Hartelijk welkom in de Dorpskerk van de
Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke
zondag 23 juli 2017
Aan de dienst werken mee:
Voorganger: ds. Nicolette Vlaming
Ouderling van dienst: Adrie van Sluijs
Organist: Roel Sinke

Welkom en mededelingen
Dienst van intrede
-gemeente gaat staanEen moment van stilte
Lied 280: 1, 2, 3 en 4
Bemoediging, groet en drempelgebed
Lied 280: 5, 6 en 7
Gebed om ontferming
Glorialied 412: 1 en 3
Dienst van het woord
Gebed van deze zondag
Moment voor de kinderen met lied
Schriftlezing: Jesaja 35: 1-10
Lied 678: 1, 2, 3, 4 en 9
Schriftlezing: Marcus 7: 31-37

Lied 534: 1, 2 3 en 4
Uitleg en verkondiging
Lied 323
Dienst van het antwoord
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
Inzameling van de gaven: Voedselbank (1e rondgang)
Plaatselijk kerkenwerk (2e rondgang),
Toelichting collecte: Voedselbank Walcheren zamelt producten in bij
producenten en distributeurs van levensmiddelen. Deze producten
worden wekelijks verdeeld onder gezinnen en organisaties die aan
de door de Voedselbank geformuleerde criteria voldoen. Het streven
van de Voedselbank is het terugdringen van het sociale isolement
waarin mensen, die van een laag inkomen rond moeten komen,
vaak belanden en het stimuleren van deelname van vrijwilligers
waardoor een grote betrokkenheid ontstaat bij de samenleving. Voor
meer info: www.vbwalcheren.nl
- de kinderen komen tijdens de collecte terug en ook kunnen kinderen voor
de zegen uit de crèche opgehaald-

Slotlied (staande) – Lied 608: 1 en 3
De zegen;
gemeente antwoordt met ‘Amen’
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Na de dienst is er gelegenheid koffie met elkaar te drinken.

Zondagsbrief 23 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.
A. Geschiere, Biggekerke.
* Volgende week is er om 10 uur dienst in de Odulphuskerk, geleid
door ds. G.J. van Pijkeren uit Lochem.
* Helaas is er in het Kerkblad in het stukje over de "Boshut in bedrijf"
een fout geslopen. En wel de data dat de teams er zijn.
Team I komt aan op 29 juli en blijft tot 12 augustus. Team II komt
aan op 12 augustus en blijft tot 26 augustus. In deze weken zijn
kinderen en jongeren van harte welkom in de Boshut voor de
activiteiten die de teams voor hen hebben georganiseerd.
Mijn excuses voor de storende fout. Marja van Keulen
* 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

