Hartelijk welkom in de Odulphuskerk van de
Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke
zondag 13 augustus 2017
Aan de dienst werken mee:
Voorganger: mevrouw Janny Blankenstijn uit Veere
Ouderling van dienst: Adrie van Sluijs
Organist: Roel Sinke

Welkom en mededelingen
Dienst van intrede
-gemeente gaat staanEen moment van stilte
Openingslied 283: 1 en 2
Bemoediging
Voorganger:
Gemeente:
Voorganger:
Gemeente:

Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die de Trouwe is
en het werk van zijn handen niet loslaat

Groet
Voorganger:
Gemeente:

De Heer zij met u,
Zijn geest in ons midden.

Drempelgebed
Voorganger:

Allen:
Lied 283: 3

Hier zijn wij, God, Uw kinderen
Zie ons aan zoals we hier zijn gekomen
Met blijdschap en vertrouwen
Met zorgen en vragen
Spreek tot ons in deze dienst
Amen

Gebed om ontferming
Glorialied 283: 4 en 5
Dienst van het woord
Gebed van deze zondag
Moment voor de kinderen met lied
Schriftlezing: Jona 2
Lied 71: 12 en 14
Schriftlezing: Mattheüs 14: 22-33
Lied 918: alle verzen
Uitleg en verkondiging
Lied 352: 1, 2, 4, 5, 6, 7
Dienst van het antwoord
Dankgebed, voorbeden, gebedsacclamatie lied 367e, stil gebed en
‘Onze Vader’
Inzameling van de gaven: Kerk in Actie, zending (1e rondgang)
Plaatselijk kerkenwerk (2e rondgang),
Toelichting collecte: KIA Zending, Versterk geloven in Egypte
Al jarenlang organiseert het Egyptische Bijbelgenootschap via
zondagsscholen een bijbelquiz voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Voor
kinderen van christelijke ouders is het best lastig om staande te
blijven in Egypte. Daarom willen ze graag stevig in de schoenen
staan als het om kennis van de Bijbel en geloof gaat. Het
quizprogramma helpt hen daarbij. Dit jaar wil het Bijbelgenootschap
opnieuw zo’n competitie houden, nu met 150.000 kinderen (vorig

jaar 100.000) en met 12.000 winnaars van een Nieuw Testament
(vorig jaar 8.000). Een quizboekje kost € 0,25 en een NT € 4,-. Geef
gul, zodat nog meer kinderen speels aan de slag kunnen met de
Bijbel.
- de kinderen komen tijdens de collecte terug en ook kunnen kinderen voor
de zegen uit de crèche opgehaald-

Slotlied (staande) – 416: alle verzen
De zegen;
gemeente antwoordt met ‘Amen’

A-

men ,

a-

men ,

a -

men .

Na de dienst is er gelegenheid koffie met elkaar te drinken.

Zondagsbrief 13 augustus 2017
* Er is vanmorgen kindernevendienst voor de basisschoolgroepen
1 t/m 8.
* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de
familie Hovijn-Konraad, Biggekerke.
* Volgende week is er om 10 uur dienst in de Dorpskerk, geleid
door ds. Nicolette Vlaming.
* Berichten voor de zondagsbrief graag voor donderdag 18 uur
toezenden aan zondagsbrief@pknbm.nl of telefonisch tel. 850682 of
tel. 06-22950204.
* Voor pastoraat kunt contact opnemen met ds. Nicolette Vlaming,
tel. 769126 via predikant@pknbm.nl. Maandag is haar vaste vrije
dag.
* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via
internet: www.kerkdienstgemist.nl

