Hartelijk welkom in de Odulphuskerk van de
Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke
Zondag 2 juli 2017
Aan de dienst werken mee:
Voorganger: ds. N. Köther-Middelhoek uit Vlissingen
Ouderling van dienst: Gré Kodde
Organist: Roel Sinke

Welkom en mededelingen
Dienst van intrede
-gemeente gaat staanEen moment van stilte
Lied 275: 1, 2 en 3
Bemoediging en groet
Drempelgebed: gesproken en gezongen. Gemeente zingt lied 25B:
“Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, steeds weer zoeken mijn
ogen naar U”
Gebed om ontferming, na iedere bede zingen wij: Lied 367B: “Heer
onze Heer, ontferm U over ons”
Glorialied 993: 1, 2, 4, 5, 7
Dienst van het woord
Gebed van deze zondag, gesproken en gezongen met lied 295
Gemeente zingt: “Wek uw kracht, en kom ons bevrijden”
Moment voor de kinderen met lied
Schriftlezing 1 koningen 19: 1 - 11

Lied 942: 1 en 2
Schriftlezing Mattheüs 11: 2 - 15
Lied 942: 3
Uitleg en verkondiging
Lied 647: 1, 2, 3, 4
Dienst van het antwoord
Dankgebed, voorbeden met gebedsacclamatie 367e, stil gebed en
‘Onze Vader’
Inzameling van de gaven: JOP (1e rondgang)
Plaatselijk kerkenwerk (2e rondgang),
Toelichting collecte: Kind aan huis in de kerk. Een vindplaats van
Gods liefde, dat wil de Protestantse Kerk zijn voor alle
gemeenteleden en geïnteresseerden, dus ook voor kinderen! Als
kerk willen we graag dat kinderen iets van het geloof, de hoop en de
liefde in onze gemeente mogen ervaren. Dat zij zich veilig, welkom
en thuis kunnen voelen in onze kerk. Want juist in een veilige
omgeving kunnen zij leren over God. Het landelijk jeugdwerk van de
Protestantse Kerk ontwikkelt vanuit die gedachte speciale materialen
voor kindvriendelijke gemeenten! Materialen waarmee voorgangers,
ambtsdragers en jeugdwerkers ervoor kunnen zorgen dat diensten
aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en ook voor hen
begrijpelijk maken. Meer informatie op www.jop.nl
- de kinderen komen tijdens de collecte terug en ook kunnen kinderen voor
de zegen uit de crèche opgehaald-

Slotlied (staande) – Lied 416: 1, 2, 3, 4
De zegen;

gemeente antwoordt met ‘Amen’
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Na de dienst is er gelegenheid koffie met elkaar te drinken.

Zondagsbrief 2 juli 2017
* Er is vanmorgen kindernevendienst voor de basisschoolgroepen
1 t/m 8.
* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de fam.
J.J. Engelvaart-de Visser, Meliskerke.
* Volgende week is er om 10 uur dienst in de Dorpskerk, geleid
door mevrouw A. Datema-Boonstra uit Koudekerke.
* Maandag 3 juli is het al weer tijd om de copy voor het kerkblad
in te leveren. Denkt u erom dat het voor 2 maanden is!!! De
volgende inleverdatum is pas de 1e maandag in september. Hoop
dat alles voor 18.00 uur binnen is, zodat het ’s avond nog naar de
drukker kan. Alvast bedankt. Wens u allen een fijne zomer toe. Marja
van Keulen
* Op zondag 9 juli is er een bijzondere kerkdienst, voor en met
mensen met en zonder beperking in de Zionskerk aan de Duinweg
36a in Oostkapelle met als voorganger ds. Beukenhorst uit
Oostkapelle m.m.v. huisband “to Connect “uit Middelburg en organist
Rinus Jobse.
* 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 uw wijkouderling tijdens
de vakantie van ds. Nicolette Vlaming.
* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via
internet: www.kerkdienstgemist.nl

