Hartelijk welkom in de Odulphuskerk van de
Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke
Zondag 30 juli 2017
Aan de dienst werken mee:
Voorganger: ds. Jan van Pijkeren uit Lochem
Ouderling van dienst: Gré Kodde
Organist: Roel Sinke

Welkom en mededelingen
Dienst van intrede
-gemeente gaat staanEen moment van stilte
Openingslied: Psalm 28: 1, 2 en 4
Bemoediging en groet:
Voorganger: Onze hulp is de Naam van de Heer
Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: Die trouw blijft tot in eeuwigheid
Gemeente: die niet loslaat de daden van zijn hand
Voorganger: De Heer is met u allen
Gemeente: Zijn vrede is met u
Drempelgebed
God, onze Vader,
nu wij hier zijn samengekomen
bij U en bij elkaar,
moeten wij U zeggen
dat wij soms ver weg zijn van U en van elkaar.
... gebedsstilte ...
Wij vragen U:
Neem ons bij de hand en help ons,
dat we samen verder gaan op uw weg.
Amen.

Lied 984: 1, 2, 3 en 4
Gebed om ontferming
... na ‘roepen wij tot U en zingen’:

toonvooraf

Heer, ont-ferm U,

Heer, ont-ferm U,

Heer, ont - ferm

Glorialied: Lied 117d (3x)
Dienst van het woord
Gebed van deze zondag
Moment voor de kinderen met lied
Schriftlezing Jesaja 38:1-8
Lied 807: 1, 2, 5 en 6
Schriftlezing Jacobus 5: 7-20
Lied 823: 1, 2 en 4
Evangelielezing: Marcus 2: 1-12
Zingen de acclamatie Lied 339a
Uitleg en verkondiging
Lied 119a

U,

Dienst van het antwoord
Dankgebed, voorbeden, gebedsacclamatie lied 367e, stil gebed en
‘Onze Vader’
Inzameling van de gaven: Roosevelthuis (1e rondgang)
Plaatselijk kerkenwerk (2e rondgang),
Toelichting collecte: De collecte is vandaag bestemd voor vakanties
in het nieuwe Rooseveltpaviljoen op landgoed Hydepark in Doorn.
Hier kunnen mensen die door een beperking of door ziekte van een
partner aan huis gekluisterd zijn, genieten van een fijne vakantie.
Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het nieuwe paviljoen. Dat
was nodig, want voorzieningen voldeden niet meer aan de eisen.
Vele vrijwilligers staan klaar om de gasten een onvergetelijke
vakantie te bezorgen. De kosten van de vakantieweken worden zo
laag mogelijk gehouden, maar sommige mensen kunnen ook dit lage
bedrag niet opbrengen. En dat terwijl juist zij een vakantie zo nodig
hebben. Met deze collecte willen we ervoor zorgen dat vakanties ook
voor hen bereikbaar worden. Van harte aanbevolen!
- de kinderen komen tijdens de collecte terug en ook kunnen kinderen voor
de zegen uit de crèche opgehaald-

Slotlied (staande) – Lied 632
De zegen;
gemeente antwoordt met ‘Amen’ of lied.

A-

men ,

a-

men ,

a -

men .

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

Zondagsbrief 30 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 heer
J. Geschiere, Meliskerke.
* Volgende week is er om 10 uur dienst in de Dorpskerk, geleid
door drs. M. Pieterse uit Nieuwerkerk a/d IJssel.
* 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

