Hartelijk welkom in de Odulphuskerk van de
Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke
Kerstochtend 2018
Aan de dienst werken mee:
Voorganger: ds. Nicolette Vlaming
Ouderling van dienst: Adrie van Sluijs
Organist: Roel Sinke
Het koor Met Hart en Stem

Voor de dienst zingen we:
Gezang 125 (LvdK) 1 en 4 koor, 2 heren,
3 dames, refrein en 5 allen
Lied 477: 1, 3 en 4 allen, 2 koor
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 476: 1 koor, 2 en 4 allen, 3 heren
v.: Onze hulp is in de Naam van God
g.: IN DIE NAAM ZULLEN WIJ MENSEN ZIJN
VAN DE VADER EN DE ZOON EN DE HEILIGE GEEST.
v.: Lof zij de Vader die onze eerbied waard is
g.: ERE ZIJ GOD IN DE HOGE
v.: Lof zij de Zoon die Gods Rijk begon
g.: VREDE OP AARDE
v.: Lof zij de Geest die in ons wil wonen
g.: IN MENSEN VAN GODS WELBEHAGEN.
v.: Vrede van Hem die de stilte niet breekt de Redder in de nacht
g.: LICHT IN ONZE OGEN
v.: Amen

Zingen: Lied op melodie Psalm 98
Gods zoon is hier vandaag geboren,
een wonder zag het levenslicht.
Wij zingen voor wie willen horen:
de liefde krijgt een nieuw gezicht.
Zing, juich en jubel, vier het leven,
wees blij, en vier het wereldwijd.
Hij wil ons nieuwe toekomst geven,
vol vrede, trouw en eerlijkheid.
Zing, maak muziek en laat het horen,
klap in je handen en wees blij,
alleen, in kerken of in koren.
Voor heel de wereld juichen wij.
Zelfs alle zeeën, bergen, bomen,
ze dansen, maken vrolijk geluid.
Gods wereld zal op aarde komen,
vol vreugde zingen wij het uit.
Glorialied 518: 1 en 6 koor, 5 en 7 allen
Aandacht voor het Adventproject met filmpje
We zingen het projectlied: ‘Geloof met me
mee’:
Geloof met me mee, het werd weer Advent,
Toen maakte God ons zijn vrede bekend.
Een stralende ster, een woord in de nacht.
Bewaar in je hart dat God aan ons dacht.
Gevonden een mooi en hoopvol bericht,
Zo ging onze weg, de weg naar het licht.
1e Schriftlezing: Jesaja 52: 7-10
Zingen: Lied 482: 1

2e Schriftlezing: Lucas 2: 1-20 / Verhaal voor de kinderen
Midden in de winternacht
Koor zingt: ‘O du fröhliche’
Zingen: Lied 488: 1 en 4 koor, 2 dames, 3 heren, 5 allen
Collecte: Kinderen in de knel (1e rondgang)
Plaatselijk kerkenwerk (2e rondgang)
Koor zingt: ‘Heer Jezus heeft een hofken’ en ‘Ave Verum’
Slotlied (staande) – Ere zij God

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

Zondagsbrief 25 december 2018
* Er is vanmorgen kindernevendienst voor de basisschoolgroepen
1 t/m 8.
* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de fam.
C.B. Landré, Kerkplein 30, Biggekerke.
* A.s. Zondag is er om 10 uur dienst in de Dorpskerk in Biggekerke,
geleid door ds. N. van Doorn uit Middelburg.
De dienst van zondag 6 januari vindt plaats in de Odulphuskerk
in Meliskerke. Dit in tegenstelling tot wat er in het kerkblad staat
i.v.m. nieuwjaar wensen na de kerkdienst.

* Toelichting collecte: Kinderen in de knel: Kinderen zijn
kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te vaak misbruikt of aan hun
lot overgelaten. Kerk in Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van
kinderen en geeft straatkinderen, werkende kinderen,
oorlogskinderen, gehandicapte en misbruikte kinderen de kans kind
te zijn. De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem
gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land
ontvlucht en verblijven voornamelijk in buurlanden als Turkije,
Libanon en Jordanië. De vluchtelingen leven daar in extreme
armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken
en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen
voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar
onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat
vluchtelingenkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische
hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en
verbeteren drinkwater- en sanitaire voorzieningen.
- de kinderen komen tijdens de collecte terug en ook kunnen kinderen voor
de zegen uit de crèche opgehaald-

* Zondag 6 januari zal Ivanka den Otter bevestigd worden als
ouderling. Wij zijn als kerkenraad blij dat Ivanka deze taak op zich
wil nemen. Indien er bezwaren zijn kunnen deze, schriftelijk en
ondertekend, worden ingediend bij de kerkenraad.
* Ds. Nicolette Vlaming heeft van 27 december tot en met 2 januari
vakantie. Via de ouderlingen kan, indien dringend nodig, een beroep
gedaan worden op de predikanten uit de buurgemeenten.
* 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 of via predikant@pknbm.nl. Woensdag is haar vaste vrije dag.
* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet:
www.kerkdienstgemist.nl
* De liturgie en zondagsbrief zijn ook te lezen op: www.pknbm.nl

