Hartelijk welkom in de Odulphuskerk van de
Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke
zondag 16 juli 2017
Aan de dienst werken mee:
Voorganger: ds. Nicolette Vlaming
Ouderling van dienst: Adri Davidse
Organist: Roel Sinke

Welkom en mededelingen
Dienst van intrede
-gemeente gaat staanEen moment van stilte
Lied 212
Bemoediging, groet en drempelgebed
V: Ons samenzijn dragen we op aan God,
G: DIE LIEFDE IS EN GROND VAN ONS BESTAAN
V: Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst.
G: DIE ONS VRIJHEID GEEFT EN ONS VERTROUWEN VRAAGT
V: Vrede zij u.
G: DE WERELD ZIJ VREDE
Lied 27: 1 en 2
Gebed om ontferming
Glorialied 978: 1 en 4
Dienst van het woord
Gebed van deze zondag
Moment voor de kinderen met lied

Schriftlezing Jeremia 15: 15-21
Lied 119A: 1 en 4
Schriftlezing Lucas 5: 1-11
Lied 532
Uitleg en verkondiging
Lied 975: 1, 2 en 3
Dienst van het antwoord
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
Inzameling van de gaven: Stichting Leergeld (1e rondgang)
Plaatselijk kerkenwerk (2e rondgang),
Toelichting collecte: De gezamenlijke stichtingen Leergeld zetten
zich in voor kinderen in de leeftijd van 4 -18 jaar uit gezinnen die het
financieel niet breed hebben. Voor deze kinderen maakt de stichting
het mogelijk om mee te doen aan wat in onze samenleving als
normaal beschouwd wordt, zoals lid zijn van een sport-of hobbyclub,
met schoolreisjes e.d. mee kunnen gaan of een fiets of computer
hebben. Met het mee kunnen doen maak je contacten en leer je hoe
je met elkaar om moet gaan. Sociale uitsluiting is niet goed voor
kinderen en kan op de lange termijn grote gevolgen hebben.
- de kinderen komen tijdens de collecte terug en ook kunnen kinderen voor
de zegen uit de crèche opgehaald-

Slotlied (staande) – Lied 832
De zegen;

gemeente antwoordt met ‘Amen’
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Na de dienst is er gelegenheid koffie met elkaar te drinken.
Zondagsbrief 16 juli 2017
* Er is vanmorgen kindernevendienst voor de basisschoolgroepen
1 t/m 8.
* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar
mevrouw M.J. Flipse-Zachariasse, Biggekerke.
* Volgende week is er om 10 uur dienst in de Dorpskerk, geleid
door ds. N.F. 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

