Hartelijk welkom in de Odulphuskerk van de
Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke
zondag 16 december 2018
Dienst van Schrift en Tafel
Aan de dienst werken mee:
Voorganger: ds. Nicolette Vlaming
Ouderling van dienst: Adrie van Sluijs
Organist: René Molenaar

Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 466: 1, 3, 5 en 7
Bemoediging, groet en drempelgebed
V:
A:
V:
A:

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die dichtbij is voor wie naar hem vragen
en trouw blijft aan mensen, de eeuwen door
WAARLIJK, ZIJN GOEDHEID IS NABIJ

V:
A:
V:
A:
V:
A:

Goede God, met ogen vol verlangen zien wij naar U uit.
HIER ZIJN WIJ, GOD, UW KINDEREN
Wij zoeken licht voor ons hart en ons leven
WIJ ZOEKEN LICHT VOOR ONSZELF EN VOOR ELKAAR
Breng ons samen en schenk ons uw goedheid.
AMEN

Zingen: Lied 85: 1 en 2
Gebed om ontferming afgesloten met lied 463: 8
Aandacht voor het Adventproject met filmpje
We zingen het projectlied: ‘Geloof met me mee’
Geloof met me mee, dan wordt het Advent,
want God maakt aan ons zijn vrede bekend.

De oude profeet zingt vrolijk zijn lied:
De Heer maakt een einde aan je verdriet.
Zo gaan wij op weg, op weg met het licht.
Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht.
1e Schriftlezing: Sefanja 3: 14-20
Zingen: Lied 176: 1
2e Schriftlezing: Lucas 3: 7-18
Zingen: Lied 321: 1, 2 en 6
Zingen: Lied 528: 1, 2 en 5
Collecte: Diaconie eigen gemeente (1e rondgang)
Plaatselijk kerkenwerk (2e rondgang)
Tafelgebed
Lied 405: 4
….
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”
G:

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Dankgebed
Slotlied (staande) – Lied 439: 1 en 2

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

Zondagsbrief 16 december 2018
* Er is vanmorgen kindernevendienst voor de basisschoolgroepen 1 t/m 8.
* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevrouw J.
Lampert-Geschiere, Klaassesweg 1A, Biggekerke.
* Volgende week is er om 10 uur dienst in de Odulphuskerk in Meliskerke,
geleid door ds. B. de Haan uit Nieuw- en St. Joosland met medewerking
van de cantorij.
* Toelichting collecte: Ook voor de diaconieën is december een dure
maand. Met Kerst worden bonnen uitgedeeld aan de mensen uit
Koudekerke, Zoutelande, Biggekerke en Meliskerke die met een minimum
inkomen toe moeten komen. Ook op onze dorpen zijn er mededorpsbewoners die het niet zo breed hebben. Voor de Kerst worden er
bovendien kerstattenties bezorgd bij de ouderen en zieken in onze
gemeenten. Dit is inmiddels ook een grote groep. Voor dit mooie werk
vragen wij uw bijdrage in de collecte van deze zondag.
- de kinderen komen tijdens de collecte terug en ook kunnen kinderen voor de
zegen uit de crèche opgehaald-

* De kerstattenties voor de ouderen en zieken in de gemeente staan
klaar. Het zou fijn zijn als u ons weer behulpzaam zou willen zijn om een
aantal attenties te bezorgen. Op de tafels in het nieuwe gedeelte van de
kerk staan de attenties apart voor Meliskerke en Biggekerke. Dit betekent
niet dat u de attenties niet op een ander dorp dan waar u woont zou mogen
bezorgen. Alvast bedankt voor uw bereidwillige medewerking namens de
diaconie.
* Vanmiddag is er om 14.30 uur een bijzondere Kerstkerkdienst met en
voor mensen met en zonder beperking in de Hofpleinkerk in Middelburg.
Voorganger is dhr. P.J. Meerveld, organist Harrie Roubos m.m.v.
gospelkoor Inspiration. Thema: ‘Beloofd is beloofd’. Hartelijk welkom!
* Volkskerstzang: Vanavond om 19.00 uur in de Couburg te Koudekerke.
Van harte welkom op dit jaarlijks terugkerend evenement, dat altijd weer
goed bezocht wordt en waar de Harmonie “Voorwaarts“ uit Koudekerke en
de kinderen van de Christelijke Basisschool “het Klinket“ hun medewerking
verlenen. Ook zal het projectkoor onder leiding van ds. Hans Neels enkele
liederen voor u zingen.
* 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

