
Datum: donderdag 10 juni 2021              
             

Beste broeders en zusters van VEG Nieuwvliet c.a.    
        

Dit is ‘m dan! De allerlaatste weekbrief. Toen de kerkenraad op 12 maart 2020 met spoed bij 
elkaar kwam om beslissingen te nemen over de eerste coronamaatregelen hadden we geen 
idee wat ons boven het hoofd hing. Kerken dicht? Winkels gesloten? Scholen dicht? Grenzen 
gesloten? Wie had toen kunnen bedenken dat dit allemaal echt zou gaan gebeuren? 
Mondkapjes dragen, geen handen schudden, geen visite ontvangen, we werden 
geconfronteerd met heel wat beperkingen. Het volle leven werd een halt toegeroepen. En dat 
terwijl we allemaal zo graag deelnemen aan een vol leven. Dingen doen waar we zo van 
kunnen genieten, of dat nou grote of kleine dingen zijn. Genieten van het volle leven zoals het 
gevoel dat je krijgt op een warme zomeravond. En daar willen we graag aan deelnemen.
Vooral het Pastoraal Team heeft hard gewerkt om met u allen verbonden te blijven. Zo ontstond
de weekbrief. Er werd een bellijst opgesteld om te horen wie hulp nodig had. Ook de 
geluidsgroep mogen we niet vergeten; zij hebben er voor gezorgd dat u alle diensten thuis mee 
kon kijken. De kindernevendienst die eerst stil lag en de laatste maanden online plaatsvond.  
Het was allemaal een flinke klus en we zijn dankbaar voor alle nieuwe mogelijkheden die op 
ons pad kwamen. We moesten in stilte afscheid nemen van broeders en zusters en waren 
verdrietig dat we dit niet als gemeente samen konden delen. Jeugdwerk, crèche, Bijbelstudie, 
bidstond, koffie ochtenden, alles lag of ligt nog steeds stil.
En zo zijn we bijna anderhalf jaar verder. 
De maand juni is aangebroken en na het
koude voorjaar is het dan toch ineens
zomer geworden. De bomen staan vol in
het blad. Alles zo mooi groen dankzij die
regenperiode. We eten ’s avonds weer in
de tuin, waar de zon nog lang schijnt. 
Deze weken is het heerlijk lang licht. Dat
geeft een zorgeloos gevoel. De
teruglopende besmettingscijfers stemmen
hoopvol. De vaccinaties gaan nu echt in
vlot tempo. Er kan steeds meer. 
We mogen weer met meer mensen
samenkomen. 
En aanstaande zondag zullen we zelfs
weer buiten samen zingen! Er is weer perspectief, je kunt weer vooruit kijken.
Wat gaan we doen met de zomer die voor ons ligt? Met onze nieuwe vrijheid? Kunnen we het 
gevoel vasthouden dat het heel bijzonder is, alles wat nu weer mogelijk is? En kunnen we 
misschien ook iets vasthouden van het goede van het moeten leven met beperkingen? Meer 
rust in de week, meer oog voor wat dichtbij is, meer aandacht voor elkaar? Gaan we misschien 
straks, als we weer in de greep raken van alles wat voorheen normaal was, ook dingen missen 
van de tijd die we nu achter ons gaan laten? Hoe het ook zij, laten we er bij stilstaan. Laten we 
het er met elkaar over hebben, laten we het met elkaar delen.  En laten we vooral dankbaar zijn
dat de Heer bij ons was en altijd bij ons zal zijn.
Laten we dankbaar zijn dat Hij ons heeft gespaard voor verlies door corona in onze gemeente, 
zodat we elkaar nu of later weer kunnen ontmoeten en tot eer van zijn Naam mogen leven.
Met zusterlijke groet,
Ans Schol



   KERKDIENST: zondag 13 juni – HEILIG AVONDMAAL

Zondag mogen we weer met 60 mensen in de kerk aanwezig zijn EN we gaan voor het eerst 
UIT VOLLE BORST ZINGEN, weliswaar aan het einde van de dienst én buiten, maar het is een begin 
naar de ‘gewone’ diensten. We vieren zondag ook het Heilig Avondmaal. We hebben inmiddels al wat
ervaring opgedaan om gelijktijdig in de kerk als thuis de tekenen van brood en wijn te delen. 
U wordt allen zowel thuis als in de kerk van harte uitgenodigd om deel te nemen.
Het thema van de dienst is ‘SAMEN, SCHOUDER AAN SCHOUDER’. Hoe kan het ook anders!!

Bijbellezingen:  Handelingen 2:41-42, Efeziërs 4: 1-7 en 11-16

Gelieve op voorhand in te schrijven als je de dienst fysiek in de kerk wilt meemaken. 
U kunt zich aanmelden via onze kerkwebsite: https://vegnieuwvliet.nl/aanmelden-kerkdienst/ 
of via Jack Basting: 06-15110640. Er is geen wachtwoord meer nodig. Graag aanmelden voor 
zaterdag 12.00 uur! Kunt u toch niet komen, gelieve dan contact te nemen met Annie de Bliek
(06-11226268), dan kunnen anderen uw plaats innemen. Voor vragen kunt u terecht bij Jack Basting.

ZEGENBEDE 

Hoe liefelijk is uw woning,

HEER van de hemelse machten. 

Van verlangen smacht mijn ziel 

naar de voorhoven van de HEER. 

Mijn hart en mijn lijf roepen

om de levende God.   Psalm 84

Ans schrijft terecht dat mensen verlangen om
terug te kunnen genieten van de mooie dingen.
Opnieuw met elkaar gezelligheid en warmte
ervaren... De Psalmist spreekt ook van een groot
verlangen, zijn ziel smacht van verlangen om in
de voorhoven van de tempel van de Heer te
komen. Hij mist het samenzijn, het samen
bidden, het samen zingen, het samen luisteren
naar het Woord van de Heer. Zijn hart en zijn lijf
roepen het uit. Is dat bij mij, bij u ook het geval:
dat groot verlangen? Ik weet het, er is het comfort van de online diensten die mooi in beeld gebracht 
en met fijne muziek de huiskamer binnenkomen. 
Maar hoe prachtig is het als broeders en zusters samen komen in het huis van de Heer. David heeft 
hierover de bekende Psalm 133 gecomponeerd die we allemaal van harte meezingen: hine ma tov!

HOE GOED IS HET, HOE HEERLIJK ALS BROEDERS EN ZUSTERS BIJEEN TE WONEN!

Het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat kerk zijn veel meer is dan een zondagse gewoonte: 
we missen elkaar, we missen het samenzijn, we missen het samen zingen, samen luisteren, samen 
koffie drinken, dat schouderklopje, die glimlach…, we missen de ontmoeting met God en met elkaar. 
KOM en laat ons samen zingen tot eer van Hem. Zondag kunnen we dat opnieuw (buiten) doen!
De zegen, de liefde en de nabijheid van de Heer zij met ons allen! HALLELUJA!

Namens de Kerkenraad, het Pastoraal Team en Voorganger van VEG Nieuwvliet c.a.


