Hartelijk welkom in de Odulphuskerk van de
Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke
Zondag 11 november 2018
Aan de dienst werken mee:
Voorganger: ds. N.J. Köther-Middelhoek uit Vlissingen
Ouderling van dienst: Gré Kodde
Organist: Roel Sinke

Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 146: 1 en 3
Zingen: Lied 146 C: 5, 6 en 7
Gebed om ontferming:
Wij bidden en zingen NLB 300 C, gemeente zingt steeds
Kyrië eleison
Glorialied 713: 1, 2 en 3
1e Schriftlezing: Leviticus 19: 1 – 2, 9 – 18
Zingen: Lied 316: 1 en 4
2e Schriftlezing: Markus 12: 28 – 34 uit de Naardense Bijbel
Zingen: Lied 767: 1, 2, 3 en 4
Zingen: Lied 827: 1, 2 en 4
Collecte: Binnenlands diaconaat (1e rondgang)
Plaatselijk kerkenwerk (2e rondgang)
Slotlied (staande) – Lied 419: 1, 2, 3

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

Zondagsbrief 11 november 2018
* Er is vanmorgen kindernevendienst voor de basisschoolgroepen
1 t/m 8.
* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar
mevrouw E. Jakobsen-Verhage, Corn. Jaspersestraat 3, Meliskerke.
* Volgende week is er om 10 uur dienst in de Dorpskerk in
Biggekerke, geleid door ds. R. Poesiat uit Koudekerke.
* Toelichting collecte: Binnenlands diaconaat: Ex-gedetineerden.
Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen
kracht te doen. Exodus Nederland biedt in elf Exodushuizen een
woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na
gevangenschap weer op te bouwen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Meer dan 1.600 vrijwilligers, veelal afkomstig uit kerken,
werken in Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen
of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie.
Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 (ex-)gedetineerden en hun
familieleden.
- de kinderen komen tijdens de collecte terug en ook kunnen kinderen voor
de zegen uit de crèche opgehaald-

* Kliederkerk: Vanmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur in de
Odulphuskerk. Samen met de kinderen, of misschien kleinkinderen,
een ontspannen activiteit, en is bedoeld om spelenderwijs de bijbel
te verkennen. De kliederkerk duurt ongeveer 2 uur waarin we samen
ontdekken, vieren en samen eten, een klein feestje dus. Wilt u er
nog wat meer van de kliederkerk weten of wilt U meewerken aan de
voorbereiding? Raadpleeg dan het CKA boekje waar verdere
informatie in staat.
* Vanmiddag om 14.30 uur is er de Bijzondere Kerkdienst met en
voor mensen met en zonder beperking in de “Ebenhaezerkerk“ aan
de Kerklaan in Arnemuiden. Voorganger is ds. G.R.P. v.d. Wetering
uit Goes m.m.v. “nog een verassing“. Thema: “Echte vrienden”
* 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

