Hartelijk welkom in de Odulphuskerk van de
Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke
zondag 23 december 2018
Aan de dienst werken mee:
Voorganger: ds. B. de Haan uit Nieuw en St. Joosland
Ouderling van dienst: Adri Davidse
Organist: Roel Sinke
De cantorij o.l.v. Marja Crucq

Welkom en mededelingen
Zingen: Lied Psalm 149: 1 allen
Zingen: Lied Psalm 149: 3 cantorij, 4 allen, 5 cantorij.
Gebed om ontferming afgesloten met 299b (alleen de eerste 3
regels): I cantorij, II allen
Zingen: Lied 437:1, 2, 6 (allen)
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.
Geloof in dit kind, dat lang werd verwacht
Want hij brengt geluk, hij zorgt dat je lacht.
Zo gaan wij op weg, op weg met het licht.
Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht.

1e Schriftlezing: Micha 5: 1-4a
Zingen: Lied 439:1, 2 en 3 (allen)
2e Schriftlezing: Lukas 1: 39-56
Zingen: Lied 739:1 en 2 (cantorij)

Zingen: Lied 440: 1 en 3 (allen)
Dienst van de gebeden
met gebedsacclamatie. 368b 1e x cantorij, overige keren allen
Collecte: In- en Uitloophuis Vlissingen (1e rondgang)
Plaatselijk kerkenwerk (2e rondgang)
Cantorij zingt: lied 461
Slotlied (staande) – Lied 438: 3 en 4 (allen)

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

Zondagsbrief 23 december 2018
* Er is vanmorgen kindernevendienst voor de basisschoolgroepen
1 t/m 8.
* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de fam.
P. Lampert, Koudekerkseweg 23, Biggekerke.
* Kerkdiensten de komende week:
Maandag 24 december, Kerstnachtdienst, om 22.30 uur in de
Dorpskerk in Biggekerke, voorganger ds. Nicolette Vlaming;
Dinsdag 25 december 1e Kerst om 10.00 uur in de Odulphuskerk in
Meliskerke, voorganger ds. Nicolette Vlaming m.m.v. koor Met Hart
en Stem;
Zondag 30 december om 10.00 uur in de Dorpskerk in Biggekerke,
voorganger ds. N. van Doorn uit Middelburg.
De dienst van zondag 6 januari vindt plaats in de Odulphuskerk
in Meliskerke. Dit in tegenstelling tot wat er in het kerkblad staat
i.v.m. nieuwjaar wensen na de kerkdienst.
* Toelichting collecte: Het In- en Uitloophuis bevindt zich in het
middengebied van Vlissingen. Een wijk waar veel probleemgezinnen
wonen en waar het op het gebied van huisvesting veel is veranderd.

Het doel van het In- en Uitloophuis is de ontmoeting tussen
wijkbewoners te bevorderen en de zelfredzaamheid van de
bezoekers te verbeteren, waardoor de leefsituatie en het individuele
welzijn kunnen verbeteren. In het In- en Uitloophuis kan in
samenwerking met het WPM (Walchers Platform voor de Minima)
hulp geboden worden bij problemen, zoals het invullen van
formulieren. Ook bij problemen op sociaal vlak en met uitkeringen
van de burgerlijke gemeente e.d. kan het In- en Uitloophuis van
dienst zijn.
- de kinderen komen tijdens de collecte terug en ook kunnen kinderen voor
de zegen uit de crèche opgehaald-

* Zondag 6 januari zal Ivanka den Otter bevestigd worden als
ouderling. Wij zijn als kerkenraad blij dat Ivanka deze taak op zich
wil nemen. Indien er bezwaren zijn kunnen deze, schriftelijk en
ondertekend, worden ingediend bij de kerkenraad.
* Ds. Nicolette Vlaming heeft van 27 december tot en met 2 januari
vakantie. Via de ouderlingen kan, indien dringend nodig, een beroep
gedaan worden op de predikanten uit de buurgemeenten.
* 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

