Hartelijk welkom in de Dorpskerk van de
Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke
Zondag 21 oktober 2018
Aan de dienst werken mee:
Voorganger: ds. Anke Dekker uit Brielle
Ouderling van dienst: Gré Kodde
Organist: Roel Sinke

Welkom en mededelingen
Zingen: lied 33: 2 en 5
Zingen: lied 207
Gebed om ontferming (afgesloten met 299e alleen het kyrië)
Glorialied 305
1e Schriftlezing: Exodus 12: 21-22, 26-28, 31-33
Zingen: lied 124: 3 en 4
2e Schriftlezing: Marcus 10: 32-45
Zingen: lied 556: 3, 4 en 5
Zingen: lied 990
Collecte: Liliane Fonds (1e rondgang)
Plaatselijk kerkenwerk (2e rondgang),
Slotlied (staande) – Lied 978: 1, 2 en 4

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

Zondagsbrief 21 oktober 2018
* Er is vanmorgen kindernevendienst voor de basisschoolgroepen
1 t/m 8.
* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer
J. de Jongh, Pauwhoekstraat 43, Meliskerke.
* Volgende week is er om 10 uur dienst in de Odulphuskerk in
Meliskerke, geleid door ds. Nicolette Vlaming. Dit is een
gezamenlijke dienst met Zoutelande.
* Toelichting collecte: Een wereld die openstaat voor elk kind! Dat
is de missie van het Liliane Fonds: bijdragen aan een wereld die
openstaat voor iedereen en waarin ook kinderen met een handicap,
die opgroeien in extreme armoede, al hun talenten kunnen
ontwikkelen en inzetten. Miljoenen kinderen en hun naasten zitten
gevangen in de vicieuze cirkel van armoede en handicap. Samen
met anderen zullen we deze cirkel doorbreken. Samen met lokale
organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken we kinderen
sterker en hun omgeving toegankelijker. Uitsluiting van kinderen met
een handicap in combinatie met extreme armoede is voor het Liliane
Fonds de belangrijkste reden om in een land of streek een
programma te financieren. Het Liliane Fonds steunt het werk
inhoudelijk en financieel.
- de kinderen komen tijdens de collecte terug en ook kunnen kinderen voor
de zegen uit de crèche opgehaald-

* Huis vol Muziek. Omdat U het vorig seizoen gewaardeerd hebt,
start de CKA ook dit seizoen weer een Huis vol Muziek. Op deze
meezingmiddag zal voornamelijk liederen uit de bundel Johannes de
Heer gezongen worden, dus zeker voor vele ouderen onder ons een
middag van herinnering en nostalgie. Maar ook voor degenen die
graag zingen, jong of oud, is deze middag een aanrader. Op zondag
28 oktober is de eerste in de Michaëlskerk in Koudekerke,
aanvang 17.00 uur. Muzikale medewerking wordt verleend door
mondharmonicavereniging De Krekels uit Westkapelle.
* 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 u 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

