Hartelijk welkom in de Dorpskerk van de
Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke
zondag 18 november 2018
Aan de dienst werken mee:
Voorganger: ds. Rob Poesiat uit Koudekerke
Ouderling van dienst: Adri Davidse
Organist: Roel Sinke

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 89: 1 en 3
Zingen: Klein Gloria lied 195
Zingen: Lied 863: 1 en 4
Zingen: Lied 863: 6
1e Schriftlezing: Exodus 30: 11 – 16
Zingen: Lied 906: 1 en 2
2e Schriftlezing: Marcus 12: 38 – 13: 2
Zingen: Lied 906: 3 en 4
Zingen: Lied 913: 1, 2 en 3
Collecte: Gez. Diaconaal project (1e rondgang)
Plaatselijk kerkenwerk (2e rondgang)
Slotlied (staande) – Lied 413

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

Zondagsbrief 18 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
A. Kluijfhout-van Sluijs, Borné 44, Zoutelande.
* Volgende week, Eeuwigheidszondag, is er om 10 uur dienst in de
Odulphuskerk in Meliskerke, geleid door ds. Nicolette Vlaming met
medewerking van de cantorij.
* Toelichting collecte: Gezamenlijk diaconaal project Voedselbank
Walcheren De Voedselbank Walcheren wil een bijdrage leveren aan de
vermindering van (verborgen) armoede en verspilling van levensmiddelen
in de regio Walcheren. Een nevendoel is het terugdringen van het sociaal
isolement van de doelgroep die van een laag inkomen rond moet komen.
De hele organisatie wordt gedragen door vrijwilligers, in alle functies. De
gezamenlijke diaconieën van Zoutelande, Koudekerke en Biggekerke/
Meliskerke hebben dit project tot speerpunt in 2018 gemaakt. Geprobeerd
wordt door collectes en acties zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen om
het mooie werk van de voedselbank te steunen.
- de kinderen komen tijdens de collecte terug en ook kunnen kinderen voor de
zegen uit de crèche opgehaald-

* Senioren kring. Maandag 19 november is er weer een Seniorenkring in
het “Wozoco” de Tienden in Zoutelande. Op een ontspannen manier over
een bepaald onderwerp in gesprek gaan met leeftijdgenoten. Het thema
van deze middag is “Donker “ een passend onderwerp nu de dagen weer
volop korten. Komt U ook? Om 14.00 uur in de recreatie zaal boven, de
koffie staat klaar. Gespreksleider is ds. Gerrit Ruitenburg.
* Commissie Kerkelijke Activiteiten organiseert:
Filmavond: Vanavond om 19 .00 uur is er weer een filmavond in de Klimop
te Koudekerke. De titel van de film die getoond wordt houden we nog even
geheim, maar in ieder geval betreft het een film die met zorg is uitgezocht
en waarover, na afloop onder het genot van een drankje, nog na
gediscussieerd kan worden.
“In gesprek met“ Na een geslaagde eerste ”In gesprek met” in het
“Klokuus”’ bent u maandag 26 november a.s. welkom in de Wegwijzer aan
het Willebrordusplein. Wilt U mee eten? De maaltijd begint om 18 00 uur.
Vooraf aanmelden wordt zeer op prijs gesteld, zodat we weten wie deze
avond mee eet. De gespreksavond begint 20 uur. Opgave bij Jos:
cka@pknbm.nl of tel. 552952/mobiel 0648350211 of bij Ineke tel.
562494/mobiel 0621680207. Meer info in het CKA boekje.
* 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

