Hartelijk welkom in de Dorpskerk van de
Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke
zondag 9 juli 2017
Aan de dienst werken mee:
Voorganger: mevrouw A. Datema-Boonstra uit Koudekerke
Ouderling van dienst: Adrie van Sluijs
Organist: Roel Sinke

Welkom en mededelingen
Dienst van intrede
-gemeente gaat staanEen moment van stilte
Lied 632: 1, 2 en 3
Bemoediging en groet
Drempelgebed -gemeente gaat zittenLied 1005: 1, 2, 4 en 5
Gebed om ontferming
Glorialied 903: 1 en 6
Dienst van het woord
Gebed van deze zondag
Moment voor de kinderen met lied
Schriftlezing - Romeinen 12: 1-12
Lied Psalm 50: 7 en 11

Schriftlezing - Lucas 6: 36-42
Lied Psalm 139: 1, 2 en 14
Uitleg en verkondiging
Lied 912: 1, 2, 3, 4, 5 en 6
Dienst van het antwoord
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
Inzameling van de gaven: Ned. Bijbelgenootschap (1e rondgang)
Plaatselijk kerkenwerk (2e rondgang),
Toelichting collecte: Het NBG brengt de bijbel dichtbij, al 200 jaar.
Met uw gift maakt u het NBG mogelijk dat mensen in buiten- en
binnenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Voor de
volgende generaties, in andere talen en vormen. Kerndoelen van het
NBG zijn: De Bijbel vertalen, de Bijbel beschikbaar stellen, begrip
van de bijbel bevorderen en de relevantie van de Bijbel laten
ervaren. Voor meer info: www.bijbelgenootschap.nl
- de kinderen komen tijdens de collecte terug en ook kunnen kinderen voor
de zegen uit de crèche opgehaald-

Slotlied (staande) – Lied 905: 1, 2, 3 en 4
De zegen;
gemeente antwoordt met ‘Amen’
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Na de dienst is er gelegenheid koffie met elkaar te drinken.

Zondagsbrief 9 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 P.S. van Etten-Goedbloed, Zoutelande
* Volgende week is er om 10 uur dienst in de Odulphuskerk, geleid
door ds. Nicolette Vlaming.
* Vanmiddag 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

