Protestantse Gemeente Koudekerke
nieuwsbrief richting 8 november 2020

I. De komende twee weken is er een verscherping van maatregelen, u hebt het allemaal kunnen
volgen in de media. Voor de situatie in onze gemeente hebben we dat als volgt vertaald:
- De Klimop gaat t/m 18 november dicht. Voor alle activiteiten: verhuur aan derden en
kerkelijke bijeenkomsten
- De “open kerk” blijft, maar meer in de vorm van een ‘huiskamer’ idee: ik zit elke
donderdagmorgen in de consistorie en wie wil kan binnen lopen. Met een vraag, voor een
babbel, een gebed … het is aan u! Van 10.00 tot 12.00 uur.
- De kerkenraadsvergadering is uitgesteld van 9 november naar 23 november.
We hopen van harte dat deze verstrenging slechts twee weken nodig is en dat we daarna weer terug
mogen naar het niveau van begin november.
II. Webinar 11 november: ‘Doorbreek het taboe op geldzorgen’
Beste (gemeente)leden van de ring Walcheren,
Op woensdag 11 november 2020 vindt om 19.30 uur het webinar ‘Doorbreek het taboe op
geldzorgen’ plaats. Op deze Ring-avond van alle PKN-kerken op Walcheren belicht Tom Kolsters van
SchuldHulpMaatje via een webinar (online omgeving) het thema ‘doorbreek het taboe op
geldzorgen’. U kunt deze bijeenkomst online bijwonen via de website
https://webinardirect.nl/samenhartvoormensen. Het wachtwoord is ‘taboedoorbrekers’. U hoeft zich
niet vooraf aan te melden.
Een op de vijf huishoudens in Nederland kampt met risicovolle of zelfs problematische schulden. Uit
schaamte zoeken mensen te laat hulp. Kerken kunnen een grote rol spelen in het bespreekbaar
maken van geldproblemen. SchuldHulpMaatje ondersteunt kerken en diaconieën hierbij met de
campagne samenhartvoormensen.nl.
In het webinar worden de volgende onderwerpen uitgelicht: oorzaken en gevolgen van schulden,
signalen van geldzorgen herkennen en handvatten om het gesprek aan te gaan in uw eigen kerk en
omgeving. Ook krijgt u informatie over SchuldHulpMaatje Walcheren en hoe kerken daar optimaal
mee kunnen samenwerken om mensen te begeleiden naar een schuldenvrij leven.
Iedereen is van harte uitgenodigd voor dit webinar. Wij hopen en rekenen op uw betrokkenheid.
Met vriendelijke groet, namens de ringleiding, w.g. Jan Janse
P.s. Zie ook het interview met Tom Kolsters op de landelijke website van de Protestantse Kerk in
Nederland: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/doorbreek-het-taboe-op-geldzorgen-beginnendin-je-eigen-kerk/
III. de bloemen gingen vorige week als groet uit de kerk naar familie Minderhoud, Braamweg 1 en
naar Kim en Dennis de Smit, Dommelrode 9.
IV. Kerkdienst zondag 8 november:
Er is geen kindernevendienst.
Voorganger: ds Rob Poesiat.
Aanmelden: tot vrijdag 6 november, 19.00 uur bij Piet Wielemaker. (tel. 551365, e-mail:
pietwielemaker@hotmail.com.)

Liturgie:
Welkom en mededelingen, aanvangslied psalm 116 : 1,2,3
Stilte, Votum & groet, zingen Klein Gloria lied 195
Gebed om ontferming, Zingen psalm 25 : 1,3
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest.
1e Schriftlezing : Exodus 4 : 1- 5 , zingen lied 316 : 1,2
2e Schriftlezing : Hebreeën 11 : 24 -29, zingen lied 313 : 3,4
Prediking, zingen lied 23b : 1,3,5
Gebeden, slotlied lied 313 : 1,
zegen
Nu ik deze brief schrijf is het 4 november, dankdag. Ds de Reuver vraagt zich af of we in dit
coronajaar eigenlijk wel iets hebben om voor te danken (gehele meditatie op de website van de PKN):
… Waar valt er in deze tijd eigenlijk nog voor te danken?
De vraag wordt indringender als je de oproep van de apostel Paulus leest: dank God onder
alle omstandigheden (1 Tessalonicenzen 5:18). Dit jaar de dankstond maar een keer
overslaan, is dus geen optie. De oproep van Paulus veroorzaakt een spagaat: enerzijds lijkt
er weinig om voor te danken, anderzijds is er de Bijbelse opdracht om dit ook onder deze
omstandigheden te doen.
Wat kan helpen om uit deze verkrampte houding te komen, is ons te bezinnen op wat danken
nu eigenlijk is. Wat bedoelt Paulus met zijn oproep? De Van Dale definieert dank als ‘goede
gezindheid jegens iemand van wie men iets goeds ondervonden heeft en het blijk ervan,
ontvankelijkheid, de uitdrukking van iemands dankbaarheid’. Wat opvalt in deze omschrijving:
danken is een gezindheid, jegens iemand, voor het goede dat je ondervonden hebt. Danken
heeft dus te maken met iets goeds dat je van iemand ontvangt. Voor salaris hoef je niet te
danken. Je hebt dat eerlijk verdiend. Dank bloeit op waar je zomaar iets goeds van iemand
ondervindt: materieel of immaterieel, een cadeau, een arm om je heen, een luisterend oor.
Om deze dankbaarheid gaat het Paulus in zijn aansporing van de christenen in Tessalonica.
Om een diep gevoel van dankbaarheid jegens God vanwege Zijn goedheid die Hij je zomaar
schenkt. Paulus gebruikt voor deze dankbaarheid het woord eucharistie. Je kunt dat woord
ook vertalen met ‘goede genade’. Danken heeft voor Paulus alles te maken met de genade
van God, met Zijn goedheid en ontferming uit liefde, als geschenk.
Paulus roept ons op om God te danken vanwege de genade van God, vanwege hemels eten
en drinken, brood en wijn, tekens van Jezus’ liefde tot in de dood. ‘Dank onder alles’, zegt
Paulus. Niet vóór alles. Er is veel waarvoor we God niet kunnen danken. Dank groeit
wanneer je iets goeds ondervindt. De woorden van Paulus hoor ik als aansporing om zeker
ook in deze bizarre coronatijd, onder alle spanning en onzekerheid, God te danken. Als een
oproep om te leven van zijn genade, ontvankelijk, met open handen.
Een hartelijke groet, Anne-Gera Los
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