we de pijn ervaren van elkaar niet nabij kunnen zijn, beseffen we maar al te goed
hoe waar dit is. Tegelijkertijd voegt het christelijke perspectief nog iets toe: in die
ander komt iets van God naar je toe. En niet alleen in de ander die je graag mag of die
dezelfde hobby’s heeft, maar ook in de ander die een beroep op je doet, of in de ander
die je stoort.”
(uit een interview dat u in zijn geheel kunt lezen op de website van de PKN landelijk)

Met een hartelijke groet aan u allen, ds Anne-Gera Los
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