Protestantse Gemeente Koudekerke
nieuwsbrief richting 6 september 2020

Initiatieven In deze nieuwsbrief een paar nieuwe initiatieven om elkaar te ontmoeten, vast te
houden en te inspireren in deze lastige tijd van verplicht afstand houden. Verder gaan we ook
weer voorzichtig op starten met oude dingen waarvan we denken dat we die nu op een
veilige manier kunnen organiseren. Samen met de gemeenten Zoutelande en
Biggekerke/Meliskerke wordt er ook nog een en ander aangeboden, maar dat programma
zullen wij u middels een aparte folder doen toekomen.
Open kerk Vanaf donderdag 10 september beginnen we met het openstellen van de kerk op
de donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. U bent in de kerk welkom: voor een moment
van stilte, om te bidden, te lezen, een kaarsje aan te steken. Voor koffie en een babbel of
gesprek bent u welkom in de consistorie. Ik hoop er zelf iedere ‘open kerk’ bij te zijn.
Filmavond Op 20 september in de Odulpuskerk in Meliskerke. Aanvang 19.00 uur. Met
nagesprek. We bekijken een film die we nog hebben liggen, we zouden die in het voorjaar
bekijken. Kernwoorden: slachtoffer, nabijheid, doodstraf, eerlijkheid, hoop.
Koffiemorgen Iedere eerste woensdag van de maand is er weer koffie ochtend. We beginnen
op woensdag 7 oktober. In de Klimop, zoals gebruikelijk. Om te voorkomen dat er te veel
mensen komen zal er geen wereldwinkel of ander aanbod en vermaak zijn. In de grote zaal
kunnen we op een veilige manier 25 mensen herbergen, dat moet te doen zijn.
Gesprekskring ouderen Adrie Minderhoud zal alle leden benaderen en uitnodigen voor de
eerste samenkomst op woensdagmorgen 14 oktober, 10.00 uur, ook in de Klimop. Daar
kunnen we op goede afstand het gesprek aangaan met elkaar. Mocht de kring te groot
worden dan splitsen we ter plekke in twee gesprekskringen.
Kerk app Koudekerke En dan is er ook nog een heel nieuw idee ge-opperd en inmiddels ook
gerealiseerd: een groeps-app voor de hele kerk, een zgn. kerk-app. Hiermee kunnen we
onderling berichten delen die ons samen kerk-zijn versterken, zoals elkaar attenderen op
bepaalde activiteiten in de regio en het delen van mooie Bijbel-teksten, gedichten en
gebedspunten. Als u ook deel wilt nemen aan de Kerk-app, stuur dan een app naar Jan Maas,
06-81190566
E-mailadressenbestand Ooit hebben wij u eens gevraagd uw e-mailadres door te geven.
Velen van u hebben dat toen gedaan en vorige week heb ik al die adressen in de ledenlijst
van de gemeente ingevoerd. Nu constateren we echter dat de lijst nog verre van volledig is.
Daarom nogmaals een oproep uw emailadres naar mij toe te sturen (indien u mij niet eerder
gemaild heeft) Hopelijk kunnen we de lijst dan aanvullen. (dslos@pknkoudekerke.nl)

Bij zondag 6 september

let op: 10.00 uur!!!!

Kindernevendienst Vanaf vorige week is de kindernevendienst weer begonnen. Gedurende
de hele dienst, in de Klimop.
Preek in de week Een tekst uit Matteus 18 (15-20) die lastig begint en prachtig eindigt. Dat
wat wij bindend verklaren in de hemel bindend is, en dat wat wij ontbinden, in de hemel
ontbonden is: dus dat de besluiten die wij nemen over iemand niet alleen hier op aarde
gelden, maar ook bij God…? Lastig. Het gaat over elkaar vermanen in de kerk. Maar gaat het
nou juist niet fout als we dat doen? Wat wil het evangelie nu toch duidelijk maken aan ons?
Gelukkig eindigt het mooi: dat met hoe weinig mensen je ook samen komt: Christus is er bij.
Registratie Wie een kerkdienst wil bezoeken mag zich voor af
melden bij Piet Wielemaker. Dit kan voor komende zondag tot
vrijdag 4 september 19.00 uur. (tel. 551365, e-mail:
pietwielemaker@hotmail.com.)
Zingen Iedere zondag neemt 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)
Liturgie
welkom door ouderling van dienst
zingen: lied 287: 1 zingen, 2 door allen gesproken, 5 zingen
groet en bemoediging en gebed
zingen: lied 146a: 1, 4
schriftlezing: Ezechiel 33: 7-11, zingen: lied 119: 13, 14
schriftlezing: Matteus 18: 15-20
acclamatie (gesproken)
verkondiging
orgelspel en zingen: lied 870: 1, 2, 6, 7, 8
gebeden: dankgebed, voorbeden, Onze Vader
slotlied: lied 1010: 1, 4, zegen, met gezongen Amen, Amen, Amen

bloemen gingen afgelopen week naar mevrouw Veldkamp – Oste, Brouwerijstraat 4
beroep: ds Nicolette Vlaming uit Biggekerke/Meliskerke heeft een beroep ontvangen naar de
PG Easterein. Als buurgemeente feliciteren we haar van harte!
een hartelijke groet aan u allen, ds Anne-Gera Los
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