Hartelijk welkom in de Odulphuskerk van de
Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke
zondag 13 januari 2019
Aan de dienst werken mee:
Voorganger: ds. Nel van Doorn uit Middelburg
Ouderling van dienst: Gré Kodde
Organist: Roel Sinke

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 96: 1 en 7
Bemoediging, groet en drempelgebed:
Voorganger: Genade zij u en vrede van God, onze
Vader en van Christus Jezus, onze Heer.
In gemeenschap met de Heilige Geest
Bemoediging:
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen:
die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen:
en niet laat varen het werk van Zijn handen.
Drempelgebed
Zingen: Lied 281: 1
Gebed om ontferming, afsluiten met lied 281: 1 en 2
Glorialied 657:1 en 3
1e Schriftlezing: Jesaja 40: 1-11
Zingen: Psalm 72: 1
2e Schriftlezing: Lucas 3: 15-16 en 21-22
Zingen: Lied 524: 1
Zingen: Lied 524: 2 - 5

Collecte: Eigen gemeente/noodhulp (1e rondgang)
Plaatselijk kerkenwerk (2e rondgang)
Slotlied (staande) – Lied 974: 1, 3 en 5
Na de dienst is er gelegenheid koffie met elkaar te drinken.
Zondagsbrief 13 januari 2019
* Er is vanmorgen kindernevendienst voor de basisschoolgroepen
1 t/m 8.
* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de fam.
R. van der Meer, Dorpsstraat 12, Meliskerke.
* Volgende week is er om 10 uur dienst in de Dorpskerk in
Biggekerke, geleid door ds. D.C. Coppoolse uit Odijk.
* Toelichting collecte: In de loop van het jaar worden de diaconieën
overstelpt met verzoeken om een gift. Wij proberen te doen wat we kunnen.
Het zijn allemaal goede doelen waar ook veel vrijwilligers zich voor inzetten.
Waarop vaak snel actie nodig is, zijn de rampen, die helaas steeds vaker
voorkomen. Kerk in Actie is heel actief en grijpt heel snel in, omdat zij veel
contacten heeft wereldwijd. Daarbij wordt dan samengewerkt met de
hulpverlening ter plaatse. Om direct actie te kunnen ondernemen bij een
noodoproep vragen wij uw bijdrage, zodat wij een bedrag kunnen
overboeken voor de eerste noodhulp, die vaak van levensbelang is voor de
getroffen bevolking.
- de kinderen komen tijdens de collecte terug en ook kunnen kinderen voor de
zegen uit de crèche opgehaald-

* Zondag 20 Januari is er om 14.30 uur een bijzondere kerkdienst
met en voor mensen, zonder en met beperking in de “Zionskerk” aan
de Duinweg 36a in Oostkapelle. Voorganger: ds. Ph.A. Beukenhorst
m.m.v. gospelkoor ”De Vlis-singers” o.l.v. Ep Jan Kwast. Thema: Jij
hoort erbij. Allen hartelijk welkom.
* Commissie kerkelijke activiteiten organiseert: Zondag 20
januari een “Huis vol Muziek“ in de Odulphuskerk te Meliskerke.
Thema van deze middag is “Verschenen onder ons”. Het muziekprogramma is samengesteld met liederen passend bij de periode die
volgt op de kersttijd: de Epifanietijd. Medewerking wordt verleend
door een groep van Harmonie Voorwaarts uit Koudekerke. Gastheer
is ds. Gerrit Ruitenburg. Inloop vanaf 16.00 uur, aanvang 16.30 uur.

Dinsdag 29 januari a.s.: “oude vertrouwde liederen“ in de
Odulphuskerk. Voor deze avond werd er een keuze gemaakt uit
verschillende zangbundels. Medewerking wordt verleend door
organist Roel Sinke. Voor wie graag zingt beslist een aanrader.
Aanvang 19.30 uur.
* Vrijwilligersmiddag: Het is bekend dat er velen vrijwilligerswerk
doen voor onze kerkelijke gemeente. Het is mooi dat zo velen zicht
willen inzetten, daarom is het goed om jaarlijks een middag gezellig
bij elkaar te komen en onder het genot van een hapje en een drankje
met elkaar te praten. Deze middag willen we houden op zaterdag
2 februari a.s. vanaf 14.30 uur tot ca. 17.00 uur in de
Odulphuskerk. Graag willen we weten hoeveel mensen er komen,
daarom graag aanmelden bij Inge Lampert, tel. 551563 of per mail,
lampost@zeelandnet.nl.
* Zeeuwse vakantieweek in het Roosevelthuis in Doorn. Deze
vakantieweek wordt jaarlijks georganiseerd door de Zeeuwse
Commissie Rooseveltweek en is bedoeld voor mensen met een
lichamelijke beperking en voor mensen voor wie een vakantie alleen
mogelijk is in een aangepaste accommodatie. De gereserveerde
week is van 6 t/m 13 april. U kunt uzelf, of iemand die u kent die
daarvoor in aanmerking komt, aanmelden voor 15 januari a.s. bij:
mevr. S. Joziasse,
Middelburgsestraat 74, 4371 ET Koudekerke tel. 0118-552798.
* Boodschappenpakketten De Emté-supermarkten in Koudekerke
en Zoutelande worden in januari omgebouwd naar de Jumboformule. Toch nog kan gespaard worden voor een mooi
boodschappenpakket ter waarde van € 50,-. Tot de sluiting van de
winkel krijgt u nog zegels bij uw boodschappen. Na de opening van
Jumbo kan nog zes weken verder gespaard worden. In alle kerken
van Zoutelande, Koudekerke, Biggekerke en Meliskerke kunt u weer
zegeltjes inleveren. Helpt u weer mee om dit tot een succes te
maken?!
* 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

